ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Českom Brezove, konaného dňa
27.09.2018 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.2/2018, 3/2018
4. Informácie starostu obce
5. Rôzne
6. Interpelácie poslancov
7. Návrh na uznesenie
8. Záver
K bodu 1:
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a prítomných privítal starosta obce
p. Ivan Miko a oboznámil prítomných s programom zasadnutia.
Hlasovaním v počte 4 poslancov bol program schválený. Martin Sabo bol
ospravedlnený.
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. Mária Jablonská a p. Stanislav Rončák.
Za : 4
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 3:
Kontrolu plnenia uznesenia č. 2/2018 z obecného zastupiteľstva konaného dňa
14.6.2018 a uznesenia č. 3/2018 konaného dňa 9.8.2018 previedla p. Gibaľová,
pracovníčka OÚ podľa jednotlivých bodov. K uzneseniam neboli zo stany poslancov
OZ vznesené žiadne pripomienky.
Schválené Za : 4
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 4: Informácie starostu obce
 v sobotu 6. októbra 2018 sa bude konať v obci Málinec „Deň prezentácie
Mikroregiónu HORNOHRAD“. Súčasťou dňa prezentácie bude aj súťaž
o najlepšiu hornohradskú klobásu. Aj naša obec sa zúčastní na tomto peknom
podujatí. Súťažné družstvo za našu obec budú tvoriť Július Antalík, Ľubomír
Miko a Stanislav Rončák.

- 2  Oblastná organizácia cestovného ruchu v Lučenci oslovila ohľadom členstva
obce, nakoľko niektoré projekty budú podmienené členstvom v OO CR
Turistický Novohrad a Podpoľanie.
Členský príspevok je 0,20 € na občana. Pre obec to predstavuje cca 100,- €
Poslancami bol návrh schválený
Za : 4
Proti : 0
Zdržal sa : 0
 p. Lukáš Kokoš doručil na obecný úrad žiadosť o prenájom časti obecného
pozemku pri píle za dedinou. V zmysle zákona obec zverejní zámer na
prenájom uvedeného pozemku „C“ KN č. 1040/9 evidovaná na LV č. 395 ako
ostatná plocha.
Poslancami bol zámer na prenájom schválený
Za : 4
Proti : 0
Zdržal sa : 0
 dňa 29.9.2018 sa budú konať oslavy 90. výročia založenia DHZ v Českom
Brezove
 MV SR – Prezídium HZZ poskytol obci dotáciu vo výške 30 000,- €
na projekt: „Hasičská zbrojnica DHZ České Brezovo“
K bodu 5 : Rôzne
K bodu 6: Interpelácie poslancov
- zo strany poslancov neboli
K bodu 7: Návrh na uznesenie
p. Gibaľová, pracovníčka OcÚ prečítala prítomným poslancom návrh na uznesenie z
dnešného zasadnutia OZ. Poslancami schválené
Za : 4
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 8: Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie Obecného zastupiteľstva
ukončil.
V Českom Brezove: dňa 27.09.2018
Zapísala: Alica Gibaľová
Overovatelia:
p. Mária Jablonská …..................................
p. Stanislav Rončák ....................................
Ivan Miko
starosta obce

