O b e c  Dolná Strehová 991 02, okres Veľký Krtíš

 Z Á P I S N I C A
z 13. verejného - mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, ktoré sa konalo 11.02.2016 v zasadačke OcÚ o 17,00 hod.


Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva:
	Otvorenie zasadnutia (voľby návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa zápisnice, schválenie programu rokovania) – predsedajúci

Návrh na podanie žiadosti o NFP z MŠVVaŠ SR na rekonštrukciu telocvične pri základnej škole s materskou školou Dolná Strehová
Predkladá: Ing. Dušan Mališ – starosta obce
	Rôzne

Rekapitulácia uznesení z 13. OZ – predsedníčka návrhovej komisie
Záver - predsedajúci 


K bodu číslo 1
      Pán starosta privítal členov OZ a vysvetlil dôvod zvolania mimoriadneho zasadnutia.  Do návrhovej komisie navrhol Miladu Šupicovú – ako predsedníčku a Bc. Stanislava Babica a Ivetu Škrabákovú – ako členov návrhovej komisie. OZ schválilo zloženie návrhovej komisie v zmysle predneseného návrhu (všetci členovia OZ hlasovali za). Za overovateľov zápisnice pán starosta navrhol Ing. Miroslava Matúšku a Jána Makovníka. OZ schválilo overovateľov zápisnice v zmysle predneseného návrhu (všetci členovia OZ hlasovali za). Následne pán starosta predniesol program rokovania, ktorý OZ schválilo (všetci členovia OZ hlasovali za).


K bodu číslo 2
      Pán starosta informoval OZ o rekonštrukcii základnej školy, ktorej súčasťou bola aj telocvičňa. Telocvičňa bola z projektu vylúčená. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo výzvu na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2016. Pán starosta navrhol podať žiadosť o NFP na MŠVVaŠ SR na rekonštrukciu telocvične. Riaditeľka školy s kolegami sú za rekonštrukciu telocvične v pôvodnom rozsahu. K návrhu sa súhlasne vyjadrili Ing. Miroslav Matúška, Mgr. Ján Latinák. 
OZ schválilo podanie žiadosti o NFP na rekonštrukciu telocvične školy v zmysle výzvy MŠVVaŠ SR (všetci členovia OZ hlasovali za).
	1   -

K bodu číslo 3
     Pán starosta informoval OZ o zrekonštruovanom verejnom osvetlení, o postupnom odstraňovaní nedostatkov spojených so zapínaním a vypínaním osvetlenia. K téme sa vyjadril Ivan Longauer.

K bodu číslo 4
      Rekapituláciu uznesení z 13. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej predniesla Milada Šupicová – predsedníčka návrhovej komisie. OZ vzalo rekapituláciu na vedomie.


K bodu číslo 5
     Pán starosta na záver poďakoval členom OZ za aktívnu účasť a o 17,40 hod. ukončil 13. verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej

Súčasťou zápisnice sú Uznesenia č. 18/2016 a 19/2016 a zvukový záznam 13. OZ 11.02.2016




Ing. Anna Bystrianska                                               Ing. Dušan Mališ
prednostka OcÚ                                                     starosta obce





                               Overovatelia:

                                Ján Makovník
                                Ing. Miroslav Matúška 

     










 Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej


Uznesenie č. 18/2016
z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 
ktoré sa konalo 11. februára 2016



Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

A/ s ch v a ľ u j e:
Návrhovú komisiu v zližení: Milada Šupicová – predsedníčka komisie a Bc. Stanislav Babic a Iveta Škrabáková – členovia komisie
Overovateľov zápisnice: Ján Makovník, Ing. Miroslav Matúška
Program 13. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej  




                                                                   Ing. Dušan Mališ
                                                                  starosta obce 




                              
Výsledok hlasovanie č.1
Počet prítomných: 9                Počet neprítomných: 0             Nehlasovalo: 0 
Za:     9                      Proti:  0                          Zdržalo sa:  0










Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej


Uznesenie č. 19/2016
z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 
ktoré sa konalo 11. februára 2016



Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

A/ s ch v a ľ u j e:
Podanie žiadosti v zmysle výzvy MŠVVaŠ SR na poskytnutie finančných prostriedkov na rekonštrukciu telocvične pri ZŠ s MŠ D. Strehov do výšky 200000 € so spoluúčasťou obce 5 %.  


                                                                   Ing. Dušan Mališ
                                                                  starosta obce 




                              
Výsledok hlasovanie č.2
Počet prítomných: 9                Počet neprítomných: 0             Nehlasovalo: 0 
Za:     9                      Proti:  0                          Zdržalo sa:  0




