ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Českom Brezove, konaného dňa
03.12.2019 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. 4/2019
4. VZN o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a
vyberania dane a miestneho poplatku na území obce České Brezovo na rok
2020
5. VZN o užívaní verejných priestranstiev v obci České Brezovo
6. Schválenie návrhu rozpočtu obce České Brezovo na rok 2020
7. Návrh rozpočtu na roky 2021 – 2022
8. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce České Brezovo
na rok 2020 a výhľad na roky 2021-2022
9. Úprava rozpočtu na rok 2019
10. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2020
11. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2020
12. Informácie starostu obce
13. Rôzne
13. Interpelácie poslancov
14. Návrh na uznesenie
15.Záver
Program:
K bodu 1:

K bodu 2:

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a prítomných privítal
starosta obce p. Ivan Miko. Skonštatoval, že sú prítomní všetci
poslanci, čiže obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Ďalej
oboznámil prítomných s programom zasadnutia, s tým, že program
obecného zastupiteľstva sa dopĺňa o bod: schválenie VZN o užívaní
verejných priestranstiev v obci České Brezovo.
Schválený program: Za :5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Písaním zápisnice bola poverená p. Alica Gibaľová a za
overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení p. Stanislav
Rončák a Július Antalík.
Schválené poslancami OZ - Za: 5 Proti: 0
Zdržal sa: 0

-2K bodu 3:

Kontrolu plnenia Uznesenia č. 3/2019 z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa 19.09.2019 previedla p.
Gibaľová podľa jednotlivých bodov. K uzneseniam neboli žiadne
pripomienky.

K bodu 4: VZN obce České Brezovo o dani z nehnuteľnosti, miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady a o
podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na
území obce České Brezovo na rok 2020- poslanci schválili, že vo
VZN nebudú pre rok 2020 žiadne zmeny v sadzbách dane z
nehnuteľností a dane za psa. Poplatok za komunálny odpad bol na
základe návrhu schválený vo výške 14,-/osobu.
Podmienky na zníženie poplatku za komunálny odpad . Obec zníži
poplatok na základe žiadosti poplatníka. Podkladom pre uplatnenie
zníženia poplatku je hodnoverný doklad, z ktorého jednoznačne
vyplýva pobyt poplatníka mimo územia obce. /pracovná zmluva,
potvrdenie o činnosti vykonávanej mimo obce, potvrdenie od
zamestnávateľa o výkone práce v zahraničí, potvrdenie o návšteve
školy študentov denného štúdia ubytovaných v mieste štúdia.
Uvedené doklady nie je možné nahradiť čestným vyhlásením
poplatníka
VZN obce České Brezovo pre rok 2020 bolo poslancami OZ
jednohlasne schválené.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 5: Starosta obce oboznámil prítomných s VZN o užívaní verejných
priestranstiev v obci České Brezovo. Poslancami bolo uvedené
VZN jednohlasne schválené.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 6: Schválenie rozpočtu na rok 2020 – s návrhom rozpočtu obce na rok
2020 oboznámila prítomných referentka OcÚ p. Gibaľová.
Návrh rozpočtu obce České Brezovo na rok 2020 tvorí prílohu
zápisnice. Poslanci OZ schválili rozpočet obce České Brezovo.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 7: Návrh rozpočtu na roky 2021 – 2022
Oboznámila prítomných p. Gibaľová, referentka OcÚ. Poslanci OZ
vzali návrh rozpočtu na vedomie. Návrh rozpočtu na roky 2021 –
2022 tvorí prílohu zápisnice.

- 3K bodu 8: Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce České
Brezovo na rok 2020 a výhľad na roky 2021-2022 – predložila Ing.
Alena Marková, hl. kontrolórka obce a tvorí prílohu návrhu
rozpočtu.
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 9: Úprava rozpočtu za rok 2019 – oboznámila prítomných Alica
Gibaľová, referentka OcÚ. Zo strany poslancov neboli vznesené
žiadne pripomienky a úprava pre rok 2019 bola poslancami schválená
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 10: Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2020
– s plánom činnosti oboznámila prítomných poslancov hlavná
kontrolórka obce, ktorý bol jednohlasne schválený poslancami OZ.
Plán kontrolnej činnosti tvorí prílohu zápisnice
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 11: Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2020
V zmysle rokovacieho poriadku OZ v Českom Brezove a v zmysle
ustanovení Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov predložil starosta obce poslancom OZ plán
zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Českom Brezove na rok 2020
nasledovne:
marec:
12.03.2020
jún :
11.06.2020
september : 10.09.2020
december : 03.12.2020
Dňom konania OZ je štvrtok, začiatok zasadnutia je vždy o 16.00
hod., zasadnutie OZ je vždy verejné a prístupné pre verejnosť. V
prípade potreby je možné zvolať OZ mimo plánovaného termínu či
už na návrh starostu obce alebo poslancov obecného zastupiteľstva.
Plán zasadnutí OZ na rok 2020 bol schválený tak, ako ho navrhol
starosta obce.
Za : 5
Proti : 0
Zdržal sa :
0
K bodu 12: Informácie starostu obce
Tilia nezisková organizácia, zariadenie pre seniorov, Slaná Lehota
dala žiadosť na obecný úrad o poskytnutí finančného príspevku na
prevádzku v zmysle §77 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych
službách v znení neskorších predpisov pre prijímateľov sociálnych

-4služieb s trvalým pobytom v našej obci, ktorým poskytujú sociálne
služby v celoročnej forme pobytu. Jedná sa o našu občianku Irmu
Malú. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť o finančný
príspevok na prevádzku pre Tilia, nezisková organizácia Slaná
Lehota, a tento neodsúhlasili.
Za: 0

Proti: 5

Zdržal sa: 0

- starosta obce predložil návrh na poskytnutie finančného príspevku pre
postihnuté deti v obci. Jedná sa o Stanislavu Juraštíkovú a Samuela
Olárikavo výške 100,- € pre dieťa.
Predložený návrh bol poslancami schválený
Za : 5
Proti: 0
Zdržal sa : 0
- starosta obce predložil návrh na základe „Zásad odmeňovania poslancov
OZ“ na vyplatenie mimoriadnej odmeny pre poslancov obecného
zastupiteľstva vo výške 300,- eur. Návrh starostu obce schválený.
Za : 5
Proti : 0
Zdržal sa:
0
- predložil taktiež návrh na základe „Poriadku odmeňovania
zamestnancov obce České Brezovo“ na vyplatenie odmeny pre hlavnú
kontrolórku obce.
Návrh starostu obce bol poslancami schválený.
Za : 5
Proti : 0
Zdržal sa: 0
- ocenenie bezpríspevkových darcov krvi držiteľov Jánskeho plakety na
základe zoznamu od Slovenského Červeného kríža, územný spolok
Lučenec
1. Diamantová Janského plaketa – Rončák Stanislava
2. Zlatá Janského plaketa – Rončáková Alena
3. Strieborná Janského plaketa – Rončák Andrej
4. Bronzová Janského plaketa – Filipiak Jakub, Lenka Bálintová
K bodu 13: Rôzne
Starosta obce – dňa 4. decembra 2019 o 16.00 hod. usporiadame
mikulášsky večierok pre deti našej obce, na ktorom vystúpi
Divadielko z klobúka z Banskej Bystrice a 7. decembra 2019 sa
uskutoční zájazd na salaš Zbojská.

-5K bodu 14: Interpelácie poslancov
Zo strany poslancov neboli znesené žiadne interpelácie.

K bodu 15: Návrh na uznesenie
Starosta obce prečítal návrh na uznesenie z dnešného zasadnutia
obecného zastupiteľstva a poslanci ho jednohlasne schválili.
Za: 5
Proti : 0
Zdržal sa: 0
K bodu 16: Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí
obecného zastupiteľstva a zasadnutie obecného zastupiteľstva
ukončil.

V Českom Brezove: dňa 03.12.2019
Zapísala: Alica Gibaľová
Overovatelia:

p. Stanislav Rončák

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

p. Július Antalík

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

Ivan Miko
starosta obce

