ZÁPISNICA
Z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malé Straciny
zo dňa 22.12.2018

Prítomní: Tatiana Káššayová,starostka obce
Poslanci : Ďuroš Slavomír, Gúgľava Milan, Káššayová Júlia, Murár Marek, Murár Matúš
Neprítomní: Ďalší prítomní: Ing. Slávka Čerpáková, hl. kontrolórka obce, Ing. Slavomír Čerpák,účtovník
Verejnosť: Mária Gúgľavová
Program:
Obecné zastupiteľstvo na 2.zasadnutí prerokovalo nasledovný program ( s doplneným bodom )
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Schválenie programu rokovania OZ
4.Rozpočet na rok 2019,2020,2021
5. Plán kontrolnej činnosti na obdobie JANUÁR – JÚN 2019
6. Rôzne a/oznámenie o poverení zástupcu starostu
b/ určenie dátumu , hodiny a organizátorov akcie Jubilanti - rok 2018
c/ určenie poslancov na nákup surovín na akciu Obecná zakáľačka
7. Rekapitulácia uznesení
8. Záver
K bodu 1. Otvorenie
Rokovanie OZ otvorila Tatiana Káššayová, starostka obce, ktorá privítala všetkých prítomných.
Ospravedlnení poslanci: Starostka obce skonštatovala, že počet prítomných poslancov je 5 a OZ je uznášaniaschopné.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Za zapisovateľku bola určená Júlia Káššayová.
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci: Ďuroš Slavomír, Gúgľava Milan, Murár Marek, Murár
Matúš.

Do návrhovej komisie boli navrhnutí členovia: Slavomír Ďuroš, Milan Gúgľava, Marek Murár.
Za predsedu návrhovej komisie bol navrhnutý Matúš Murár.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia.
Uznesenie č. 13
Obecné zastupiteľstvo:
A) určuje:- zapisovateľku: Júlia Káššayová
- overovateľov zápisnice: Slavomír Ďuroš, Milan Gúgľava, Marek Murár, Matúš Murár,
B) volí: návrhovú komisiu v zložení:
- predseda: Matúš Murár
- členovia: : Slavomír Ďuroš, Milan Gúgľava, Marek Murár,
Hlasovanie:
Hlasovalo: 5
Proti : 0

Za: 5 (Ďuroš,Gúgľava,Káššayová,Murár Marek,Murár Matúš)
Zdržalo sa : 0

K bodu 3. Schválenie programu rokovania OZ
Starostka oboznámila poslancov s programom rokovania. Doplnila program o bod č.7 Rekapitulácia
uznesení.
Návrhy na doplnenie programu neboli žiadne.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia.
Uznesenie č. 14
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania s doplnením v bode 6. Rôzne:
a) Oznámenie o poverení zástupcu starostu obce M. Straciny,
b) Určenie dátumu, hodiny a organizátorov akcie Jubilanti – rok 2018
c) Určenie poslancov na nákup surovín a organizačné práce s akciou Obecná zakáľačka
a doplnením bodu č. 7. Rekapitulácia uznesení.
Pôvodný bod č. 7. Záver, posunutý na bod č.8.
Hlasovanie:
Hlasovalo: 5

Za: 5 (Ďuroš, Gúgľava, Káššayová, Murár Marek, Murár Matúš)

Proti: 0

Zdržali sa: 0

K bodu č.4.Rozpočet na rok 2019,2020,2021
a) predloženie návrhu na rozpočty 2019,2020,2021
Tatiana Káššayová, starostka obce predložila návrh na rozpočty 2019,2020,2021 a dala priestor na
rozpravu. Otázky k rozpočtu na rok 2019 mal poslanec Milan Gúgľava. Vysvetlenie mu podala hlavná
kontrolórka obce Ing. Slávka Čerpáková a účtovník obce Ing. Slavomír Čerpák. Ich odpovede boli pre
pána Milana Gúgľavu postačujúce a poďakoval sa za vysvetlenie. Žiadne ďalšie otázky k návrhu
rozpočtu neboli podané.
V priebehu rokovania na zasadnutie OZ prišla občianka obce Malé Straciny pani Mária Gúgľavová.
Hlavná kontrolórka obce odporučila obecnému zastupiteľstvu zobrať na vedomie návrh rozpočtu na
rok 2019. Skonštatovala, že bola dodržaná zákonom stanovená 15 dňová lehota počas, ktorej bol
rozpočet zverejnený na internetovej stránke obce od 16.11.2018 a taktiež vyvesený na obecných
tabuliach od 15.11.2018.
b) OZ berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce
c) OZ berie na vedomie rozpočty na roky 2020,2021
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia.
Uznesenie č. 15
Obecné zastupiteľstvo:
a) schvaľuje rozpočet na rok 2019
Hlasovanie:
hlasovalo: 5

Za: 4 Slavomír Ďuroš, Marek Murár, Matúš Murár, Júlia Káššayová

Proti: 0

Zdržali sa: 1

Milan Gúgľava

b) berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtov na roky 2019-2021
c) berie na vedomie návrhy rozpočtov na roky 2020-2021

K bodu č. 5. Plán kontrolnej činnosti na obdobie JANUÁR – JÚN 2019
Hlavná kontrolórka obce, Ing. Slávka Čerpáková, predložila návrh plánu kontrolnej činnosti na
obdobie január-jún 2019. Poslanci k návrhu nepodali žiadne pripomienky.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia.

Uznesenie č. 16
Obecné zastupiteľstvo: schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na obdobie
1-6/2019
Hlasovanie:
hlasovalo: 5

Za: 5 (Ďuroš, Gúgľava, Káššayová, Murár Marek, Murár Matúš)

Proti: 0

Zdržali sa: 0

K bodu č.6. Rôzne
a/poverenie zástupcu starostu
Starostka obce poverila Slavomíra Ďuroša– poslanca obecného zastupiteľstva, zastupovaním starostu
obce v zmysle § 13b ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov. Odovzdala mu písomné poverenie, ktoré pán poslanec Slavomír Ďuroš prijal a potvrdil
svojim vlastnoručným podpisom.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia.
Uznesenie č. 17
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie :
Poverenie starostky obce, ktorým starostka obce v zmysle § 13b odst.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poverila pána Slavomíra Ďuroša – poslanca OZ
zastupovaním starostky obce Malé Straciny.

b/ určenie dátumu ,hodiny a organizátorov akcie Jubilanti - rok 2018
Poslanci schvaľujú dátum, hodinu a organizátorov podujatia Jubilanti roka 2018, ktoré sa bude konať
dňa 30.12.2018 t.j.nedeľa o 14.00 hodine. Na príprave podujatia sa budú podieľať poslanci Ďuroš
Slavomír, Gúgľava Milan, Murár Marek, Murár Matúš.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 18
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dátum 30.12. 2018 na 14,00.hod. a organizátorov: Slavomír Ďuroš,
Marek Murár, Matúš Murár, Milan Gúgľava
Hlasovanie:
hlasovalo: 5

Za: 5 (Ďuroš, Gúgľava, Káššayová, Murár Marek , Murár Matúš)

Proti: 0

Zdržali sa: 0

c/ určenie poslancov na nákup surovín na akciu Obecná zakáľačka
Poslanci sa uzhodli, že sa na akcii Obecná zakáľačka budú podieľať všetci spoločne.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 19
K bodu 6: Rôzne: c.) Určenie poslancov na nákup surovín a organizačné práce v spojení s akciou
„Obecná zakáľačka“.
Obecné zastupiteľstvo určuje: všetkých poslancov.
K bodu č.7. Rekapitulácia uznesení
Predseda návrhovej komisie Matúš Murár, prečítal Návrh uznesenia z 2. zasadnutia obecného
zastupiteľstva Obce Malé Straciny.
Počas čítania návrhu uznesenia z 2. Zasadnutia OZ občianka Mária Gúgľavová opustila miestnosť.
K bodu č.8. Záver
Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Zasadnutie bolo ukončené o 16.30 hod.
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Tatiana Káššayová
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Zapísala : Júlia Káššayová
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