Obec České Brezovo, Obecný úrad České Brezovo č 97,
985 03 České Brezovo
Uznesenie č. 4/2019
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Českom Brezove
konaného dňa 03.12. 2019 o 16,00 hod. v zasadačke obecného úradu

Obecné zastupiteľstvo v Českom Brezove
A. Berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesenia č. 4/2019 z riadneho zasadnutia obecného
zastupiteľstva konaného dňa 19.09.2019
2. Informácie starostu obce
3. Návrh rozpočtu obce České Brezovo na roky 2021 – 2022
4. Interpelácie poslancov tak, ako sú uvedené v zápisnici
B. Schvaľuje
1. Program dnešného Obecného zastupiteľstva, tak ako je uvedený na
pozvánke doplnený o bod „Schválenie VZN o užívaní verejných
priestranstiev v obci České Brezovo.
2. Overovateľov zápisnice

3. Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a

4.
5.
6.
7.

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
Všeobecne záväzné nariadenie obce o užívaní verejných priestranstiev v
obci České Brezovo.
Rozpočet obce České Brezovo na rok 2020
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu Obce České
Brezovo na rok 2020 a výhľad na roky 2021-2022
Úpravu rozpočtu za rok 2019

8. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2020
9. Plán zasadnutí OZ České Brezovo na rok 2020
10. Mimoriadnu odmenu poslancom obecného zastupiteľstva
11. Odmenu hlavnej kontrolórke obce
12. Poskytnutie nenávratnej finančnej výpomoci pre zdravotne postihnuté deti a
to: Samuel Olárik, nar. 22.1.2014, bytom České Brezovo č. 128 vo výške

100 € Stanislava Juraštíková, nar. 18.6.2001, bytom České Brezovo č. 199
vo výške 100 eur
13. Ocenenie bezpríspevkových darcov krvi a držiteľov Jánskeho plakety na
základe zoznamu od Slovenského Červeného kríža, územný spolok Lučenec.
14. Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
C. Neschvaľuje
1. Poskytnutie finančného príspevku pre TILIA nezisková organizácia, zariadenie pre
seniorov Slaná Lehota na prevádzku v zmysle § 77 zákona č. 448/2008 Z.z. o
sociálnych službách v znení neskorších predpisov pre prijímateľov sociálnych služieb
s trvalým pobytom v našej obci, ktorým sa poskytujú sociálne služby v celoročnej
forme pobytu.
D. Poveruje
1. Písaním zápisnice z dnešného zasadnutia p. Gibaľovú, pracovníčku ObÚ.
E. Určuje :
1. overovateľov zápisnice p. Stanislava Rončáka a Ľubomíra Mika.
F. Konštatuje :
1. že dnešné Obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, nakoľko boli prítomní
všetci jeho členovia.

Overovatelia: Stanislav Rončák
Július Antalík

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

V Českom Brezove 03. 12. 2019
Zapísala: Alica Gibaľová

Ivan Miko
starosta obce

