ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Českom Brezove, konaného dňa
13.06.2019 o 16.00 hod. v zasadačke Obecného úradu
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Prítomní: Podľa prezenčnej listiny
Program OZ:
1. Zahájenie zasadnutia Obecného zastupiteľstva
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesenia č.1/2019
4. Záverečný účet obce České Brezovo za rok 2018
5. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu za rok 2018
6. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2019
7. Úprava rozpočtu za I. polrok 2019
8. Informácie starostu obce
9. Rôzne
10. Interpelácie poslancov
11. Návrh na uznesenie
12. Záver
Program:
K bodu 1:
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a prítomných privítal starosta obce
p. Ivan Miko a oboznámil prítomných s programom zasadnutia.
Hlasovaním v počte 5 poslancov bol program schválený.
Hlasovanie - Za: 5
Proti : 0
Zdržal sa: 0
K bodu 2:
Písaním zápisnice bola poverená p. Alica Gibaľová a za overovateľov zápisnice
boli navrhnutí a schválení p. Marianna Brezinová a p. Július Antalík.
Hlasovanie - Za : 5
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 3:
Kontrolu plnenia uznesenia č. 1/2019 z obecného zastupiteľstva konaného dňa
20.03.2019 previedla p. Gibaľová, pracovníčka OcÚ podľa jednotlivých bodov.
K uzneseniu neboli zo strany poslancov OZ vznesené žiadne pripomienky.
Hlasovanie - Za : 5
Proti : 0
Zdržal sa : 0

 2 K bodu 4:
Záverečný účet obce České Brezovo za rok 2018 – oboznámila prítomných p.
Gibaľová, referentka OcÚ. Poslanci OZ schválili záverečný účet účet Obce
České Brezovo za rok 2018 bez výhrad.
Hlasovanie - Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 5:
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu za rok 2018 –
predniesla hlavná kontrolórka obce Ing. Marková. Stanovisko tvorí prílohu
zápisnice. Hlavná kontrolórka doporučuje poslancom OZ schválenie
záverečného účtu za rok 2018 bez výhrad.
Hlasovanie - Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 6:
Plán činnosti hlavného kontrolóra obce České Brezovo – hlavná kontrolórka
Ing. Alena Marková predniesla poslancom plán činnosti na II. polrok 2019,
ktorý bol dňa 3.06.20019 zverejnený na úradnej tabuli obce. Plán kontrolnej
činnosti je vypracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona SNR č.
369/1990 Zb.,o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade
so zákonom č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole, vnútornom audite a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
tvorí prílohu zápisnice.
Hlasovanie – Za: 5
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 7 :
Úprava rozpočtu za I. polrok 2019 – p. Gibaľová, referentka OcÚ oboznámila
prítomných poslancov s úpravou rozpočtu za I. polrok 2019 tak príjmov ako aj
výdavkov podľa jednotlivých položiek rozpočtovej klasifikácie. Úprava
rozpočtu tvorí prílohu zápisnice. Poslanci OZ schválili úpravu rozpočtu obce k
30.06.2019.
Hlasovanie - Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 8:
Informácie starostu obce
 oboznámil prítomných poslancov so žiadosťou mesta Poltár o poskytnutie
finančnej dotácie na mzdy a prevádzku Centra voľného času pre deti s
trvalým pobytom na území našej obce, ktoré v roku 2019 navštevujú CVČ
BLES na Ul.slobody 2 v Poltári. Poslanci schválili poskytnutie dotácie vo
výške 180,- €.

- 3  Firma MA-NET podala žiadosť o poskytnutie priestorov v budove
obecného úradu na prenájom Jedná sa o miestnosť premietárne. Predložili
návrh na ročné nájomné vo výške 120,- €. Elektrickú energiu si budú
platiť samostatne pridruženým meračom. Predmetná žiadosť bola
poslancami schválená.
Hlasovanie - Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
 24.8.2019 - Deň obce spojené s oslavami SNP – na športovom ihrisku.
Bude zabezpečené občerstvenie, pre deti rôzne hry a penový kúpeľ.
S programom vystúpia folklórne súbory.
 predložil návrh na odhlásenie z evidencie motorových vozidiel hasičské
motorové vozidlo AVIA 30, nakoľko jej technický stav je zlý a oprava si
vyžaduje vysoké finančné náklady.
Hlasovanie - Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
 v týchto dňoch začína územné konanie na akciu „ České Brezovo, prívod
vody z HLF“ . Realizáciu bude vykonávať Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť Banská Bystrica.
 Úrad vlády SR nám oznámil, že náš projekt „Detská zóna hier v obci
České Brezovo“ je odporúčaný na schválenie. Výška dotácie je 8 500,-.
EUR a spolufinancovanie je 1 993,- EUR. Je potrebné výšku
spolufinacovania schváliť. Poslanci spolufinancovanie jednohlasne
schválili.
Hlasovanie - Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
 31. augusta 2019 sa uskutoční Turistický výstup na Jaseninu.
K bodu 9: Rôzne
 začiatkom mesiaca september sa pripravuje spolu s evanjelickou cirkvou
uskutočniť spomienkové podujatie pri príležitosti 250 výročia narodenia
Bohuslava Tablica, spisovateľa a kňaza, ktorý sa narodil v našej obci
6.9.1769.
K bodu 10: Interpelácie poslancov
 zo strany poslancov neboli vznesené žiadne podnety a pripomienky.
K bodu 11: Návrh na uznesenie
p. Gibaľová, pracovníčka OZ prečítala prítomným poslancom návrh na
uznesenie z dnešného zasadnutia OZ. Poslancami schválené
Hlasovanie - Za : 5
Proti : 0
Zdržal sa : 0

K bodu 12: Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie Obecného
zastupiteľstva ukončil.

V Českom Brezove: dňa 13.06.2019
Zapísala: Alica Gibaľová
Overovatelia: p. Marianna Brezinová .....................................
p. Július Antalík .............................................

Ivan Miko
starosta obce

