ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Českom Brezove, konaného dňa
19.09.2019 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.2/2019
4. Informatívna hodnotiaca správa o priebežnom plnení Komunitného plánu
sociálnych služieb Obce České Brezovo na roky 2018/2023
5. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce České Brezovo
6. Informácie starostu obce
7. Rôzne
8. Interpelácie poslancov
9. Návrh na uznesenie
10. 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 5 poslancov bol program schválený.
Schválené Za : 5
Proti : 0
Zdržal sa: 0
K bodu 2:
Písaním zápisnice bola poverená p. Alica Gibaľová a za overovateľov zápisnice
boli navrhnutí a schválení p. Ľubomír Miko a p. Stanislav Ostrihoň
Schválené Za : 5
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 3:
Kontrolu plnenia uznesenia č. 2/2019 z obecného zastupiteľstva konaného dňa
13.06.20198 previedla p. Gibaľová, pracovníčka OÚ podľa jednotlivých bodov.
K uzneseniam neboli zo stany poslancov OZ vznesené žiadne pripomienky.
Schválené Za : 5
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 4:
Informatívna hodnotiaca správa o priebežnom plnení Komunitného plánu
sociálnych služieb Obce České Brezovo - predniesol starosta obce p. Miko.
Táto správa tvorí prílohu zápisnice.
Poslanci OZ vzali správu na vedomie.

-2K bodu 5:
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce České Brezovo.
Oboznámila p. Alica Gibaľová. Nakoľko obec mala prijaté zásady ešte z roku 2003,
tieto bolo potrebné prepracovať a doplniť. Poslanci po predchádzajúcom sa
oboznámení s novými zásadami hospodárenia tieto jednohlasne schválili.
Schválené Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 6:
Informácie starostu obce
Naša obec dostala dotáciu z Ministerstva financií na kapitálové výdavky na
rekonštrukciu obecnej spoločenskej budovy /bývalá ZŠ/ v sume 35 000,- eur.
Obec taktiež dostala 15 000,- eur na úpravu zelene, altánok, lavičky, chodníky v
záhrade za bývalou školou.
V mesiaci august sme mali kontrolu z PPA Bratislava na stavbu „Park Váľkovo“.
Kontrola dopadla dobre a bolo nám schválené preplatenie celej sumy projektu, čo
predstavuje čiastku 73 637,43 eur.
Taktiež sme dostali dotáciu na „Podpora rozvoja športu“ a to na bežné výdavky v
sume 3 000,- eur na vonkajšiu fitnes zostavu do parku vo Váľkove. Spolu
financovanie predstavuje čiastku 1 200,- eur. Táto bola poslancami schválená.
Schválené Za: 5
Proti: 0
Udržal sa: 0
8 000,- eur na kapitálové výdavky. Jedná sa o vybudovanie lezeckej steny v záhrade
za školou. Spolufinancovanie tvorí čiastku 2 800,- eur.
Spolu financovanie bolo poslancami OZ schválené.
Schválené Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Chcel by osloviť firmu z Rimavskej Soboty Ing. arch. Tomáš Petrík na vypracovanie
cenovej ponuky na urbanistický návrh námestia pred obecným úradom a projektovej
dokumentácie pre stavebné povolenie ako aj vypracovanie vizualizácie pre prípadné
vypísanie výzvy, aby sme mali tieto veci pripravené.
Schválené Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 7 : Rôzne
V sobotu 5. októbra 2019 sa bude konať Deň prezentácie Mikroregiónu Hornohrad
spojený so súťažou o najlepšiu hornohradskú klobásu. Súťažné družstvo za našu
obec : Július Antalík, Ľubomír Miko, Stanislav Ostrihoň.

-3K bodu 8: Interpelácie poslancov
- zo strany poslancov neboli vznesené .
K bodu 9: Návrh na uznesenie
p. Gibaľová, pracovníčka OcÚ prečítala prítomným poslancom návrh na uznesenie z
dnešného zasadnutia OZ. Poslancami schválené
Za : 5
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 10: Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie Obecného zastupiteľstva
ukončil.
V Českom Brezove: dňa 19.09.2019
Zapísala: Alica Gibaľová
Overovatelia:

p. Ľubomír Miko …..................................
p. Stanislav Ostrihoň ...............................

Ivan Miko
starosta obce

