Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nimnici, konaného dňa 15.12.2020
o 17,00 hod. v zasadačke obecného úradu
Prítomní :
Ladislav Ďureček – starosta obce, Ing. Katarína Repková – zamestnankyňa obecného úradu, Ing. Anna
Hoštáková – hlavná kontrolórka obce
Poslanci: Stanislav Král, Jaroslav Kanderka, Štefan Karlubík, Bc. Miroslav Slávik, Ing. Tomáš Vrábel,
Miroslav Pojezdal /príloha č.1/
Ďalší prítomní hostia, občania: Ondrej Melich
1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce p. Ladislav Ďureček. Úvodom privítal
prítomných poslancov. Podľa podpísanej prezenčnej listiny konštatoval, ţe sú prítomní 6 poslanci
a vyhlásil zasadnutie OZ za uznášania schopné. Zároveň oboznámil poslancov s programom zasadnutia
a dal hlasovať, kto je za predloţený návrh programu.
Uznesenie č. 43
OZ schvaľuje predložený program Obecného zastupiteľstva v Nimnici
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Schválenie cenovej ponuky na vývoz komunálneho odpadu pre rok 2021 v zmysle
zmluvy na poskytnutie sluţieb č. 6/2020 uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 Obchodného
zákonníka medzi objednávateľom sluţieb obcou Nimnica a dodávateľom sluţieb
Megawaste Slovakia s.r.o.
5. Schválenie dodatku č. 3 k zmluve zo dňa 13.1.2011 na zneškodňovanie odpadov na
„Skládke odpadov NNO Sverepec - kazeta č. 2“ č. 026/2011/SKL uzatvorenej podľa §
269 odst. 2 Obchodného zákonníka
6. Návrh na schválenie VZN č. 1/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2019
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na prvý polrok 2021
8. Úprava rozpočtu č. 4 za rok 2020
9. Návrh na schválenie zostavovania a predkladania rozpočtu obce bez programovej
štruktúry
10. Schválenie rozpočtu obce na roky 2021 – 2023
11. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na roky 2021 – 2023
12. Schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi obce
13. Ţiadosť o finančnú výpomoc pre miestnu skupinu SČK
14. Ţiadosť o finančný príspevok pre folklórnu skupinu Nimničanka
15. Ţiadosť o finančný príspevok pre detskú folklórnu skupinu Slatinka
16. Záver
/za 6 - Jaroslav Kanderka, Stanislav Král, Štefan Karlubík, Bc. Miroslav Slávik, Ing. Tomáš Vrábel,
Miroslav Pojezdal/
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2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta určil za zapisovateľku Ing. Katarínu Repkovú a overovateľov zápisnice Stanislava Krála a
Bc. Miroslava Slávika.
Uznesenie č. 44
OZ berie na vedomie určenie zapisovateľky Ing. Kataríny Repkovej a overovateľov zápisnice
Stanislava Krála a Bc. Miroslava Slávika

3. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Nimnici
Starosta obce informoval o prijatých uzneseniach zo zasadnutia OZ, konaného dňa 13.11.2020, ktoré
kontrolovala kontrolórka obce, Ing. Anna Hoštáková /príloha č. 2/
Uznesenie č. 45
OZ berie na vedomie kontrolu prijatých uznesení z 13.11.2020

4. Schválenie cenovej ponuky na vývoz KO pre rok 2021 v zmysle zmluvy na poskytnutie služieb
č. 6/2020 uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi objednávateľom služieb
obcou Nimnica a dodávateľom služieb Megawaste Slovakia s.r.o. /príloha č. 3/.
Starosta obce predloţil poslancom návrh “Zmluvy na poskytnutie sluţieb č. 06/2020 uzatvorenej podľa
§ 269 odst. 2 Obchodného zákonníka na vývoz komunálneho odpadu pre rok 2021“ s dodávateľom
Megawaste Slovakia, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Povaţská Bystrica. Predmetom zmluvy je poskytnutie
sluţieb v oblasti nakladania s komunálnym odpadom v obci podľa súčasne stanoveného systému zberu
KO v nasledovnom rozsahu činností: a/ vývoz komunálneho odpadu z KUKA nádob 110 l a 1100 l
b/ vývoz veľkokapacitných kontajnerov
Cena za vývoz komunálneho odpadu je stanovená :
1 ks 110 l nádoby je 0,85 € / bez DPH /
1 ks 1100 l nádoby je 7,47 € / bez DPH /
vývoz VOK – jazdné je 1,50 €/km / bez DPH /
vývoz VOK – stojné je 3,00 €/15 min. / bez DPH
prenájom 1100 l nádoby je 8,50 €/mesiac / bez DPH /.
Ceny pre rok 2021 sa nemenia, cena za sluţby je stanovená na 1 rok trvania zmluvy.
Dodávateľ sluţieb sa zaväzuje na základe vzájomnej dohody a následne objednávky objednávateľa
pristaviť kontajnery na vývoz odpadu v mnoţstve a dátume podľa objednávky. Zmluva je uzatvorená na
dobu určitú, a to od 1.1.2021 do 31.12.2021.
Starosta dal hlasovať, kto je za schválenie zmluvy na poskytnutie sluţieb vývozu KO pre rok 2021.
Uznesenie č. 46
OZ schvaľuje cenovú ponuku na vývoz KO od dodávateľa sluţieb Megawaste Slovakia s.r.o.
pre rok 2021.
/za 6 - Jaroslav Kanderka, Stanislav Král, Štefan Karlubík, Bc. Miroslav Slávik, Ing. Tomáš Vrábel,
Miroslav Pojezdal/

5. Schválenie dodatku č. 3 k zmluve zo dňa 13.1.2011 na zneškodňovanie odpadov na „Skládke
odpadov NNO Sverepec – kazeta č. 2“ č. 026/2011/SKL uzatvorenej podľa § 269 odst. 2
Obchodného zákonníka
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Starosta obce predloţil poslancom k schváleniu dodatok č. 2 k Zmluve na zneškodňovanie odpadu na
„Skládke odpadov NNO Sverepec – kazeta č. 2“ uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 Obchodného
zákonníka medzi prevádzkovateľom skládky Megawaste Slovakia s.r.o. a drţiteľom odpadu Obcou
Nimnica uzatvorenej dňa 13.1. 2011 na dobu neurčitú. Týmto dodatkom sa mení čas trvania platnosti
zmluvy na dobu určitú do 31.12. 2021 /príloha č. 4/
Uznesenie č. 47
OZ schvaľuje dodatok č. 3 k Zmluve zo dňa 13.1.2011 na zneškodňovanie odpadov na „Skládke
odpadov NNO Sverepec – kazeta č. 2“ č. 026/2011/SKL uzatvorenej podľa § 269 ods. 2
Obchodného zákonníka medzi prevádzkovateľom skládky Megawaste Slovakia s.r.o. a
drţiteľom odpadu Obcou Nimnica.
/za 6 - Jaroslav Kanderka, Stanislav Král, Štefan Karlubík, Bc. Miroslav Slávik, Ing. Tomáš Vrábel,
Miroslav Pojezdal/
Uznesenie č. 48
OZ poveruje starostu obce na zvolanie stretnutia s Ing. Miroslavom Joppekom, výkonným riaditeľom
spoločnosti Megawaste Slovakia s.r.o., vo veci riešenia odpadového hospodárstva v obci

6. Návrh na schválenie VZN č. 1/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2019 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady /príloha č. 5/
Starosta obce predloţil poslancom OZ návrh na schválenie VZN č. 1/2021 o miestnych daniach
a miestnom poplatku na KO a drobné stavebné odpady, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2019, a to
nasledovne:
Vo štvrtej časti – daň za ubytovanie sa dopĺňa § 19 Oslobodenie od poplatku
V piatej časti sa mení § 19 na § 20
Starosta obce vyzval poslancov na doplnenie návrhu, prípadne zmien, poslanci však s predloţeným
návrhom súhlasili bez pripomienok, preto dal starosta hlasovať.
Uznesenie č. 49
OZ schvaľuje návrh VZN č. 1/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2019 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nasledovne:
Vo štvrtej časti – daň za ubytovanie sa dopĺňa § 19 Oslobodenie od poplatku
V piatej časti sa mení § 19 na § 20
/za 6 - Jaroslav Kanderka, Stanislav Král, Štefan Karlubík, Bc. Miroslav Slávik, Ing. Tomáš Vrábel,
Miroslav Pojezdal/

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na prvý polrok 2021
Starosta obce predloţil poslancom k schváleniu návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Nimnica na prvý polrok 2021 /príloha č.6/. Starosta dal za návrh hlasovať.
Uznesenie č. 50
OZ schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2021
/za 6 - Jaroslav Kanderka, Stanislav Král, Štefan Karlubík, Bc. Miroslav Slávik, Ing. Tomáš Vrábel,
Miroslav Pojezdal/
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8. Úprava rozpočtu č. 4 za rok 2020
Starosta obce predloţil poslancom úpravu rozpočtu obce č. 4 /príloha č.7/ a vyzval ich, ak majú
pripomienky k návrhu na úpravu rozpočtu, aby sa vyjadrili. Poslanci poverili učtovníčku I. Gunišovú,
aby vykonala úpravu rozpočtu a aby o vykonaných zmenách podala správu na ďalšom najbliţšom
zasadnutí OZ.
Uznesenie č. 51
OZ schvaľuje úpravu rozpočtu č. 4 za rok 2020
/za 6 - Jaroslav Kanderka, Stanislav Král, Štefan Karlubík, Bc. Miroslav Slávik, Ing. Tomáš Vrábel,
Miroslav Pojezdal/
Uznesenie č. 52
OZ poveruje účtovníčku I. Gunišovú, aby o vykonaných zmenách podala správu na ďalšom
najbliţšom zasadnutí OZ.

9. Návrh na schválenie zostavovania a predkladania rozpočtu obce bez programovej štruktúry
Starosta vyzval hlavnú kontrolórku obce, aby informovala poslancov o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy, kde programový rozpočet nie je povinnosťou v obci do 2000 obyvateľov, ak o
neuplatňovaní programov rozhodne jej zastupiteľstvo. Nemusí sa vypracovávať monitorovacia správa
a nebude sa ani schvaľovať programový rozpočet, ale iba finančný.
Poslanci k podanému návrhu nemali pripomienky a starosta dal hlasovať, kto je za schválenie
zostavovania a predkladania rozpočtu obce bez programovej štruktúry.
Uznesenie č. 53
OZ schvaľuje zostavovanie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry
/za 6 - Jaroslav Kanderka, Stanislav Král, Štefan Karlubík, Bc. Miroslav Slávik, Ing. Tomáš Vrábel,
Miroslav Pojezdal/

10. Schválenie rozpočtu obce na roky 2021 – 2023
Starosta obce predloţil poslancom rozpočet obce Nimnica na roky 2021 – 2023. Rozpočet na rok 2021
je záväzný a rozpočty na roky 2022-2022 sú orientačné a spresňujú sa v ďalších rozpočtových rokoch
a sú dané len na vedomie. Rozpočet je plánovaný ako beţný rozpočet a kapitálový rozpočet.
Rozpočtové príjmy a výdavky sú vyrovnané, t.j. rovnajú sa 0. /viď prílohu č. 7/ Starosta informoval
poslancov o predpokladaných investíciách pre rok 2021, ktoré sú zahrnuté v kapitálových výdavkoch
navrhovaného rozpočtu /príloha č. 8/.
Poslanci nemali pripomienky k rozpočtu a starosta dal hlasovať, kto je za schválenie rozpočtu na rok
2021.
Uznesenie č. 54
OZ schvaľuje rozpočet na rok 2021
/za 6 - Jaroslav Kanderka, Stanislav Král, Štefan Karlubík, Bc. Miroslav Slávik, Ing. Tomáš Vrábel,
Miroslav Pojezdal/
Uznesenie č. 55
OZ berie na vedomie rozpočty na roky 2022-2023
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11. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na roky 2021 – 2023
Hlavná kontrolórka obce predloţila poslancom stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2021 a obdobie
2022 – 2023 /príloha č. 9/. Jeho hlavným cieľom je sledovanie dodrţiavania zákonnosti informačnej
povinnosti a metodickej správnosti. Vo svojom stanovisku skonštatovala, ţe bolo splnené ustanovenie
§ 9 zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a doplnkov § 4, 9,
a 10 zák.č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Odporúča obecnému
zastupiteľstvu návrh rozpočtu na roky 2022 – 2023 zobrať na vedomie a predloţený návrh rozpočtu na
rok 2021 schváliť ako záväzný rozpočet.
Uznesenie č. 56
OZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na roky 2022 - 2023

12. Schválenie odmeny hlavnej kontrolórke obce
Starosta navrhol poskytnúť odmenu hlavnej kontrolórke obce a navrhol výšku odmeny 250,00 €.
Poslanci s navrhnutou odmenou súhlasili.
Uznesenie č. 57
OZ schvaľuje odmenu hlavnej kontrolórke obce vo výške 250,00 €
/za 6 - Jaroslav Kanderka, Stanislav Král, Štefan Karlubík, Bc. Miroslav Slávik, Ing. Tomáš Vrábel,
Miroslav Pojezdal/

13. Žiadosť o finančnú výpomoc pre miestnu skupinu SČK
Starosta obce predloţil k schváleniu ţiadosť miestnej skupiny Slovenského Červeného kríţa
doručenú dňa 1.12.2020 o poskytnutie finančného príspevku vo výške 400,00 € pre svoju činnosť na
rok 2021. Z finančného príspevku budú poskytnuté odmeny darcom krvi z našej obce a zakúpené
vianočné balíčky pre seniorov nad 80 rokov. Poslanci navrhli príspevok vo výške 500,00 €
Uznesenie č. 58
OZ schvaľuje finančnú výpomoc na rok 2021 pre miestnu skupinu Červeného kríţa vo výške
500,00 €
/za 6 - Jaroslav Kanderka, Stanislav Král, Štefan Karlubík, Bc. Miroslav Slávik, Ing. Tomáš Vrábel,
Miroslav Pojezdal/

14. Žiadosť o finančný príspevok pre folklórnu skupinu Nimničanka
Starosta obce predloţil k schváleniu ţiadosť miestnej folklórnej skupiny Nimničanka, doručenú dňa
10.12.2020 o poskytnutie finančného príspevku vo výške 600,00 € pre svoju činnosť na rok 2021,
z ktorého plánujú zakúpiť skrine na uschovanie krojov a doplniť rekvizitný materiál. Poslanci navrhli
príspevok vo výške 400,00 €, poslanec Stanislav Král navrhol sumu 500,00 €.
Poslanci tieţ debatovali o moţnostiach, ako vymôcť späť finančnú sumu uhradenú agentúre AUGUST
centrum kultury, umění a sportu, z.s. za sprostredkovanie účasti FS Nimničanka na „Festivale poznání“,
ktorý sa mal konať v októbri 2020 v Španielsku, ale pre pandémiu bol festival zrušený. Tento príspevok
obce Folklórnemu súboru Nimničanka bol na základe ţiadosti prerokovaný a schválený poslancami na
zasadnutí OZ dňa 15.2.2020 uznesením č. 4/2020 vo výške 1380,00 €. Obec na základe tohto uznesenia
uhradila uvedenú sumu agentúre, ale do dnešného dňa tieto fin. prostriedky neboli vrátené späť obci, a to
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aj napriek niekoľkým telefonickým výzvam. Poslanci sa uzniesli na tom, aby obec poţiadala uvedenú
agentúru písomnou výzvou na navrátenie finančných prostriedkov a pokiaľ by nedošlo k dohode, riešiť
vec v zmysle platnej legislatívy SR. Zároveň prizývajú zástupcov FS Nimničanka na ďalšie zasadnutie
OZ. Po debate dal starosta hlasovať za poskytnutie fin. príspevku na rok 2021 vo výške 400,00 €.
Uznesenie č. 59
OZ schvaľuje finančnú výpomoc na rok 2021 pre miestnu folklórnu skupinu Nimničanka vo výške
400,00 €.
/za 5 - Jaroslav Kanderka, Štefan Karlubík, Bc. Miroslav Slávik, Ing. Tomáš Vrábel,
Miroslav
Pojezdal/
/zdržal sa 1 – Stanislav Král/
Uznesenie č. 60
OZ poveruje starostu obce prizvaním zástupcov FS Nimničanka na ďalšie zasadnutie OZ.

15. Žiadosť o finančný príspevok pre detskú folklórnu skupinu Slatinka
Starosta obce predloţil k schváleniu ţiadosť miestnej detskej folklórnej skupiny Slatinka, doručenú dňa
10.12.2020 o poskytnutie finančného príspevku vo výške 400,00 € pre svoju činnosť na rok 2021,
z ktorého plánujú zakúpiť oblečenie pre deti a flauty. Poslanci prerokovali návrh a súhlasia so sumou
400,00 €. Starosta dal hlasovať.
Uznesenie č. 61
OZ schvaľuje finančnú výpomoc na rok 2021 pre miestnu detskú folklórnu skupinu Slatinka vo
výške 400,00 €.
/za 6 - Jaroslav Kanderka, Stanislav Král, Štefan Karlubík, Bc. Miroslav Slávik, Ing. Tomáš Vrábel,
Miroslav Pojezdal/
16. Záver
Starosta informoval poslancov, ţe všetky finančné prostriedky, ktoré obec vynaloţila od marca do
dnešného dňa na záchranné práce počas vyhlásenej mimoriadnej situácie COVID-19 a na celoplošné
testovanie v I. a II. kole, boli preplatené v plnej výške, t.j. 4946,00 €.
Záverom sa starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť na zasadnutí.

V Nimnici dňa 16.12.2020

Zapísala :

Ing. Katarína Repková

Overovatelia : Stanislav Král
Bc. Miroslav Slávik

Ladislav Ďureček
starosta obce Nimnica

............................................

............................................

............................................
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Uznesenia
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nimnici, konaného dňa 15.12.2020
o 17,00 hod. v zasadačke obecného úradu
Uznesenie č. 43
OZ schvaľuje predložený program Obecného zastupiteľstva v Nimnici
a.
b.
c.
d.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Schválenie cenovej ponuky na vývoz komunálneho odpadu pre rok 2021 v zmysle zmluvy
na poskytnutie sluţieb č. 6/2020 uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
medzi objednávateľom sluţieb obcou Nimnica a dodávateľom sluţieb Megawaste
Slovakia s.r.o.
e. Schválenie dodatku č. 3 k zmluve zo dňa 13.1.2011 na zneškodňovanie odpadov na
„Skládke odpadov NNO Sverepec - kazeta č. 2“ č. 026/2011/SKL uzatvorenej podľa §
269 odst. 2 Obchodného zákonníka
f. Návrh na schválenie VZN č. 1/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2019 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
g. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na prvý polrok 2021
h. Úprava rozpočtu č. 4 za rok 2020
i. Návrh na schválenie zostavovania a predkladania rozpočtu obce bez programovej štruktúry
j. Schválenie rozpočtu obce na roky 2021 – 2023
k. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na roky 2021 – 2023
l. Schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi obce
m. Ţiadosť o finančnú výpomoc pre miestnu skupinu SČK
n. Ţiadosť o finančný príspevok pre folklórnu skupinu Nimničanka
o. Ţiadosť o finančný príspevok pre detskú folklórnu skupinu Slatinka
p. Záver
/za 6/neprítomný 1/
Uznesenie č. 44
OZ berie na vedomie určenie zapisovateľky Ing. Kataríny Repkovej a overovateľov zápisnice
Stanislava Krála a Bc. Miroslava Slávika
Uznesenie č. 45
OZ berie na vedomie kontrolu prijatých uznesení z 13.11.2020
Uznesenie č. 46
OZ schvaľuje cenovú ponuku na vývoz KO od dodávateľa sluţieb Megawaste Slovakia s.r.o.
pre rok 2021.
/za 6/neprítomný 1/
Uznesenie č. 47
OZ schvaľuje dodatok č. 3 k Zmluve zo dňa 13.1.2011 na zneškodňovanie odpadov na „Skládke
/za 6/neprítomný 1/
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Uznesenie č. 48
OZ poveruje starostu obce na zvolanie stretnutia s Ing. Miroslavom Joppekom, výkonným riaditeľom
spoločnosti Megawaste Slovakia s.r.o., vo veci riešenia odpadového hospodárstva v obci
Uznesenie č. 49
OZ schvaľuje návrh VZN č. 1/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2019 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nasledovne:
Vo štvrtej časti – daň za ubytovanie sa dopĺňa § 19 Oslobodenie od poplatku
V piatej časti sa mení § 19 na § 20
/za 6/neprítomný 1/
Uznesenie č. 50
OZ schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2021
/za 6/neprítomný 1/
Uznesenie č. 51
OZ schvaľuje úpravu rozpočtu č. 4 za rok 2020
/za 6/neprítomný 1/
Uznesenie č. 52
OZ poveruje účtovníčku I. Gunišovú, aby o vykonaných zmenách podala správu na ďalšom
najbliţšom zasadnutí OZ.
Uznesenie č. 53
OZ schvaľuje zostavovanie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry
/za 6/neprítomný 1/
Uznesenie č. 54
OZ schvaľuje rozpočet na rok 2021
/za 6/neprítomný 1/
Uznesenie č. 55
OZ berie na vedomie rozpočty na roky 2022-2023
Uznesenie č. 56
OZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na roky 2022 - 2023
Uznesenie č. 57
OZ schvaľuje odmenu hlavnej kontrolórke obce vo výške 250,00 €
/za 6/neprítomný 1/
Uznesenie č. 58
OZ schvaľuje finančnú výpomoc na rok 2021 pre miestnu skupinu SČK vo výške 500,00 €
/za 6/neprítomný 1/
Uznesenie č. 59
OZ schvaľuje finančnú výpomoc na rok 2021 pre miestnu folklórnu skupinu Nimničanka vo výške
400,00 €.
/za 5, zdržal sa 1, neprítomní 1/
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Uznesenie č. 60
OZ poveruje starostu obce prizvaním zástupcov FS Nimničanka na ďalšie zasadnutie OZ.
Uznesenie č. 61
OZ schvaľuje finančnú výpomoc na rok 2021 pre miestnu detskú folklórnu skupinu Slatinka vo výške
400,00 €.
/za 6/neprítomný 1/

Ladislav Ďureček
starosta obce Nimnica

V Nimnici 16.12. 2020

Zapísala: Ing. Katarína Repková
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