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

konaného dňa  18. júna 2019.  
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          Mgr. Gabriela Hudecová , starostka obce 

                           Poslanci : Ján Bazovský ,Ing. Miroslav Hudec , Barbora Sitárová,    

                           Ing. Miroslav Šamaj  , Dušan Lukaj  

                           Zapisovateľka: Ing. Soňa Sláviková 

                           Kontrolórka obce : Ing. Slávka Čerpáková         

Neprítomní:     

 

Ďalší prítomní:   

Verejnosť:   Slávka Kučerová , Jozef Kalmár , Emília Pohánková , Oravcová Janka  

 

PROGRAM:  

 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 
3. Informácia o plnení uznesení  
4. Prerokovanie a schválenie Záverečného účtu za rok 2018  
5. Návrh Rozpočtového opatrenia č. 1/2019   
6. Rôzne 
7. Uznesenia  
8. Záver 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie  Obecného Zastupiteľstva  otvorila a viedla Gabriela Hudecová , starostka obce.  

Privítala všetkých prítomných  .   Skonštatovala, že prítomní sú  poslanci  v počte 5 a OZ je 

uznášania schopné. Starostka obce oboznámila prítomných s návrhom programu zasadnutia.   

 

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 2018  
5. Návrh Rozpočtového opatrenia č. 1/2019    

        6.   Rôzne 
        7.   Uznesenia  
        8.   Záver 
Uznesenie č. 39 /2019 :   
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre  

schvaľuje  
program rokovania  

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

                                                          Ing. Miroslav Šamaj,  Dušan Lukaj    / 

                                         proti :   0                                         
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                                         zdržal sa:    0                               

                                         nehlasovali:   0                            

                                         neprítomní pri hlasovaní:  0              

Uznesenie bolo  prijaté. 

Návrhy poslancov: 

 

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

Predložený program rokovania bol schválený bez zmien. 

 

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

Overovatelia zápisnice:  Ján Bazovský, Ing. Miroslav Hudec   

Návrhová komisia:         Barbora Sitárová , Ing. Miroslav Šamaj    

Zapisovateľ:                   Ing. Soňa Sláviková    

 

 

Uznesenie č. 40 /2019 :   

Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre  

a/schvaľuje  
návrhovú komisiu v zložení: Barbora Sitárová     – predseda návrhovej komisie .  

Ing. Miroslav Šamaj        - člen návrhovej komisie ,  

b/ berie na vedomie  

určenie : zapisovateľku zápisnice Ing. Soňu Slávikovú    ,                

              overovateľov zápisnice Ján Bazovský  , Ing. Miroslav Hudec 

 

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

                                                            Ing. Miroslav Šamaj , Dušan Lukaj   / 

                                         proti :   0                                         

                                         zdržal sa:    0                               

                                         nehlasovali:   0                            

                                         neprítomní pri hlasovaní: 0       

Uznesenie bolo  prijaté.   

               

K bodu 3. Informácia o plnení uznesení 

Starostka obce oboznámila prítomných s uzneseniami z posledného obecného zastupiteľstva. 

Uznesenia boli splnené. 

  

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 41 /2019:   

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 
Kontrolu plnenia uznesení 

 

Hlasovanie:                     za:  5        / Ing. Miroslav Hudec, Barbora Sitárová ,  

                                                          Ing. Miroslav Šamaj, Ján Bazovský , Dušan Lukaj   / 
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                                         proti :   0                                  

                                         zdržal sa:  0                              

                                         nehlasovali:  0                          

                                         neprítomní pri hlasovaní:   0   

Uznesenie bolo  prijaté. 

 

K bodu 4. Prerokovanie a schválenie Záverečného účtu za rok 2018 

Návrh na schválenie záverečného účtu obce Dolné Strháre za rok 2018  predložila starostka 

obce. Záverečný účet obce bol v zákonom stanovenej lehote 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 2018 schváliť bez výhrad. 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

 
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 42/2019 :   

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  Záverečného účtu za rok 2018 

 

b) schvaľuje   

   Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce Dolné Strháre za rok 2018  bez výhrad. 

 

 

c) schvaľuje  

    1. prebytok  rozpočtu v sume 70,48 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. prebytok rozpočtu  vo výške 70,48 EUR  použiť na tvorbu rezervného fondu obce.  
 

 

Hlasovanie:                     za:           5       / Ján Bazovský , Ing . Miroslav Šamaj ,     

                                                              Ing. Miroslav Hudec, Dušan Lukaj, Barbora Sitárová   / 

                                         proti :       0                                    

                                         zdržal sa:    0                             

                                         nehlasovali:    0                          

                                         neprítomní pri hlasovaní:  0             

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

 

K bodu  5. Návrh Rozpočtového opatrenia č. 1/2019    
 

Z dôvodu dodržania zákona o rozpočtových pravidlách  starostka predložila návrh 

rozpočtového opatrenia . Poslanci sa oboznámili s predloženým návrhom úpravy rozpočtu.  

Návrhy poslancov: bez pripomienok 
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Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 43/2019 :   

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.  

 

a/ schvaľuje   

    zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 1/2019    

  

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

                                                                    Lukaj, Barbora Sitárová, Ing. Miroslav Šamaj   / 

                                         proti :       0                                    

                                         zdržal sa:    0                             

                                         nehlasovali:    0                          

                                         neprítomní pri hlasovaní:  0 

            

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 6. Rôzne    

Starostka obce : 

- Prerokovanie Výročnej správy obce Dolné Strháre za rok 2018 

Starostka predniesla Výročnú správu  obce Dolné Strháre za rok 2018 . Výročná správa  obce 

je  zverejnená na úradnej tabuli aj na webovej stránke obce .  

Poslanci sa oboznámili s Výročnou správou obce Dolné Strháre za rok 2018 a zobrali ju na 

vedomie .   

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

Uznesenie č.44/2019 :   

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 2018 

 

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

                                                           Lukaj, Barbora Sitárová, Ing. Miroslav Šamaj   / 

                                         proti :       0                                    

                                         zdržal sa:    0                             

                                        nehlasovali:    0                          

                                        neprítomní pri hlasovaní:  0 

            

Uznesenie bolo prijaté. 

 

- Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky a hospodárenia obce za 

rok 2018 

Starostka obce predložila vypracovanú správu nezávislého audítora z overenia účtovnej 

závierky a hospodárenia obce za rok 2018.   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 2018.  
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Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 45 /2019:   

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 2018  

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

                                                          Barbora Sitárová, Ing. Miroslav Šamaj   / 

                                 

                                         proti :   0                                  

                                         zdržal sa:  0                              

                                        nehlasovali:  0                          

                                       neprítomní pri hlasovaní:   0    

 

Uznesenie bolo  prijaté. 

 

- Oboznámila prítomných s výhernou ponukou na opravu časti oplotenia na miestnom 

cintoríne . Výherná ponuka s najnižšou cenou bola od firmy STEAM – Veľký Krtíš. 

      -     Vyzvala predsedníčku   Komisie kultúry , vzdelávania , mládeže a športu  Barboru      

            Sitárovú , aby predložila návrh členov komisie, ktorí sa budú aktívne podieľať na    

            organizovaní kultúrnych ,spoločenských a športových podujatiach v obci,  

            spolupracovať  pri koncepcii rozvoja danej oblasti , vypracovávať návrhy a podnety  

            pre OZ v oblasti pôsobenia komisie . Upozornila ,že je potrebné zvolať komisiu ako aj    

            ďalších dobrovoľníkov , ktorí sa budú podieľať na príprave dňa obce .  

            Predsedníčka komisie Barbora Sitárová predniesla mená členov komisie a následne     

            poslanci OZ členov komisie schválili.  

Uznesenie č. 46/2019 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre  

v súlade s § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
 a/ volí  
členov  Komisii kultúry , vzdelávania , mládeže a športu: Janka Oravcová , Emília 

Pohánková, Zuzana Pohánková , Anna Bagačková, Jozefína Golianová , Mária Šamajová  

 

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

                                                              Barbora Sitárová, Ing. Miroslav Šamaj   / 

                                         proti :   0                                         

                                         zdržal sa:    0                               

                                         nehlasovali:   0                            

                                         neprítomní pri hlasovaní:  0       

 

Uznesenie bolo  prijaté  

 

 

 

 

- Predložila na schválenie zámer na predaj osobného automobilu Škoda Felícia Combi 

vo vlastníctve obce , ktorého vyradenie z inventáru obce predajom  bolo schválené 

obecným zastupiteľstvom . Poslanci schválili odpredaj osobného automobilu 
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spôsobom priameho predaja za cenu min. 400 eur , kupujúci zaplatí aj poplatky 

vyplývajúce z prevodu hnuteľného majetku . Lehota na doručenie ponúk je 31.8.2019. 

Uznesenie č. 47/2019 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre v súlade s § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
a/ Schvaľuje   
zámer predaja osobného automobilu Škoda Felícia Combi , zakúpeného v roku 2013 a to 

v súlade s čl.10 platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dolné Strháre 

a to priamym predajom za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej 

prieskumom trhu najmenej za cenu 400,00 eur .      

 

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

                                                              Barbora Sitárová, Ing. Miroslav Šamaj   / 

                                         proti :   0                                         

                                         zdržal sa:    0                               

                                         nehlasovali:   0                            

                                         neprítomní pri hlasovaní:  0       

 

Uznesenie bolo  prijaté  

 

Uznesenie č. 48/2019 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre v súlade s § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
a/ Schvaľuje   
podmienky predaja  osobného automobilu Škoda Felícia Combi , zakúpeného v roku 2013 

a to: 

1. minimálna predajná cena vozidla je 400,00 s DPH, slovom : štyristo Eur, 

2. vozidlo sa odpredá záujemcovi , ktorý ponúkne najvyššiu cenu, 

3. záujemca o kúpu doručí predávajúcemu cenovú ponuku , ktorá bude obsahovať : 

a/ meno , priezvisko a adresu trvalého pobytu záujemcu o kúpu ,  

b/ presné vymedzenie motorového vozidla , ktoré je predmetom predaja ponúkanú cenu, 

c/ čestné prehlásenie záujemcu o kúpu , že má s obcou Dolné Strháre usporiadané finančné 

vzťahy , 

d/vlastnoručný podpis záujemcu o kúpu.  

 

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

                                                              Barbora Sitárová, Ing. Miroslav Šamaj   / 

                                         proti :   0                                         

                                         zdržal sa:    0                               

                                         nehlasovali:   0                            

                                         neprítomní pri hlasovaní:  0       

 

Uznesenie bolo  prijaté  

 

  

- Pripomenula brigády , ktorými by sa mala zabezpečiť bežná  údržba obecných 

pozemkov.  
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- Starostka vyzvala poslancov , aby predniesli svoje návrhy. Tiež požiadala poslancov , 

aby sa predložili  návrhy , ktorými pomôžu zabezpečiť deň obce.   

  

Návrhy poslancov:    - navrhli stretávať sa častejšie pred blížiacim sa podujatím . 

 

 

Uznesenie č. 49/2019 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre  

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

       
a/ berie na vedomie  

informácie predložené v bode rôzne 

 

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

                                                              Barbora Sitárová, Ing. Miroslav Šamaj   / 

                                         proti :   0                                         

                                         zdržal sa:    0                               

                                         nehlasovali:   0                            

                                         neprítomní pri hlasovaní:  0       

 

Uznesenie bolo  prijaté  

   

K bodu 7. Uznesenia  

Predseda návrhovej komisie zrekapituloval schválené uznesenia .  

K bodu  8. Záver 

 

Starostka poďakovala poslancom a všetkým prítomným za účasť a ukončila zasadnutie .  

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 17,47hod. 

 

 

 

Zapísal/(a): Ing. Soňa Sláviková 

                                                                                          Mgr. Gabriela Hudecová     

                                                                                                     starostka obce 

 

 

 

Overovatelia: Ján Bazovský                                                           ........................................  

 

                 Ing. Miroslav Hudec                                                       .........................................                                                                   

                         

                                                  

                                                                                               

 


