ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Českom Brezove,
konaného dňa 09.03.2018 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. 4/2017
4. Rozbor hospodárenia obce České Brezovo za rok 2017
5. Majetkové priznanie starostu obce a hlavnej kontrolórky obce
6. Rôzne
7. Interpelácie poslancov
8. Návrh na uznesenie
9. 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, jeden ospravedlnený.(M.Sabó)
Schválený program: Za:4
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. Mária Jablonská.
Schválené:
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 3:

Kontrolu plnenia Uznesenia č .4/2017 z riadneho zasadnutia
obecného zastupiteľstva konaného dňa 05.12.2017 a previedla p.
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 2017 predniesla
referentka obecného úradu p. Alica Gibaľová. Podrobne rozobrala
plnenie príjmov a výdavkov za uvedené obdobie, oboznámila so
stavom finančných prostriedkov na účtoch obce. Poslanci k bodu
nemali pripomienky a rozbor hospodárenia za rok 2017 jednohlasne
schválili. Plnenie príjmov a výdavkov tvorí prílohu zápisnice.
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0

-2K 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
predkladá starosta obce p. Ivan Miko a hlavná kontrolórka obce p. Ing.
Alena Marková poslancom OZ. Nakoľko v našej obci nie je zriadená
komisia na
preberanie majetkových priznaní poslanci OZ vzali
majetkové priznanie starostu obce a hlavnej kontrolórky na vedomie.
K bodu 6 : Rôzne
Starosta 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 2018 navštevujú CVČ Blesk na Ul.Slobody 2 v Poltári.
Jedná sa o 5 detí z našej obce. Poslanci schválili poskytnutie dotácie
vo výške 180,- €
Schválené – Za : 4
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Starosta predložil návrh na doplnenie knižného fondu pre knižnicu
v Českom Brezove v čiastke 100,- €. Návrh poslanci jednohlasne
schválili.
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Starosta obce predložil žiadosť ECAV, a.v. České Brezovo o
poskytnutie finančnej výpomoci pri oprave vežových hodín
umiestnených na veži evanjelického kostola v Českom Brezove,
ktorý je kultúrnou pamiatkou. Po prerokovaní predmetnej žiadosti
poslanci navrhli čiastku 700,-€, ktorá bola jednohlasne schválená.
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Starosta v ďalej oboznámil poslancov s listom Okresného súdu v
Lučenci s návrhom voľby prísediaceho Okresného súdu Lučenec,
aby obecné zastupiteľstvo zvolilo občana obce za prísediaceho na
volebné obdobie rokov 2018-2022.
Navrhnutý bol p. Ľubomír Miko, poslanec OZ, ktorý bol schválený
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 1

-3V rámci výzvy Prezídia Hasičského a záchranného zboru SR by sa
aj naša obec chcela zapojiť so svojou žiadosťou o poskytnutie
dotácie zo ŠR. Predmetom našej žiadosti by bolo odkúpenie budovy
váhy (vrátnica) od firmy NOPOL s.r.o. , ul. 9.mája 40, Poltár ,
ktorá sa nachádza na hospodárskom dvore v Českom Brezove. Táto
by po rekonštrukcii slúžila ako garáž pre hasičskú techniku a
zriadenie novej hasičskej zbrojnice. Výška dotácie na jeden projekt
je 30 000,- eur, čo by nám aj postačovalo. Predbežne jednal s
konateľom firmy NOPOL s.r.o. p. Ing. Juchom. Predať ju
plánovali za 10.000,- eur, ale keďže my sme obec , nám by ju
predali za 7.000,- eur. Týmto by sme získali funkčnú budova za
7.000,- eur a opravu by sme zrealizovali z dotácie 30.000 eur.
Poslanci OZ schválili zaslanie žiadosti v rámci výzvy Prezídia
HaZz o poskytnutie dotácie zo ŠR na Hasičskú zbrojnicu DHZ
České Brezovo, a taktiež schválili odkúpenie budovy váhy
(vrátnice) od firmy NOPOL s.r.o. na hospodárskom dvore v
Českom Brezove, ale len v prípade získania dotácie.
Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Starosta obce predložil poslancom návrh na zakúpenie traktora na
kosenie ihriska a ostatných plôch s tým, že traktor bude
viacúčelový, v zime bude slúžiť na odhŕňanie snehu. Nakoľko sa
nám rapídne znížil počet pracovníkov na AČ ( sú len 3 muži a 4
ženy) nevieme zabezpečiť údržbu zelene na verejných priestranstvá
v obci, ihriska, cintorína. Predložil poslancom 2 ponuky, z ktorých
jedna bola 4 000,- €a druhá 3 790,- €. Podľa parametrov a využitia
poslanci schváli zakúpenie traktora TC 338, v sume 3 790,- €, ktorý
je multifunkčný.
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Starosta predložil žiadosť p. Ivany Trgiňovej o poskytnutie nenávratnej
finančnej sociálnej výpomoci na zabezpečenie liekov, z dôvodu zlého
zdravotného stavu (onkologický pacient) Poslanci p. Trgiňovej navrhli finančnú
výpomoc vo výške 150,- €
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0

- 4 Starosta informoval poslancov, že dňa 11.3.2018 t.j. V nedeľu o
14,00 hodine bude pri príležitosti MDŽ Divadelné predstavenie pod
názvom“Bola že to svadba“
K bodu 7 : Interpelácie poslancov :
Poslanci sa k uvedeným bodom programu v interpelácii už
nevyjadrovali.
K bodu 8: Návrh na uznesenie :
Pracovníčka OcÚ prečítala prítomným poslancom návrh na
uznesenie z dnešného zasadnutia Obecného zastupiteľstva a
poslanci ho jednohlasne schválili.
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 9: Pán starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie
Obecného zastupiteľstva ukončil.
V Českom Brezove: dňa 09.03.2018
Zapísala: Alica Gibaľová
Overovatelia:
p. Marianna Brezinoová ....................................
p. Mária Jablonská .....................................
Ivan MIKO
starosta obce

