ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Českom Brezove,
konaného dňa 31.03.2020 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. Vzdanie sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva
5. Zloženie sľubu náhradníka do Obecného zastupiteľstva
6. Rozbor hospodárenia obce České Brezovo za rok 2019
7. Majetkové priznanie starostu obce a hlavnej kontrolórky obce
8. Vnútorná smernica na používanie platobných kariet
9. Informácie starostu obce
10. Rôzne
11. Interpelácie poslancov
12. Návrh na uznesenie
13. 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 4 poslanci, nakoľko p. Rončák sa k
01.03.2020 vzdal mandátu poslanca OZ. Na zasadnutie OZ bola
pozvaná p. Mária Jablonská náhradníčka za poslankyňu OZ.
Schválený program: Za: 4
Proti:0
Zdržal sa:0

K bodu 2:

Písaním zápisnice bola poverená p. Alica Gibaľová, za
overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení p. Marianna
Brezinová a p. Ľubomír Miko.
Schválené:
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 3:

Kontrolu plnenia Uznesenia č. 4/2019 z riadneho zasadnutia
obecného zastupiteľstva konaného dňa 03.12.2019 previedla
Alica Gibaľová, pracovníčka OcÚ podľa jednotlivých bodov.
K uzneseniu neboli zo strany poslancov vznesené žiadne
pripomienky.

-2K bodu 4: Vzdanie sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva:
Ku dňu 01.03.2020 sa písomne vzdal mandátu poslanca Obecného
zastupiteľstva v Českom Brezove p. Stanislav Rončák.
K bodu 5 : Na základe vzdania sa mandátu poslanca p. Stanislava Rončáka
náhradníčka p. Mária Jablonská zložila sľub za poslankyňu
Obecného zastupiteľstva v Českom Brezove.
K bodu 6: Rozbor hospodárenia obce České Brezovo za rok 2019 : predniesla
referentka obecného úradu p. Alica Gibaľová. Podrobne rozobrala
plnenie príjmov a výdavkov za uvedené obdobie obdobie, oboznámila so
stavom finančných prostriedkov na účtoch obce. Poslanci k bodu nemali
pripomienky a rozbor hospodárenia za rok 2019 jednohlasne schválili.
Plnenie príjmov a výdavkov tvorí prílohu zápisnice.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 7: 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 predložil
starosta obce p. Ivan Miko a hlavná kontrolórka obce p. Ing. Alena
Marková komisii na ochranu verejného záujmu. Komisia pracovala v
zložení Július Antalík, Stanislav Ostrihoň a Stanislav Rončák.
Nakoľko sa p. Rončák vzdal poslaneckého mandátu za nového člena
komisie bola navrhnutá a schválená p. Mária Jablonská. Komisia v
novom zložení skonštatovala, že majetkové podania sú v súlade so
zákonom a berie ich na vedomie.
Schválenie - p. Mária Jablonská za členku komisie pre ochranu
verejného záujmu.
Za: 5
proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 8 : Vnútorná smernica obce České Brezovo na používanie platobných
kariet. Prítomným poslancom predložil Ivan Miko, starosta obce.
Smernica nebola schválená, nakoľko poslanci mali niekoľko
výhrad, ktoré starosta musí prejednať s JUDr. Gombalom a predloží
smernicu na niektorých z budúcich zasadnutí.
Za: 0
Proti: 5
Zdržal sa: 0

-3K bodu 9: Informácie starostu obce
Starosta obce predložil návrh na schválenie p. Jablonskej do komisie na ochranu
verejného záujmu, nakoľko p. Rončák sa vzdal mandátu poslanca s bol členom
komisie.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Starosta predložil návrh na doplnenie knižného fondu pre knižnicu v Českom
Brezove na rok 2020 v čiastke 100,- €. Návrh poslanci jednohlasne schválili.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Obec chce v najbližších dňoch podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok
pre projekt „Kompostáreň v obci České Brezovo“. V rámci projektu bude
vybudovaná malá kompostáreň, ktorá bude slúžiť na zhodnocovanie biologicky
rozložiteľných odpadov – slama, konáre, kríky, tráva, bioodpad z domácností.
Pôjde o odpad z verejných priestranstiev a od obyvateľov obce. Obyvatelia
obce budú mať možnosť počas celého roka odovzdať biologicky rozložiteľný
odpad. Obec by takto získala traktor, štiepkovač, prehrabávač a vozík.
Kompostáreň chceme vybudovať na obecnej parcele č. CKN 1040/26, ktorá sa
nachádza za obecnou tabuľou medzi pílou a Kamasovcami.
Vybudovanie „Kompostáreň v obci České Brezovo“ - poslancami schválené.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Výzva na odstránenie motorového vozidla z verejného priestranstva pred
obecným úradom – Ján Beľa parkuje s nepojazdným motorovým vozidlom na
obecnom pozemku. Uvedené auto je skôr vrak nemá 6 rokov platnú STK ani
emisnú kontrolu 6 rokov, nemá sedačky je celé vyrabované. Na ústny dohovor,
aby uvedené auto dal do svojho dvora, alebo aby ho niekde odtiahol nereaguje.
Obec má právo parkovanie spoplatniť, ale ešte skôr ho vyzve písomne na jeho
odstránenie. Uvidíme ako zareaguje. Ak by sme ho dali odstrániť, tak len na
náklady obce.
Obec chce v cintoríne v Českom Brezove pri dome smútku vybudovať zbernú
jamu na dažďovú vodu. Vybudovanie poslancami schválené.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Slovenský pozemkový fond Bratislava na základe našej žiadosti o odkúpenie
parciel č. 501/93 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 43 m2
č. 501/94 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 27 m2
č. 501/95 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 13 m2
ktoré sa nachádzajú pod stavbou hasičskej zbrojnice nám stanovil cenu za
uvedené nehnuteľnosti vo výške 2,19 €/m2 , čo predstavuje celkovú cenu
nehnuteľností 181,77 €. Predmetná kúpna cena bola poslancami schválená.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

-4K bodu 10: Rôzne - neboli zo strany poslancov žiadne návrhy ani pripomienky
K bodu 11 : Interpelácie poslancov :
Poslanci sa k uvedeným bodom programu v interpelácii už
nevyjadrovali.
K bodu 12: 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 13: Starosta obce p. Ivan Miko poďakoval prítomným za účasť
a zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil.

V Českom Brezove: dňa 31.03.2020
Zapísala: Alica Gibaľová
Overovatelia:
p. Ľubomír Miko ....................................
p. Marianna Brezinová ............................

Ivan MIKO
starosta obce

