
               

                           
Uznesenia 

 
z  tridsiateho tretieho  zasadnutia  obecného  zastupiteľstva  obce  Brusno  konaného  dňa  

31. augusta 2022 
   
K bodu 2) Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, hlasovanie 
      

Uznesenie č. 1 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Brusno 
 
A. u r č u j e 
1. Dagmar Srniakovú  za zapisovateľku 
 
2. Mgr. Dušana Krakovského, Michala Uhríka za overovateľov zápisnice 
  
3. Ing. Jána Vaníka  za hlasovanie 
 
Prítomní poslanci: Miroslav  Balco, , JUDr. Tomáš Hláčik, Ing. Peter Ivic, Mgr. Dušan 
Krakovský, Pavol Lihan, , Michal Uhrík, Ing. Ján Vaník 
 
Hlasovali za (menovite): Miroslav   Balco, JUDr. Tomáš Hláčik,  Ing. Peter Ivic, 
Mgr. Dušan Krakovský, Pavol Lihan, Michal Uhrík, Ing. Ján Vaník 
 
proti (menovite): ........................... 
zdržali sa (menovite): ............................ 
 
K bodu 3) Schválenie programu 
     Uznesenie č. 2 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno 
 
A. s c h v a ľ u j e 
Návrh programu tridsiateho tretieho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Brusno. 
 
Prítomní poslanci: Miroslav  Balco,  JUDr. Tomáš Hláčik, Ing. Peter Ivic, Mgr. Dušan 
Krakovský, Pavol Lihan,  Michal Uhrík, Ing. Ján Vaník 
Hlasovali za (menovite): Miroslav  Balco,  JUDr. Tomáš Hláčik, Ing. Peter Ivic, 
Mgr. Dušan Krakovský, Pavol Lihan, Michal Uhrík, Ing. Ján Vaník 
proti (menovite): ............................ 
zdržali sa (menovite): .........................… 
 
K bodu 4) Voľba návrhovej komisie     
  
 
     Uznesenie č. 3 
 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno 



 
A. z r i a ď u j e 
Návrhovú komisiu 
 
B. v o l í 
JUDr. Tomáša Hláčika. za predsedu návrhovej komisie, 
Ing. Petra Ivica, Miroslava Balca za členov návrhovej komisie. 
 
Prítomní poslanci: Miroslav  Balco, JUDr. Tomáš Hláčik, Ing. Peter Ivic, Mgr. Dušan 
Krakovský, Pavol Lihan,  Michal Uhrík, Ing. Ján Vaník 
 
Hlasovali za (menovite): Miroslav  Balco, JUDr. Tomáš Hláčik, Ing. Peter Ivic, Mgr. Dušan 
Krakovský, Pavol Lihan,  Michal Uhrík, Ing. Ján Vaník 
proti (menovite): ..................................... 
zdržali sa (menovite): .........................… 
 
K bodu 5) Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Brusne prijatých dňa 27. 
06. 2022, ako aj uznesení prijatých obecným zastupiteľstvom v rokoch 2018 - 2022, ktoré 
neboli splnené k 30. 06. 2022 
 
     Uznesenie č. 4 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno 
 
A.b e r i e  n a  v e d o m i e 
Kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Brusne prijatých dňa 27. 06. 2022, 
ako aj uznesení prijatých obecným zastupiteľstvom v rokoch 2018 - 2022, ktoré neboli 
splnené k 30. 06. 2022. 
 
K bodu 6) Správa    hlavného      kontrolóra     o    výsledku   kontroly   č. 3/2022 - kontrola   
stavu a vybavovania   pohľadávok s   dôrazom   na   daňové príjmy a príjmy obce plynúce z 
predaja výrobkov, tovarov a služieb za rok 2021 
          
     Uznesenie č 5 
 
Obecné zastupiteľstvo obce  Brusno 
 
A. b e r i e  n a  v e d o m i e 
Správu   hlavného       kontrolóra      o     výsledku   kontroly   č. 3/2022 - kontrola     stavu a 
vybavovania  pohľadávok  s dôrazom na daňové príjmy a príjmy obce plynúce z predaja 
výrobkov, tovarov a služieb za rok 2021. 
 
K bodu 7) Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 5/2022 - kontrola plnenia 
opatrení   prijatých   na    odstránenie    a    nápravu  nedostatkov  zistených  pri  kontrole č. 
4/2021 
     Uznesenie č. 6 
 
Obecné zastupiteľstvo obce  Brusno 
 
A. b e r i e  n a  v e d o m i e 
Správu hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 5/2022 - kontrola plnenia opatrení 
prijatých na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri kontrole č. 4/2021. 



K bodu 8) Schválenie Všeobecne záväzné nariadenie obce Brusno č. 4/2022 o určení výšky 
príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Brusno 
     Uznesenie č. 7 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno 
 
A.s c h v a ľ u j e 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Brusno č. 4/2022 o určení výšky príspevkov pre školy 
a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Brusno. 
 
Prítomní poslanci: Miroslav  Balco, JUDr. Tomáš Hláčik, Ing. Peter Ivic, Mgr. Dušan 
Krakovský, Pavol Lihan,  Michal Uhrík, Ing. Ján Vaník 
 
Hlasovali za (menovite): Miroslav  Balco,  JUDr. Tomáš Hláčik, Ing. Peter Ivic, 
Mgr. Dušan Krakovský, Pavol Lihan,  Michal Uhrík, Ing. Ján Vaník 
 
proti (menovite): ..................................... 
zdržali sa (menovite): .........................… 
 
K bodu 9) Schválenie   kúpnej    zmluvy   Obec   Brusno – Marta   Huťová,    podiel  1/15   k   
parcele   registra   „E“ – KN par. č. 246/1, druh  pozemku: orná pôda o výmere 704 m2, LV 
2849, kúpna cena  1 487,90 Eur  t.j. 30.- Eur/m2 
 
     Uznesenie č. 8 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno 
 
A.s c h v a ľ u j e 
Kúpu  pozemku  evidovaný ako parcela registra „E“ – KN par. č. 246/1, druh pozemku: orná 
pôda o výmere 704 m2:a to: 
1.Spoluvlastnícky podiel 1/15 predávajúceho Marta Huťová,  o veľkosti 46,93 m2 za kúpnu 
cenu 30 €/m2. 
 
Prítomní poslanci: Miroslav  Balco, JUDr. Tomáš Hláčik, Ing. Peter Ivic, Mgr. Dušan 
Krakovský, Pavol Lihan,  Michal Uhrík, Ing. Ján Vaník 
 
Hlasovali za (menovite): Miroslav  Balco,  JUDr. Tomáš Hláčik, Ing. Peter Ivic, 
Mgr. Dušan Krakovský, Pavol Lihan,  Michal Uhrík, Ing. Ján Vaník 
 
proti (menovite): ..................................… 
zdržali sa (menovite): .........................… 
 
K bodu 10)  Schválenie   dohody   o   zrušení   a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva 
k parcele číslo: C- KN 825, o výmere 271 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, 
LV 580, medzi účastníkmi Ing. Ján Uhrík, Lucia Kňažková,  a Obec Brusno 
 
 
     
     Uznesenie č. 9 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno 
 



A.s c h v a ľ u j e 
Dohodu o zrušení a vyporiadaní  podielového spoluvlastníctva k parcele číslo: C- KN 825, 
o výmere 271 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, LV 580, medzi účastníkmi 
Ing. Ján Uhrík,  Lucia Kňažková a Obec Brusno 
 
Prítomní poslanci: Miroslav  Balco, JUDr. Tomáš Hláčik, Ing. Peter Ivic, Mgr. Dušan 
Krakovský, Pavol Lihan, Michal Uhrík, Ing. Ján Vaník 
 
Hlasovali za (menovite): Miroslav  Balco, Ing. Peter Ivic, Mgr. Dušan Krakovský, Pavol Lihan, 
Michal Uhrík, Ing. Ján Vaník 
 
proti (menovite): ..................................... 
zdržali sa (menovite): JUDr. Tomáš Hláčik 
 
K bodu 11)   Prerokovanie žiadosť p. Dušana Oravca  o zohľadnenie stočného za obdobie  
august 2021 – august 2022 
 
     Uznesenie č. 10 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno 
 
A.s c h v a ľ u j e 
Zníženie poplatku za stočné za obdobie august 2021 - august 2022 z dôvodu poruchy vo 
vodomernej šachte na ventile pre pána Dušana Oravca, na  priemer za posledné 3 roky t.j. 
168 m3. 
 
Prítomní poslanci: Miroslav  Balco, JUDr. Tomáš Hláčik, Ing. Peter Ivic, Mgr. Dušan 
Krakovský, Pavol Lihan, Michal Uhrík, Ing. Ján Vaník 
 
Hlasovali za (menovite): Miroslav  Balco, JUDr. Tomáš Hláčik, Ing. Peter Ivic, Mgr. Dušan 
Krakovský, Pavol Lihan, Michal Uhrík, Ing. Ján Vaník 
 
proti (menovite): ..................................... 
zdržali sa (menovite): ......................... 
 
K bodu 12) Schválenie  predaja  pozemku   E KN  644/12   o   výmere   27 m2, orná pôda  
z dôvodu hodného  osobitného   zreteľa 
 

Uznesenie č. 11 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno 
 
A.s c h v a ľ u j e 
Podľa  §  9    ods.   2   písm.   a)   a   §   9a  ods.   8 písm. e)  zákona   č. 138/1991 Zb. o 
majetku obci v znení neskorších predpisov priamy predaj pozemku z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, pozemok  E KN č.644/12, o výmere 27 m2, druh pozemku orná pôda,  
katastrálne územie Brusno,  vedený  na LV 1553, vedenom pre k.ú. Brusno, pre pani Hanu 
Haviarovú  za  kúpnu cenu 10 €/m2. 
Dôvod     hodný     osobitného     zreteľa  spočíva  v  tom,  že  sa  jedná  o   malú  výmeru a 
pozemok je oplotený v užívaní žiadateľky. 
Kúpnu zmluvu vypracuje Obecný úrad Brusno, náklady na vklad vlastníckeho práva do 
katastra nehnuteľností uhradí kupujúci. 



 
Prítomní poslanci: Miroslav  Balco, JUDr. Tomáš Hláčik, Ing. Peter Ivic, Mgr. Dušan 
Krakovský, Pavol Lihan,  Michal Uhrík, Ing. Ján Vaník 
 
Hlasovali za (menovite): Miroslav  Balco, JUDr. Tomáš Hláčik, Ing. Peter Ivic, Mgr. Dušan 
Krakovský, Pavol Lihan, Michal Uhrík, Ing. Ján Vaník 
 
proti (menovite): ..................................... 
zdržali sa (menovite): ......................... 
 
Zámer predať  majetok obce  Brusno bol  zverejnený : 
na úradnej tabuli obce  dňa: 28.06.2022 
na internetovej  stránke obce  dňa: 28.06.2022  
Zámer predať majetok obce Brusno bol zverejnený na internetovej stránke, 
na úradnej tabuli obce do: 31.08.2022  
 
K bodu 13) Schválenie zámeru predaja   pozemku E KN 5, ostatná plocha  o výmere 265 
m2    
 
     Uznesenie č. 12 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno 
 
A.s c h v a ľ u j e 
Zverejnenie zámeru  predať pozemok parc. č. E KN 5 o výmere 265 m2, vedený ako ostatná 
plocha, zapísaný na LV č. 1553, k.ú. Brusno, priamym predajom v zmysle ustanovenia § 9a 
ods. 9, písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení  neskorších  predpisov. 
 
Prítomní poslanci: Miroslav  Balco, JUDr. Tomáš Hláčik, Ing. Peter Ivic, Mgr. Dušan 
Krakovský, Pavol Lihan, Michal Uhrík, Ing. Ján Vaník 
 
Hlasovali za (menovite): Miroslav  Balco, JUDr. Tomáš Hláčik, Ing. Peter Ivic, Mgr. Dušan 
Krakovský, Pavol Lihan,  Michal Uhrík, Ing. Ján Vaník 
 
proti (menovite): ..................................... 
zdržali sa (menovite): ......................... 
 
A.u k l a d á 
Obecnému   úradu   vypracovať   znalecký posudok na určenie ceny pozemku E KN parc.č. 
5,LV 1553. 
 
Prítomní poslanci: Miroslav  Balco, JUDr. Tomáš Hláčik, Ing. Peter Ivic, Mgr. Dušan 
Krakovský, Pavol Lihan, Michal Uhrík, Ing. Ján Vaník 
 
Hlasovali za (menovite): Miroslav  Balco, JUDr. Tomáš Hláčik, Ing. Peter Ivic, Mgr. Dušan 
Krakovský, Pavol Lihan,  Michal Uhrík, Ing. Ján Vaník 
 
proti (menovite): ..................................... 
zdržali sa (menovite): ......................... 
 
K bodu 14)  Prerokovanie   žiadosti o   prenájom    priestorov  bývalej  stomatologickej   
ambulancie v zdravotnom stredisku v čase od 12.09.2022 do 22.09.2022 



 
     Uznesenie č. 13 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno 
 
A. s c h v a ľ u j e 
Nájom nebytových priestorov v budove Zdravotného strediska na ulici Športová  s.č. 535/1, 
na parcele č. C KN č. 945/3, k.ú. Brusno, vedenom na LV č.752  miestnosť číslo: 
1.17 plocha  35 m2 
1.18  plocha  17 m2 
1.19 plocha   2.7 m2 
pre  p. Kláru Karcelovú za účelom cvičenia detí s DMO a autizmom v čase od 12.09.2022 
do 22.09.2022. Cena nájmu 1€. 
Nájomnú zmluvu vypracuje obecný úrad. 
 
Prítomní poslanci: Miroslav  Balco, JUDr. Tomáš Hláčik, Ing. Peter Ivic, Mgr. Dušan 
Krakovský, Pavol Lihan,  Michal Uhrík, Ing. Ján Vaník 
 
Hlasovali za (menovite): Miroslav  Balco, JUDr. Tomáš Hláčik, Ing. Peter Ivic, Mgr. Dušan 
Krakovský, Pavol Lihan, Michal Uhrík, Ing. Ján Vaník 
 
proti (menovite): ..................................... 
zdržali sa (menovite): ......................... 
 
K bodu 15) Prerokovanie žiadosti  o prenájom rodinného domu  s.č. 74/81 ulica Kúpeľná 
     
     Uznesenie č. 14 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno 
 
A.n e s c h v a ľ u j e 
Prenájom rodinného domu s.č.74/81, Kúpeľná ulica, Brusno pre p. Michala Harnischa, 
 
Prítomní poslanci: Miroslav  Balco, JUDr. Tomáš Hláčik, Ing. Peter Ivic, Mgr. Dušan 
Krakovský, Pavol Lihan, Michal Uhrík, Ing. Ján Vaník 
 
Hlasovali za (menovite): Miroslav  Balco, JUDr. Tomáš Hláčik, Ing. Peter Ivic, Mgr. Dušan 
Krakovský, Pavol Lihan,  Michal Uhrík, Ing. Ján Vaník 
proti (menovite): ..................................... 
zdržali sa (menovite): ......................... 
     
K bodu 16) R ô z n e 
       
1. Informácie starostu obce: 
1. Starosta informuje 

-     nekandiduje v ďalších komunálnych voľbách na funkciu starostu obce 
- vyčerpanie dovolenky alebo preplatenie zostatku dovolenky a dokončenie 

rozbehnutých a nedokončených vecí (sanácia krajnice/oporný múr Pod Brezinkou, 
odvodnenie Kakatka, spevnená plocha pri telocvični, žiadosť a podklady ku 



kolaudačnému konaniu vodnej stavby – vodovod Pod Dubinkou, oplotenia na 
viacerých miestach v obci, projektová dokumentácia na opravu miestnej komunikácie 
na ul. Železničná, PD Poverenícka chata, CBS mapy do stojanov, trhacie mapy, 
tabule, osadenie drevorezieb, dokončenie značenia chodníkov, virtuálny cintorín, atď.) 

- obec ušetrila na plate starostu za jedno volebné obdobie oproti zvyčajnému 
navýšeniu platu ako bolo zvykom v našej obci na max.- sumu cca 50.000,- EUR. 
Prehodnotenie platu po 1 roku vo funkcii starostu sa zo strany poslancov OZ 
neuskutočnilo. 

 
2. ZŠsMŠ Brusno – kotolňa komíny 

V mesiaci august 2022 firma LEMI KOM LEMI, s.r.o. vymenila komplet 4 ks komínov od 
kotolne až nad hrebeň strechy, na ktoré sú pripojené 4 ks spotrebičov na plynné palivo. 
Viac ako dvadsať rokov slúžili na odvod spalín z kotolne sivé kanalizačné rúry. Celková 
suma 7.880,- EUR. 

 
3. Oprava odvodnenia na ul. Kakatka 

Víťazná firma v rámci verejného obstarávania: CAVATOR, s.r.o. 
Zmluva o dielo v sume: 6.820,38 EUR 
  

4. Sanácia krajnice a udržiavacie práce - miestna komunikácia Pod Brezinkou 
Víťazná firma v rámci verejného obstarávania: BIELOSTAV, s.r.o., 

Zmluva o dielo v sume: 21.289,70 EUR 

 

5. Detské ihrisko pri Zdravotnom stredisku v Brusne 

Víťazná firma v rámci verejného obstarávania: BRANO, s.r.o. 
Zmluva o dielo v sume: 26.641,20 EUR 
 

6. Dom tradičných remesiel  - dvere 
Firma Tomáš Medveď – stolárstvo dodala a namontovala 1 ks interiérových dubových 
dverí do Domu tradičných remesiel (notariát). Dvere boli dodané a namontované 
v celkovej sume 1.020 EUR. 
 

7. Projektová dokumentácia na miestnu komunikáciu Železničná ulica 
Objednaná projektová dokumentácia na opravu miestnej komunikácie na ulici 
Železničnej. Bolo zrealizované geodetické meranie a  príprava projektovej dokumentácie. 
Na jestvujúcej komunikácií sa povrchová asfaltová vrstva „šmýka“ vzhľadom k tomu, že 
asfalt je priamo položený na hline bez patričnej skladby cestného telesa (štrky, piesky, 
hutnenie, atď. ). 
 

8. Verejné osvetlenie na uliciach Železničnej a Školskej 
V priebehu mesiacov máj až august 2022 boli postupne namontované nové výložníky 
a nainštalované nové svietidlá Philips na všetkých stĺpoch verejného osvetlenia od 



železničného priecestia smerom k obecnému úradu až po notariát ( na uliciach 
Železničná a Školská). Výmenou svietidiel došlo k zjednoteniu farebnej škály svietidiel 
(jeden Kelvinový odtieň) a k zvýšeniu svietivosti a tým pádom aj bezpečnosti xx násobne 
oproti nainštalovaným LED žiarovkám a výbojkám. 
 

9. Odstránený nefunkčný rozhlas na cintorínoch 
Na cintoríne v časti obce Brusno a na cintoríne v časti obce Ondrej nad domom smútku 
sa odstránil starý nefunkčný rozhlas (odstránili sa železné stĺpy, prevísajúce drôty, 
rozhlas). 
   

10. Revitalizácia okrasných kvetinových záhonov a vybudované nové záhony 
Záhradný architekt previedol revitalizáciu okrasných kvetinových záhonov a skaliek pri 
dome smútku, pri knižnici, na námestí a vybudoval nové záhony pri pamätníku padlých 
hrdinov (pri notariáte), pri hasičskej zbrojnici, pri Základnej umeleckej škole. 
 

11. Dokončená krajnica a natreté zábradlie 
Banskobystrická regionálna správa ciest stredisko Lučatín dokončila nespevnenú 
krajnicu pod oporným múrom a natrela zábradlie pod notariátom. 
 

12. Revitalizácia detských ihrísk 
Detské ihriská pri Základnej umeleckej škole na ulici Pod Dubinkou, na ulici Oremlaz 
a na ulici  Zámlynie boli zrevitalizované (vymenené stojky, pobrúsené a natreté prvky, 
atď.). Na dvoch detských ihriskách boli vyrobené a osadené nové sedenia (stôl a dve 
lavice). 
 

13. Hríbikovo – turistický chodník 
Vynesené a nainštalované drevené hríbiky v počte 11 ks na jednom mieste pri 
turistickom chodníku (červený chodník) nazvanom „Hríbikovo“ vedúcom od Srny 
smerom na Kopok. Poďakovanie všetkým, ktorí sa pričinili o to, aby sa hríbiky dostali na 
svoje miesto osadenia. 
 

14. Havarijná situácia na vodnom toku Sopotnica 
Na základe zaslanej žiadosti dňa 10.09.2021 na Generálne riaditeľstvo Lesy SR, š.p. so 
sídlom Námestie SNP 8, Banská Bystrica o okamžité riešenie havarijnej situácie na 
vodnom toku Sopotnica, začali Lesy s opravou regulácie vodného toku. Investor akcie 
Lesy SR š.p.. 
 

15. Vyčistený potok Brusnianka a natreté zábradie 
Na základe vzájomnej dohody medzi starostom obce a pánom riaditeľom - Lesy SR š.p., 
Odštepný závod Kriváň, bol vyčistený potok Brusnianka a natreté zábradlie okolo potoka. 
 

16. Dar obci Brusno – prívesná motorová striekačka 
Na základe podpísanej Darovacej zmluvy medzi Správou štátnych hmotných rezerv SR 
a Obcou Brusno bola predmetom daru prívesná motorová striekačka PPS 12. 
 



17. Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy – I. etapa 
I /66 Brusno most ev. č. 66-089 
Spoločnosť Strabag s.r.o. ukončila investíciu s názvom „Výstavba a zlepšenie 
bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy – I. etapa I /66 Brusno most ev. 
č. 66-089“. Spoločnosť Strabag ukončila opravu mosta v stanovenej lehote, kde 
investorom bola Slovenská správa ciest.   
 

18. Schválenie sobášiaceho § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z.z 
     Uznesenie č. 15 
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno 
 
A.b e r i e  n a  v e d o m i e 
Informácie starostu obce.  
 
     Uznesenie č. 16 
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno 
 
A.s c h v a ľ u j e 
V zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov   výkonom funkcie sobášiaceho  poslanca JUDr. Tomáša Hláčika.  
    

Prítomní poslanci: Miroslav  Balco, JUDr. Tomáš Hláčik, Ing. Peter Ivic, Mgr. Dušan 
Krakovský, Pavol Lihan,  Michal Uhrík, Ing. Ján Vaník 
 
Hlasovali za (menovite): Miroslav  Balco,  Ing. Peter Ivic, Mgr. Dušan Krakovský, Pavol Lihan, 
Michal Uhrík, Ing. Ján Vaník 
 
proti (menovite): ..................................... 
zdržali sa (menovite): JUDr. Tomáš Hláčik 
 
2. Informácie zástupcu starostu obce: 
2.1.JUDr. Tomáš Hláčik informoval o ďalšom postupe výkupu pozemkov pri škole, 
prebehlo  stretnutie s ďalšími spoluvlastníkmi pozemkov. 
2.2I.Informoval o odvolaní obce Brusno, ktoré podala voči rozhodnutiu Pamiatkového úradu 
SR - vyhlásenie krytého schodiska a fragmentu hradbového múru za národnú kultúrnu 
pamiatku. 
 
     Uznesenie č. 17 
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno 
A.b e r i e  n a  v e d o m i e 
Informácie  zástupcu starostu obce.  
          
 
 
 
         ………………………. 



          Ing. Jozef Šimeček 
                   starosta obce 
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