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Zápisnica  
z 5. riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Dolné Strháre ,  

konaného dňa  6. novembra 2018.  
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          Mgr. Gabriela Hudecová , starostka obce 

                           Poslanci : Ján Bazovský ,Ing. Miroslav Hudec , Pavel Jardek,    

                           Ing. Miroslav Šamaj  , Dušan Lukaj  

                           Zapisovateľka: Ing. Soňa Sláviková    

                           Kontrolórka obce : Ing. Slávka Čerpáková     

Neprítomní:       

                           

Ďalší prítomní:  Zdenka Chrapková - ekonómka 

Verejnosť:    Kučerová  Slávka , Pohanková Emília , Pohanková Zuzana , Jozef Kalmár ,  

 

 

PROGRAM:  

 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 
3. Informácia o plnení uznesení  
4. Návrh Rozpočtového opatrenia č.2/2018   
5. Návrh Dodatku č. 2 k VZN o miestnych daniach a poplatkoch za KO a DSO 
6.  Schválenie návrhu zápisu do kroniky obce za rok 2017  
7.  Rôzne 
8.  Uznesenia  
9.  Záver 

 

 

bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie  Obecného Zastupiteľstva  otvorila Gabriela Hudecová , starostka obce.  Privítala 

všetkých prítomných poslancov , hostí a verejnosť .   Skonštatovala, že prítomní sú  poslanci  

v počte 5 a OZ je uznášania schopné. 

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

Overovatelia zápisnice:  Ing . Miroslav Hudec   , Dušan Lukaj   

Návrhová komisia:         Ing. Miroslav Šamaj  , Ján Bazovský   

Zapisovateľ:                   Ing. Soňa Sláviková    

 

Uznesenie č. 252 /2018 :   

Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre  

a/schvaľuje  
   

návrhovú komisiu v zložení: Ing. Miroslav Šamaj   – predseda návrhovej komisie .  
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Ján Bazovský       - člen návrhovej komisie ,  

b/ berie na vedomie  

určenie : zapisovateľku zápisnice Ing. Soňu Slávikovú    ,                

              overovateľov zápisnice Ing. Miroslava Hudeca , Dušana Lukaja 

 

Hlasovanie:                     za:       5    /  Ing. Miroslav Hudec ,Ján Bazovský , Pavel Jardek 

                                                            Ing. Miroslav Šamaj , Dušan Lukaj   / 

                                         proti :   0                                         

                                         zdržal sa:    0                               

                                         nehlasovali:   0                            

                                         neprítomní pri hlasovaní: 0       

Uznesenie bolo  prijaté. 

 

                 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 
3. Informácia o plnení uznesení  
4. Návrh Rozpočtového opatrenia č. 2/2018 
5. Návrh Dodatku č. 2 k VZN o miestnych daniach a poplatkoch za KO a DSO  
6. Schválenie návrhu zápisu do kroniky obce za rok 2017 

         7.  Rôzne 
         8.  Uznesenia  
         9.   Záver 
 
Návrhy poslancov: 

 

- ..................................................     - doplniť bod  

- ..................................................     - doplniť bod  

- ..................................................     - doplniť bod  

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

 

Uznesenie č. 253 /2018 :   

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre  

schvaľuje  
program rokovania  

Hlasovanie:                     za:   5   / Ing. Miroslav Hudec, Ján Bazovský , Pavel Jardek,  

                                                          Ing. Miroslav Šamaj,  Dušan Lukaj    / 

                                         proti :   0                                         

                                         zdržal sa:    0                               

                                         nehlasovali:   0                            

                                         neprítomní pri hlasovaní:  0              

Uznesenie bolo  prijaté. 
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K bodu 3. Informácia o plnení uznesení zo  4. zasadnutia OZ v roku 2018  

Na tomto zasadnutí bolo prijaté uznesenie , ktoré ukladalo starostke obce zozbierať 

informácie o možnostiach vykurovania v budove obecného úradu. Poslanci boli oboznámení 

so zistenými možnosťami a na pracovnom stretnutí sa dohodli , že sa pristúpi k elektrickému 

vykurovaniu v celej budove OÚ. V súčasnosti je rekonštrukcia časti budovy ukončená 

a vykurovanie spustené v celej budove OÚ.  

Uznesenie bolo splnené.  

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 254 /2018:   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre  

v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

berie na vedomie 

informáciu o plnení uznesenia zo 4.  zasadnutia OZ. 

 

Hlasovanie:                     za:  5        / Ing. Miroslav Hudec, Pavel Jardek ,  

                                                          Ing. Miroslav Šamaj, Ján Bazovský , Dušan Lukaj   / 

                                 

                                         proti :   0                                  

                                         zdržal sa:  0                              

                                         nehlasovali:  0                          

                                         neprítomní pri hlasovaní:   0   

Uznesenie bolo  prijaté. 

 

K bodu 4. Návrh Rozpočtového opatrenia č. 2/2018  

 

Z dôvodu rekonštrukcie časti budovy obecného úradu starostka predložila návrh rozpočtového 

opatrenia . Na rekonštrukciu a vybudovanie  vykurovania boli použité prostriedky 

z poskytnutej dotácie z MF SR. Obec má povinnosť sa podieľať 10% . Ostatné prostriedky 

potrebné na rekonštrukciu sa použijú z prostriedkov z minulých rokov. Finančné náklady na  

rekonštrukciu boli určené na základe cenových ponúk a prieskumu trhu podľa zákona 

o verejnom obstarávaní č. 343/2015 ako zákazky s nízkou hodnotou a súčasne v súlade 

internou smernicou obce   č. 2/2017 o postupe pri verejnom obstarávaní.  

 

Návrhy poslancov: bez pripomienok 

 
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

 

Uznesenie č. 255/2018 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre  

v súlade s § 14  zákona č.583/2004 Z.z.  o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.   

 

 schvaľuje  

Rozpočtové opatrenie č. 2/2018    

  

 Hlasovanie:                     za:           5       / Ján Bazovský , Ing . Miroslav Šamaj ,     
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                                                                   Ing. Miroslav Hudec, Dušan Lukaj, Pavel Jardek   / 

                                         proti :       0                                    

                                         zdržal sa:    0                             

                                         nehlasovali:    0                          

                                         neprítomní pri hlasovaní:  0             

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 
K bodu  5. Návrh Dodatku č. 2 k VZN o miestnych daniach a poplatkoch za KO a DSO 

 

 Starostka obce predložila návrh Dodatku č. 2 k VZN o miestnych daniach a poplatkoch za 

KO a DSO. Zmena sa týka poplatníkov pri množstvovom zbere KO .   

Poslanci sa oboznámili s predloženým návrhom a nemali žiadne pripomienky.  

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

 

Uznesenie č. 256/2018 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre  

v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje   
Dodatok č. 2 k VZN o miestnych daniach a poplatkoch za KO a DSO   

 

Hlasovanie:                     za:           5       / Ján Bazovský , Ing. Miroslav Hudec, Dušan            

                                                                    Lukaj, Pavel Jardek, Ing. Miroslav Šamaj   / 

                                         proti :       0                                    

                                         zdržal sa:    0                             

                                         nehlasovali:    0                          

                                         neprítomní pri hlasovaní:  0 

            

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 6. Schválenie návrhu zápisu do kroniky obce za rok 2017 
Návrh zápisu do kroniky obce za rok 2017 predložila kronikárka obce. Zápis obsahuje 

informácie o obci z oblasti : politický a verejný život , poľnohospodárstvo , počasie ,kultúra, 

šport, obyvateľstvo a rôzne.  

Po prečítaní zápisu obecné zastupiteľstvo schválilo predložený zápis do kroniky obce za rok 

2017.  

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 257 /2018:   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre  

v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje  

zápis do kroniky obce Dolné Strháre za rok 2017  
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Hlasovanie:                     za:  5        / Ján Bazovský , Ing. Miroslav Hudec, Dušan Lukaj ,    

                                                            Pavel Jardek, Ing. Miroslav Šamaj   / 

                                 

                                         proti :   0                                  

                                         zdržal sa:  0                              

                                         nehlasovali:  0                          

                                         neprítomní pri hlasovaní:   0    

 

 

Uznesenie bolo  prijaté. 

 

 

K bodu 7. Rôzne  
- Starostka obce informovala o predloženej žiadosti o prenájom pôdy  

 

Návrhy poslancov:  

- Nemali žiadne výhrady k prenájmu časti danej parcely , pretože sa zhodli , že je 

potrebné udržiavať pozemky obce. Prednesenú žiadosť zobrali na vedomie.  

 

- Starostka predložila na schválenie preplatenie zostávajúcej dovolenky starostky.  

Návrhy poslancov: poslanci súhlasili s preplatením dovolenky v počte 5 dní 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 258 /2018 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre  

v súlade so zákonom § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje  

   vyplatenie náhrady platu starostu obce Gabriele Hudecovej za nevyčerpanú dovolenku 

 

Hlasovanie:                     za:       5     / Ján Bazovský , Ing. Miroslav Hudec, Dušan Lukaj ,  

                                                              Pavel Jardek, Ing. Miroslav Šamaj   / 

                                         proti :   0                                         

                                         zdržal sa:    0                               

                                         nehlasovali:   0                            

                                         neprítomní pri hlasovaní:  0       

 

Uznesenie bolo  prijaté  

 

- Stretnutie so seniormi  

                  Návrhy poslancov : v termíne 24.11. alebo 25.11. 2018 

 

- Starostka obce navrhla , že z dôvodu budúcoročného výročia obce , by sa deň detí 

spojil s oslavou 775. výročia obce a dotácia s BBSK by sa žiadala na Deň obce pri 

príležitosti 775. výročia prvej zmienky o obci .  

Návrhy poslancov : poslanci súhlasili s návrhom 

 

Pripomienky od občanov:  
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- Starostka obce predniesla pripomienky od občianky Janky Oravcovej , ktorá sa 

z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti nemohla zúčastniť zasadnutia zastupiteľstva 

a teda požiadala starostku obce, aby predniesla jej pripomienky a požiadavky:  

-žiada o opravenie časti oplotenia v blízkosti miesta posledného odpočinku jej 

príbuzného , nakoľko si návštevníci skracujú cestu a prechádzajú cez zrútený múr 

oplotenia  

Návrhy poslancov : vedenie obce vie o tomto probléme a bude ho v ďalšom roku 

riešiť , pretože už v tomto ročnom období nie je možné vykonávať stavebné 

opravy .  

-tiež upozornila na vchádzanie automobilov do cintorína a žiada zamknúť veľkú 

bránu ,aby sa tomu zabránilo. 

Návrhy poslancov : poslanci vedia o vchádzaní áut do cintorína . Zhodli sa , že 

pozostalí , ktorí chcú robiť rekonštrukciu hrobového miesta sú povinný nahlásiť 

tieto práce na obecnom úrade . Táto povinnosť vyplýva aj z VZN č.1/2017 

o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Dolné Strháre ako aj 

povinnosť upratať okolie po stavebných prácach vykonávaných na hrobovom 

mieste.  Poslanci súhlasia aj so vstupom do cintorína na osobnom motorovom 

vozidle ale len pre občanov , ktorí sú ťažko zdravotne postihnutí a teda nesúhlasia 

s uzamknutím brány.   

- Jozef Kalmár : sa informoval o ďalšom postupe prác pri úprave parcely v časti 

Tabáň. .  

 

 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 259 /2018 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre  

v súlade so zákonom § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

berie na vedomie   

  informácie predložené v bode rôzne    

 

      Hlasovanie:                     za:       5     / Ján Bazovský , Ing. Miroslav Hudec, Dušan Lukaj ,  

                                                              Pavel Jardek, Ing. Miroslav Šamaj   / 

                                         proti :   0                                         

                                         zdržal sa:    0                               

                                         nehlasovali:   0                            

                                         neprítomní pri hlasovaní:  0       

 

Uznesenie bolo  prijaté  

 

 

    

K bodu 8. Uznesenia  

Predseda návrhovej komisie zrekapituloval schválené uznesenia .  
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K bodu  9. Záver 

 

Starostka poďakovala poslancom , hlavnej kontrolórke a účtovníčke a všetkým prítomným  za 

celé funkčné obdobie 2014 -2018 a popriala všetkým kandidujúcim šťastie v nasledujúcich 

voľbách do obecného zastupiteľstva. Ukončila zasadnutie .  

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 18:10  hod. 

 

 

 

Zapísal/(a): Ing. Soňa Sláviková  

 

 

                                                                                          Mgr. Gabriela Hudecová     

                                                                                                     starostka obce 

 

 

 

 

 

Overovatelia:  Ing. Miroslav Hudec                                                .......................................... 

                         

                          Dušan Lukaj                                                            .......................................... 

                                                                                               


