Zápisnica
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Dolné Strháre ,
konaného dňa 28. júna 2018.
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Mgr. Gabriela Hudecová , starostka obce
Poslanci : Ing. Miroslav Hudec , Pavel Jardek,
Ing. Miroslav Šamaj , Ján Bazovský , Dušan Lukaj
Kontrolórka obce : Ing. Slávka Čerpáková
Zapisovateľka: Ing. Soňa Sláviková

Neprítomní:
Ďalší prítomní:
Verejnosť: Jozef Kalmár , Zuzana Pohanková , Slávka Kučerová

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Informácia o plnení uznesení
Prerokovanie a schválenie Záverečného účtu za rok 2017
Prerokovanie Výročnej správy obce Dolné Strháre za rok 2017
Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky a hospodárenia obce za
rok 2017
7. Prerokovanie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Dolné Strháre na roky
2018-2022
8. Rôzne
9. Uznesenia
10. Záver

bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie Obecného Zastupiteľstva otvorila Gabriela Hudecová , starostka obce. Privítala
všetkých prítomných a Ing. Slávku Čerpákovú hlavnú kontrolórku obce. Skonštatovala, že
prítomní sú všetci poslanci v počte 5 a OZ je uznášania schopné.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice: Pavel Jardek , Ing. Miroslav Hudec
Návrhová komisia:
Ing. Miroslav Šamaj, Dušan Lukaj
Zapisovateľ:
Ing. Soňa Sláviková
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Uznesenie č. 235 /2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre
a/schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení: Ing. Miroslav Šamaj
Dušan Lukaj

– predseda návrhovej komisie .

- člen návrhovej komisie ,

b/ berie na vedomie
určenie : zapisovateľku zápisnice Ing. Soňu Slávikovú

,

overovateľov zápisnice Pavla Jardeka , Ing. Miroslava Hudeca
Hlasovanie:

za:

5

/ Pavel Jardek , Ing. Miroslav Hudec ,
Ing. Miroslav Šamaj, Ján Bazovský , 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. Prerokovanie a schválenie Záverečného účtu za rok 2017
5. Prerokovanie Výročnej správy obce Dolné Strháre za rok 2017
6. Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky a hospodárenia obce za rok
2017
7. Prerokovanie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Dolné Strháre na roky
2018-2022
8. Rôzne
9. Uznesenia
10. Záver
Návrhy poslancov:
- ..................................................
- ..................................................
- ..................................................

- doplniť bod
- doplniť bod
- doplniť bod

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
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Uznesenie č. 236 /2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre
schvaľuje
program rokovania
Hlasovanie:

za: 5 / Pavel Jardek, Ing. Miroslav Hudec,
Ing. Miroslav Šamaj, Ján Bazovský, Dušan Lukaj
proti : 0
zdržal sa: 0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

/

Uznesenie bolo prijaté.

K bodu 3. Informácia o plnení uznesení z 2. zasadnutia OZ v roku 2018
Uznesením OZ č. 232 /2018 zo dňa 16.3.2018 bolo uložené zabezpečiť podpísanie zmlúv so
žiadateľmi o dotácie z rozpočtu obce.
Uznesenie bolo splnené.
Uznesením OZ zo dňa 16.3.2018 bolo uložené zabezpečiť podpísanie zmlúv s kupujúcimi
nehnuteľností vo vlastníctve obce.
Uznesenie bolo čiastočne splnené.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 237 /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 uznesení z 2. 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. Prerokovanie a schválenie Záverečného účtu za rok 2017
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Návrh na schválenie záverečného účtu obce Dolné Strháre za rok 2017 predložila starostka
obce. Záverečný účet obce bol zverejnený na úradnej tabuli aj na webovej stránke obce .
Poslanci sa oboznámili so záverečným účtom v predstihu . Stanovisko k návrhu záverečného
účtu – predložil hlavný kontrolór obce Ing. Slávka Čerpáková, s odporučením obecnému
zastupiteľstvu Záverečný účet obce Dolné Strháre za rok 2017 schváliť bez výhrad.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 238/2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a) berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2017
b) schvaľuje bez výhrad
celoročné hospodárenie obce za rok 2017
c) schvaľuje
1. schodok rozpočtu v sume 7 393,05 eur , zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3
písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2. schodok v sume 7 393,05 eur vykryť prostriedkami z minulých rokov
Hlasovanie:

za:

5

/ Ján Bazovský , Ing . Miroslav Šamaj ,
Ing. Miroslav Hudec, Dušan Lukaj, Pavel Jardek /

proti :
0
zdržal sa: 0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 5. Prerokovanie Výročnej správy obce Dolné Strháre za rok 2017
Starostka predniesla Výročnú správu obce Dolné Strháre za rok 2017 . Výročná správa obce
je zverejnená na úradnej tabuli aj na webovej stránke obce .
Poslanci sa oboznámili s Výročnou správou obce Dolné Strháre za rok 2017 a zobrali ju na
vedomie .
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 239/2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
Výročnú správu 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 6. Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky a hospodárenia
obce za rok 2017
Starostka obce predložila vypracovanú správu nezávislého audítora z overenia účtovnej
závierky a hospodárenia obce za rok 2017. Po prečítaní správy neboli žiadne pripomienky
k jej obsahu .
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie predloženú Správu nezávislého audítora z overenia
účtovnej závierky a Hospodárenia obce za rok 2017.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 240 /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
Správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky a hospodárenia obce za rok 2017

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. Prerokovanie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Dolné Strháre na
roky 2018-2022
Starostka obce oboznámila prítomných s novelou zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych
službách . Na základe tohto zákona vyplýva obciam povinnosť spracovať Komunitný plán
obce a schváliť ho do 30.6.2018. Starostka predložila spracovaný Komunitný plán
a oboznámila prítomných s jeho obsahom.
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Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 241 /2018:
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
Komunitný plán sociálnych služieb obce Dolné Strháre na roky 2018-2022

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
- Hlavná kontrolórka obce predložila Návrh kontrolnej činnosti na obdobie júl –
december 2018
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 242 /2018:
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie júl – december 2018

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.
-

Starostka oboznámila prítomných s novelou zákona o ochrane osobných údajov č.
18/2018 Z.z. – GDPR. Zároveň informovala o uzavretí zmluvy o zabezpečení
výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov.
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-

-

Tiež oboznámila poslancov o novele zákona o obecnom zriadení , ktorý
nadobudol účinnosť 1.4.2018 ,kde sa okrem iného uvádza , že aj poslanci sú
trestnoprávne zodpovedný a sú povinní prehlbovať si vedomosti potrebné na
výkon funkcie poslanca.
Starostka tiež uviedla povinnosti obce vyplývajúce zo zákona 292/2017 , ktorým
sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch . Okrem iného ukladá obciam
zabezpečiť zber BRO. Starostka uviedla možnosti a formy zberu .
Návrhy poslancov: - dohodli sa na odklade riešenia tejto problematiky

-

-

Predložila informáciu o podaní žiadosti na MF SR na opravu obecného úradu
Informovala o dotácii z BBSK na Kultúrno – športový deň v obci dňa 28.júla
Informovala o vrátení dotácie od pána Antolova a prečítala list , v ktorom uviedol
dôvod.
Podala správu o výsledku stretnutia so zástupcami SVP Lučenec ohľadne
nedostatočného prietoku Ramena Starej rieky cez obec Dolné Strháre, ktoré bolo
zvolané na základe podnetu od občanov.
Informovala o termínoch podujatí , ktoré sa budú konať v mesiaci júl.
14.7. – Nohejbalový turnaj
28.7. – Kultúrno-športový deň detí
Návrhy poslancov : bez návrhov
Požiadala poslancov o aktívnu pomoc pri organizácii pripravovaných podujatí, čo
vyplýva aj z povinností poslancov .
Na záver poďakovala za pomoc poslancom a občanom pri výsadbe stromčekov
v časti Tabáň a za účasť na brigáde pri Spoločenskom dome
Poďakovala za umiestnenú úradnú tabuľu poslancom Bazovskému a Lukajovi
Poďakovala poslancom a občanom za organizáciu dňa otcov – Šamaj, Hudec,
Kalmár Jozef a tiež poďakovala poslancom , ktorí sa aktívne zapojili do prípravy
podujatia – Dňa matiek a Spomienkovej slávnosti na maliara Kubániho.

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 243 /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
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K bodu 8. Uznesenia
Predseda návrhovej komisie zrekapituloval schválené uznesenia .

K bodu 9. Záver
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18,35 hod.

Zapísal/(a): Ing. Soňa Sláviková

Mgr. Gabriela Hudecová
starostka obce

Overovatelia: Pavel Jardek
Ing. Miroslav Hudec

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