ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Českom Brezove, konaného dňa
14.06.2018 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.1/2018
4. Komunitný plán sociálnych služieb obce České Brezovo na roky 2018- 2023
5. Záverečný účet obce České Brezovo za rok 2017
6. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu za rok 2017
7. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2018
8. Úprava rozpočtu za I. polrok 2018
9. VZN č. 1/2018 o podmienkach poskytovania finančných príspevkov z
rozpočtu obce na zabezpečenie pomoci obyvateľom obce České Brezovo v
hmotnej núdzi.
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.
Program bol doplnený o schválenie VZN č. 1/2018 o podmienkach
poskytovania finančných príspevkov z rozpočtu obce na zabezpečenie pomoci
obyvateľom obce České Brezovo v hmotnej núdzi.
Hlasovaním v počte 4 poslancov bol program schválený. Neprítomný Ľubomír
Miko – ospravedlnený
Proti : 0
Zdržal sa: 0
K bodu 2:
Písaním zápisnice bola poverená p. Alica Gibaľová a za overovateľov zápisnice
boli navrhnutí a schválení p. Stanislav Rončák a p. Martin Sabó.
Hlasovanie - Za : 4
Proti : 0
Zdržal sa : 0

 2 K bodu 3:
Kontrolu plnenia uznesenia č. 1/2018 z obecného zastupiteľstva konaného dňa
09.03.2018 previedla p. Gibaľová, pracovníčka OcÚ podľa jednotlivých bodov.
K uzneseniu neboli zo strany poslancov OZ vznesené žiadne pripomienky.
Hlasovanie - Za : 4
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 4: Komunitný plán sociálnych služieb obce České Brezovo na roky
2018- 2023
Sociálne služby sa poskytujú v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o
sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
(ďalej len zákon o sociálnych službách), ktorý upravuje podmienky, postupy a
formy poskytovania sociálnych služieb ako aj povinnosti poskytovateľov. Jeho
cieľom je podporovať sociálne začlenenie občanov a uspokojovať sociálne
potreby ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii.
Komunitný plán sociálnych služieb (KPSS) je strategický dokument, ktorý
analyzuje stav poskytovaných sociálnych služieb na území obce, hodnotí
potreby a požiadavky jej obyvateľov a navrhuje budúci rozvoj v oblasti
sociálnych služieb na stanovené obdobie. Dokument je reálnym výstupom
komunitného plánovania sociálnych služieb a výsledkom dohody medzi
zadávateľmi, poskytovateľmi a prijímateľmi sociálnych služieb. Poukazuje na
potreby v danej komunite, pričom poskytuje aj možnosti finančného,
personálneho, prevádzkového a organizačného zabezpečenia v oblasti
poskytovania sociálnych služieb v danej komunite.
V zmysle uvedeného zákona je obec povinná mať vypracovaný a schválený
komunitný plán. Tento bol poslancom predložený na pripomienkovanie.
Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky, komunitný plán obce České
Brezovo na roky 2018 – 20023 bol poslancami schválený.
Hlasovanie - Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 5:
Záverečný účet obce České Brezovo za rok 2017 – oboznámila prítomných
p. Gibaľová, referentka OcÚ. Poslanci OZ schválili záverečný účet účet Obce
České Brezovo za rok 2017 bez výhrad.
Hlasovanie - Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 6:
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu za rok 2017 –
predniesla hlavná kontrolórka obce Ing. Marková. Stanovisko tvorí prílohu
zápisnice. Hlavná kontrolórka doporučuje poslancom OZ schválenie
záverečného účtu za rok 2017 bez výhrad.
Hlasovanie - Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0

- 3 K bodu 7:
Plán činnosti hlavného kontrolóra obce České Brezovo – hlavná kontrolórka
Ing. Alena Marková predniesla poslancom plán činnosti na II. polrok 2018,
ktorý bol dňa 30.05.20018 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: 4
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 8 :
Úprava rozpočtu za I. polrok 2018 – p. Gibaľová, referentka OcÚ oboznámila
prítomných poslancov s úpravou rozpočtu za I. polrok 2018 tak príjmov ako aj
výdavkov podľa jednotlivých položiek rozpočtovej klasifikácie. Úprava
rozpočtu tvorí prílohu zápisnice. Poslanci OZ schválili úpravu rozpočtu obce k
30.06.2018.
Hlasovanie - Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 9:
VZN č. 1/2018 o podmienkach poskytovania finančných príspevkov z
rozpočtu obce na zabezpečenie pomoci obyvateľom obce České Brezovo v
hmotnej núdzi.
- starosta obce oboznámil prítomných poslancov s návrhom VZN, ktorý bol
zverejnený dňa 30.5.2018. Pripomienky vznesené k návrhu neboli a preto
navrhol návrh schváliť.
Hlasovanie - Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 10:
Informácie starostu obce
 oboznámil poslancov s výjazdovým zasadnutím vlady SR, ktoré sa konalo
vo Fiľakove. Na základe uznesenia bolo obci schválených 22 000,- € na
Rekonštrukciu miestnych komunikácií. Jednalo by sa o komunikáciu
popri budove Komposesorátu po Kľačanských a cesta do Kúta po
Fídesovcov. Ak by finančne vydalo, urobila by sa cesta ku Gondekovcom
po most.
 p. Oľga Lauková žiada obec o vyčistenie jarku pri ich dome, nakoľko ide
z neho zápach a navrhla, aby obec zakúpila rúry, osadila ich do jarku a
zakopala. Predmetnú požiadavku bude riešiť s p. Čičmancom z
Regionálnej správy ciest Poltár

 4  navrhol poskytnúť nenávratný finančný príspevok pre nášho občana
Andreja Nosáľa, ktorý je ťažko zdravotne postihnutý a na internete je pre
neho vztvorená zbierka na liečbu. Bolo by dobré aj zo strany obce ho
finančne podporiť. Poslanci navrhli a zároveň schválili nenávratný
finančný príspevok pre menovaného vo výške 200,- €
Hlasovanie - Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
 Roman Srp, občan našej obce doručil na obecný úrad žiadosť o
poskytnutie pôžičky vo výške 290,- € , nakoľko bol prepustený z výkonu
trestu odňatia slobody, peniaze potrebuje na vyplatenie nedoplatku za
elektrickú energiu a výživné. Poslanci po prerokovaní schválili
poskytnutie návratnej sociálnej pôžičky vo výške 290,- € so splátkovým
kalendárom mesačne 20,- €
Hlasovanie - Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
- 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 2 065,- EUR. Je potrebné výšku
spolufinacovania schváliť. Poslanci spolufinancovanie jednohlasne
schválili.
Hlasovanie - Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
 18 augusta 2018 sa uskutoční Turistický výstup na Jaseninu.
 25. augusta 2018 – Deň obce spojené s oslavami SNP – na športovom
ihrisku. Bude zabezpečené občerstvenie, pre deti rôzne hry, penový kúpeľ
a ukážka dobových uniforiem a zbraní z obdobia SNP. S programom
vystúpia folklórne súbory.
K bodu 11: Rôzne
 starosta obce predložil na schválenie OZ odpísanie nevymožiteľnej
pohľadávky Slovglass, s.r.o. Poltár vo výške 818,32 €. Jedná sa o
nevyplatenú čiastku za daň z nehnuteľností od roku 2010. Dôvodová
správa tvorí prílohu zápisnice.
Hlasovanie: Schválené – Za : 4
Proti : 0
Zdržal sa : 0
 predložil na schválenie poslancom Informáciu o spracúvaní osobných
údajov v zmysle zákona č. 18/2018. Informácia musí byť zverejnená na
inf. Tabuli obce a na web.
Hlasovanie: Schválené – Za : 4
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 12: Interpelácie poslancov
 Mária Jablonská – upozorniť Lesy SR, š.p. Závod Kriváň na zlý technický
stav budovy bývalej horárne vo Váľkove, ktorá sa pomaly rozpadáva a
pôsobí škaredo nakoľko sa nachádza v strede obce.
 Mária Jablonská – predložila požiadavku na osadenie dopravného zrkadla
do Četkovca na zákrutu ku Kamasovcom, nakoľko je zákruta neprehľadná
a môže tam ľahko dôjsť ku dopravnej kolízii.

- 5 K bodu 13: Návrh na uznesenie
p. Gibaľová, pracovníčka OZ prečítala prítomným poslancom návrh na
uznesenie z dnešného zasadnutia OZ. Poslancami schválené
Hlasovanie - Za : 4
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 14: Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie Obecného
zastupiteľstva ukončil.

V Českom Brezove: dňa 14.06.2018
Zapísala: Alica Gibaľová
Overovatelia: p. Stanislav Rončák .....................................
p. Martin Sabó .............................................

Ivan Miko
starosta obce

