ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Českom Brezove,
konaného dňa 20.03.2019 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. 5/2018
4. Rozbor hospodárenia obce České Brezovo za rok 2018
5. Majetkové priznanie starostu obce a hlavnej kontrolórky obce
6. Štatút obce České Brezovo
7. Rokovací poriadok Obecného úradu České Brezovo
8. Organizačný poriadok Obecného úradu České Brezovo
9. Zásady odmeňovania poslancov OZ
10.Informácie starostu obce
11.Rôzne
12.Interpelácie poslancov
13.Návrh na uznesenie
14.Záver
Program:
K bodu 1:

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a prítomných privítal
starosta obce p. Ivan Miko a oboznámil prítomných s programom
zasadnutia. Prítomní sú 5 poslanci.
Schválený program: 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. Ľubomír Miko
p. Stanislav Ostrihoň.
Schválené:
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 3:

Kontrolu plnenia Uznesenia č. 5/2018 z riadneho zasadnutia
obecného zastupiteľstva konaného dňa 03.12.2018 previedla
Alica Gibaľová, pracovníčka OcÚ podľa jednotlivých bodov.
K uzneseniu neboli zo strany poslancov vznesené žiadne
pripomienky.

K bodu 4: Rozbor hospodárenia obce České Brezovo za rok 2018 predniesla
referentka obecného úradu p. Alica Gibaľová. Podrobne rozobrala
plnenie príjmov a výdavkov za uvedené obdobie, oboznámila so

-2stavom finančných prostriedkov na účtoch obce. Poslanci k bodu
nemali pripomienky a rozbor hospodárenia za rok 2018 jednohlasne
schválili. Plnenie príjmov a výdavkov tvorí prílohu zápisnice.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 5: Majetkové priznanie starostu obce a hlavnej kontrolórky obce – podľa
zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z. je
starosta obce a hlavný kontrolór obce povinný predkladať oznámenie
majetkových pomeroch. Majetkové priznanie predklložil starosta obce p.
Ivan Miko a hlavná kontrolórka obce p. Ing. Alena Marková komisi na
ochranu verejného záujmu, ktorá skonštatovala, že majetkové podania sú
v súlade so zákonom.
K bodu 6 : Štatút obce České Brezovo predložil Ivan Miko, starosta obce. Po
prejednaní bol poslancami jednohlasne schválený.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 7: Rokovací poriadok obce České Brezovo predložil Ivan Miko, starosta
obce. Po prejednaní bol poslancami jednohlasne schválený.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 8: Organizačný poriadok Obecného úradu v Českom Brezove predložil
Ivan Miko, starosta obce. Po prejednaní bol poslancami schválený.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 9: Zásady odmeňovania poslancov OZ predložil Ivan Miko, starosta
obce. Po prejednaní bol poslancami jednohlasne schválený.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 10: Informácie starostu
- starosta predložil návrh na odmeňovanie za dohodu o vykonaní práce
pre knihovníčku Ľubicu Stanovú vo výške 70,- € polročne a to vo
výplatnom termíne za mesiac jún a december kalendárneho roku.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
- starosta predložil návrh na doplnenie knižného fondu pre knižnicu v
Českom Brezove v čiastke 100,- €.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
- starosta informoval poslancov, že na základe našej požiadavky už
PhDr. Ján Žilák, Csc. dopísal rukopis knihy o Českom Brezove
a požaduje za vypracovanie 8 000,- EUR. Túto čiastku je možné
vyplatiť aj v splátkach. Predložený návrh poslanci schválili.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
- starosta informoval poslancov, že na základe verejného
obstarávania bola uzatvorená zmluva o dielo so zhotoviteľom

-3BRANO, s.r.o. Valča 356 pre realizáciu stavby „Hasičská zbrojnica
DHZ České Brezovo“. Cena celkom vrátane DPH za zrealizovanie
diela je 34 235,- EUR. Keďže poskytnutá dotácia predstavuje sumu
30 000,- EUR, je potrebné zo strany obce dofinancovať uvedenú
stavbu vo výške 4 235,- EUR. Poslanci predložený návrh
dofinancovania schválili.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 11: Rôzne - neboli zo strany poslancov žiadne návrhy ani pripomienky
K bodu 12 : Interpelácie poslancov :
Poslanci sa k uvedeným bodom programu v interpelácii už
nevyjadrovali.
K bodu 13: Návrh na uznesenie :
Pracovníčka OcÚ prečítala prítomným poslancom návrh na uznesenie
z dnešného zasadnutia Obecného zastupiteľstva a poslanci ho
jednohlasne schválili.
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 14: Starosta obce p. Ivan Miko poďakoval prítomným za účasť
a zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil.

V Českom Brezove: dňa 20.03.2019
Zapísala: Alica Gibaľová
Overovatelia:
p. p. Ľubomír Miko ....................................
p. Stanislav Ostrihoň ...................................

Ivan MIKO
starosta obce

