ZÁPISNICA
Z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malé Straciny
zo dňa 05.02.2019
Prítomní : Tatiana Káššayová, starostka obce
Poslanci: Gúgľava Milan, Káššayová Júlia, Murár Marek , Murár Matúš
Neprítomní : Ďuroš Slavomír
Ďalší prítomní: Verejnosť: Program:
Obecné zastupiteľstvo na 3.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.Ročný zápis do obecnej kroniky za rok 2018
5.Vzdanie sa funkcie kronikára od 16.2.2019
6.Rozpočtové opatrenie č. 1/2019
7.Schválenie členstva obce Malé Straciny v oblastnej organizácii cestovného ruchu Turistický
Novohrad a Podpoľanie
8.Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku soc. služby – Denného stacionára
RABAKA na rok 2019 v zmysle § 75 zák. o soc. Službách č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších
predpisov.
9.Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na
rok 2019.
10.Rekapitulácia uznesení
11.Záver
K bodu 1. Otvorenie
Rokovanie OZ otvorila Tatiana Káššayová, starostka obce, ktorá privítala všetkých prítomných.
Ospravedlnení poslanci : Ďuroš Slavomír
Starostka skonštatovala, že počet prítomných poslancov je 4 a OZ je uznášania schopné.

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku bola určená Júlia Káššayová.
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci : Gúgľava Milan, Murár Marek, Murár Matúš.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí členovia: Gúgľava Milan, Káššayová Júlia, Murár Marek.
Za predsedu návrhovej komisie bol navrhnutý Matúš Murár.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia.
Uznesenie č. 19
z 3. Zasadnutia OZ Obec Malé Straciny zo dňa 5.2.2019

K bodu 2: Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice, voľba návrhovej komisie
Obecné zastupiteľstvo:
A)určuje:- zapisovateľku: Júlia Káššayová
- overovateľov zápisnice: Gúgľava Milan , Murár Marek, Murár Matúš
B)volí: návrhovú komisiu v zložení:
- predseda: Murár Matúš
- členovia: Gúgľava Milan, Káššayová Júlia, Murár Marek

Hlasovanie:
Hlasovalo : 4

Za: 4 ( Gúgľava, Káššayová, Murár Marek,Murár Matúš)

Proti: 0

Zdržalo sa : 0

K bodu 3. Schválenie programu rokovania OZ
Starostka oboznámila poslancov s programom rokovania. Návrh na doplnenie programu mal Matúš
Murár, ktorý navrhol doplniť program o bod č. 10. Rekapitulácia uznesení a pôvodný bod č. 10. Záver
sa posunul na bod č. 11.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia.

Uznesenie č. 20
z 3. Zasadnutia OZ Obec Malé Straciny zo dňa 5.2.2019

K bodu 3: Schválenie programu rokovania OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania doplnený o bod č. 10. Rekapitulácia uznesení
a pôvodný bod č. 10. Záver sa posunul na bod č. 11.

Hlasovanie:
hlasovalo: 4

Za: 4 - Gúgľava Milan, Káššayová Júlia, Murár Marek , Murár Mátúš

Proti: 0

Zdržali sa: 0

K bodu 4. Ročný zápis do obecnej kroniky za rok 2018
Poslanci navrhli doplniť kroniku o chýbajúce údaje. Bližšie konkretizovať jednotlivé udalosti, ktoré sa
v obci počas roku 2018 udiali. Spomenúť v zápise obecnej kroniky občanov, ktorí sa podieľali na
týchto udalostiach. Poslanci skonštatovali, že je potrebné doplniť kroniku o udalosť akou je
napríklad likvidácia Bane Dolina, kde bola tohto roku odpálením odstránená posledná budova
pôvodného areálu Bane Dolina a.s. Ako aj o iné dôležité udalosti našej obce, ktoré navrhujú poslanci
doplniť.Predložený návrh zápisu do kroniky za rok 2018 poslanci prerokovali a odporučili kronikárke
doplniť zápis do kroniky za rok 2018. Poznámky zapísali počas zasadnutia do predloženého návrhu
a tento upravený návrh bude doručený kronikárke.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia.
Uznesenie č. 21
z 3. Zasadnutia OZ Obec Malé Straciny zo dňa 5.2.2019

K bodu 4: Ročný zápis do obecnej kroniky za rok 2018
Obecné zastupiteľstvo:
- schvaľuje ročný zápis do obecnej kroniky za rok 2018

Hlasovanie:
hlasovalo: 4

Za: 4 - Gúgľava Milan, Káššayová Júlia, Murár Marek , Murár Mátúš

Proti: 0

Zdržali sa: 0

K bodu 5.Vzdanie sa funkcie kronikára od 16.02.2019
Pani Regina Martinčoková , súčasná kronikárka Obce Malé Straciny, podala písomné vzdanie sa
funkcie kronikára ku dňu 16.02.2019. Ako dôvod, pre ktorý už naďalej túto funkciu nemôže
vykonávať, uviedla rodinné dôvody. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie jej rozhodnutie.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia.
Uznesenie č. 22
z 3. Zasadnutia OZ Obec Malé Straciny zo dňa 5.2.2019

K bodu 5: Vzdanie sa funkcie kronikára od 16.2.2019
Obecné zastupiteľstvo:
- berie na vedomie vzdanie sa funkcie kronikára p. Reginy Martinčokovej
K bodu 6. Rozpočtové opatrenie č.1/2019
OZ schválilo rozpočtové opatrenie č.1/2019, ktoré predložila starostka obce. Jednotlivé položky boli
prerokované OZ. Po prerokovaní bolo následne rozpočtové opatrenie schválené.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia.
Uznesenie č. 23
z 3. Zasadnutia OZ Obec Malé Straciny zo dňa 5.2.2019

K bodu 6: Rozpočtové opatrenie č. 1/2019
Obecné zastupiteľstvo:
- schvaľuje rozpočtové opatrenie č.1/2019

Hlasovanie:
hlasovalo: 4

Za: 4 - Gúgľava Milan, Káššayová Júlia, Murár Marek , Murár Mátúš

Proti: 0

Zdržali sa: 0

K bodu 7. Schválenie členstva obce Malé Straciny v Oblastnej organizácii cestovného ruchu Turistický
Novohrad a Podpoľanie
OZ schvaľuje členstvo obce Malé Straciny v Oblastnej organizácii cestovného ruchu Turistický
Novohrad a Podpoľanie. Zároveň schvaľuje Mareka Murára ako zástupcu obce v tejto organizácii.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia.
Uznesenie č. 24
z 3. Zasadnutia OZ Obec Malé Straciny zo dňa 5.2.2019

K bodu 7: Schválenie členstva obce Malé Straciny v Oblastnej organizácii cestovného ruchu Turistický
Novohrad a Podpoľanie
Obecné zastupiteľstvo:
- schvaľuje členstvo obce Malé Straciny v Oblastnej organizácii cestovného ruchu Turistický Novohrad
a Podpoľanie a zástupcu obce v OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie - Murára Mareka.

Hlasovanie:
hlasovalo: 4

Za: 4 - Gúgľava Milan, Káššayová Júlia, Murár Marek , Murár Mátúš

Proti: 0

Zdržali sa: 0

K bodu 8. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku soc. služby – Denného stacionára
RABAKA na rok 2019 v zmysle § 75 zákona o soc. službách č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších
predpisov.
Starostka predložila doručenú žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku soc. služby –
Denného stacionára RABAKA na rok 2019 v zmysle § 75 zákona o soc. službách č. 448/2008 Z.z.
v znení neskorších predpisov. OZ prerokovalo túto žiadosť a berie ju na vedomie. OZ konštatuje, že
materiál ku žiadosti je neúplný. Na základe doručených podkladov ku žiadosti nie je možné vyčísliť
výšku finančného príspevku pre soc. zariadenie RABAKA. Bude potrebné aby soc. zariadenie RABAKA
doručilo podklady v súlade so zákonom.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia.

Uznesenie č. 25
z 3. Zasadnutia OZ Obec Malé Straciny zo dňa 5.2.2019

K bodu 8: Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku soc. služby – Denného stacionára
RABAKA na rok 2019 v zmysle §75 zák. o soc. službách č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších
predpisov.
Obecné zastupiteľstvo:
- berie na vedomie žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku soc. služby – Denného
stacionára RABAKA na rok 2019 v zmysle §75 zák. o soc. službách č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších
predpisov.
K bodu 9. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu
na rok 2019.
Starostka predložila poslancom výzvu na možnosť podania žiadosti o poskytnutie dotácie
z programu : Podpora rozvoja športu na rok 2019. V tomto programe je možné požiadať o finančný
príspevok na vybudovanie multifunkčného ihriska, ktoré sa v súčasnosti v našej obci nenachádza. OZ
sa zhodlo, že vybudovanie multifunkčného ihriska bude pre našu obec prínosom. OZ berie na
vedomie túto výzvu. Ďalším krokom v tejto veci je podanie žiadosti o poskytnutie dotácie v programe
Podpora rozvoja športu na rok 2019.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia.
Uznesenie č. 26
z 3. Zasadnutia OZ Obec Malé Straciny zo dňa 5.2.2019

K bodu 9: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu
na rok 2019.
Obecné zastupiteľstvo:
A) berie na vedomie túto výzvu
B) rokovalo o tejto veci

K bodu 10. Rekapitulácia uznesení
Predseda návrhovej komisie Matúš Murár, prečítal Návrh uznesenia z. 3. Zasadnutia obecného
zastupiteľstva Obce Malé Straciny.

K bodu 11. Záver
Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľatva.
Zasadnutie bolo ukončené o 18:30 hod.

...................................................
Tatiana Káššayová
starostka obce Malé Straciny

Zapísala: Júlia Káššayová

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

Overovatelia: Milan Gúgľava

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

Marek Murár

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

Matúš Murár

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

Vyvesené: .........................
Zvesené: ........................

