
                                                      

 Obecný úrad Bretejovce, Bretejovce 84, 082 03 Lemešany 

 IČO :  326852    DIČ : 2021225404, č. tel.: 051/7931213 
              

 

 

                                                     U Z N  E  S E  N  I A 

                        Zo šiesteho zasadnutia  Obecného zastupiteľstva konaného  

                                             dňa   9.10.2015 v Bretejovciach 

                         –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   

 

     Obecné zastupiteľstvo  v   B r e t e j o v c i a ch  na základe  rokovania , diskusie a   

pripomienok  prijalo dňa    9.10.2015:                                    

 

 

UZNESENIE   č. 1/10/2015   

––––––––––––––––––––––– 

 

Schvaľuje: Úpravu rozpočtu na rok 2015 a to v príjmovej časti na 126 527,66€ 

a vo výdavkovej časti na 126 527,66€.                                                      

 

 

UZNESENIE č.  2/10/2015 

______________________    

 

Schvaľuje: Výšku príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov  

na dieťa v materskej škole v školskom roku  2015/2016 od 1.10.2015 

do 30.6.2016 na 10€ mesačne.                                       

 

 

UZNESENIE č.  3/10/2015 

––––––––––––––––––––––   

 

   Schvaľuje:                   Od 1.11.2015: 

                                         a)  Pre MŠ  úpravu finančného pásma nákladov na nákup potravín na 

jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov z 1. pásma na 2. 

pásmo. Celkom z 1,05€ na 1,12€. 

                                         b). Pre dospelých úpravu finančného pásma nákladov na nákup 

potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov z 1. 

pásma na 2. pásmo a úpravu režijných nákladov z 0,45€ na 0,48€ na 

jeden obed. Celkom z 1,5 na 1,6€. 

 

 

UZNESENIE č.  4/10/2015 

––––––––––––––––––––––   

 

   Schvaľuje:                  Zámer spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

obce Bretejovce 

 

 



 

 

 

UZNESENIE č.  5/10/2015 

––––––––––––––––––––––   

 

   Schvaľuje:                 Spolu založenie združenia obcí mikroregiónu, združujúcich obce 

Bretejovce, Janovík, Lemešany a Seniakovce  

 

 

UZNESENIE č.  6/10/2015 

––––––––––––––––––––––   

 

   Schvaľuje:                 Predĺženie nájomnej zmluvy  na bytové priestory v budove MŠ pre 

p.Kolarčíka s rodinou do 31.10.2016 za nezmenených podmienok. 

 

 

UZNESENIE č.  7/10/2015 

––––––––––––––––––––––   

 

   Berie na vedomie:       Predložený návrh na zápis do kroniky obce Bretejovce za r. 2014. 

 

 

UZNESENIE č.  8/10/2015 

––––––––––––––––––––––   

 

   Zamieta:                    Prenájom nebytových priestorov v budove ZŠ pre p. Alenu Kozmovú, 

Bunetice 37 z dôvodu momentálnej potreby priestorov pre vlastné 

využitie. 

 

 

 

Za:  5               

Proti :     0 

Zdržal  sa :   0 

 

 

 

 

 

Ing.  Imrich  Majcher                                                            Ing. Rastislav Varga 

Zástupca  starostu                                                                       Starosta  obce 

 

 

 

 

 

Overovatelia:   Ing. Marek Dranga                          .......................................... 

                  

                         Milan Köver                                    .......................................... 


