Zápisnica
zo 6. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Dolné Strháre ,
konaného dňa 1. októbra 2019.
___________________________________________________________________________
Prítomní: Poslanci : Ján Bazovský ,Ing. Miroslav Hudec , Barbora Sitárová,
Ing. Miroslav Šamaj , Dušan Lukaj
Zapisovateľka: Ing. Soňa Sláviková
Kontrolórka obce : Ing. Slávka Čerpáková
Neprítomní: Mgr. Gabriela Hudecová , starostka obce
Ďalší prítomní: Viera Draková
Verejnosť:
PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Informácia o plnení uznesení
4. Schválenie návrhu zápisu do kroniky obce za rok 2018
5. Správa o plnení úloh KPSS za rok 2018
6. Vyhodnotenie cenových ponúk na predaj majetku obce
7. Rôzne
8. Uznesenia
9. Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol zástupca starostky Dušan Lukaj . Privítal
všetkých prítomných a skonštatoval, že prítomní sú poslanci v počte 5 a OZ je uznášania
schopné. Oboznámil prítomných s návrhom programu zasadnutia.
PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Informácia o plnení uznesení
4. Schválenie návrhu zápisu do kroniky obce za rok 2018
5. Správa o plnení úloh KPSS za rok 2018
6. Vyhodnotenie cenových ponúk na predaj majetku obce
7. Rôzne
8. Uznesenia
9. Záver
Uznesenie č. 57 /2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre
schvaľuje
program rokovania
Hlasovanie:
za: 5 / Ing. Miroslav Hudec, Ján Bazovský , Barbora Sitárová ,
Ing. Miroslav Šamaj, Dušan Lukaj /
1

proti : 0
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, Dušan Lukaj
Návrhová komisia:
Barbora Sitárová , Ing. Miroslav Šamaj
Zapisovateľ:
Ing. Soňa Sláviková
Uznesenie č. 58 /2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre
a/schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení: Ing. Miroslav Šamaj
Barbora Sitárová
- člen návrhovej komisie ,

– predseda návrhovej komisie .

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

,

overovateľov zápisnice Ján Bazovský , Dušan Lukaj
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
Zástupca starostky oboznámil prítomných s uzneseniami z posledného obecného
zastupiteľstva. Uznesenia boli splnené.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 59 /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 /
2

proti : 0
zdržal sa: 0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 4. Schválenie návrhu zápisu do kroniky obce za rok 2018
Návrh zápisu do kroniky obce za rok 2018 predložila kronikárka obce Viera Draková . 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
2018.
Návrhy poslancov: bez pripomienok
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 60/2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre
v súlade § 11 ods. 4 písm. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
zápis do kroniky obce Dolné Strháre za rok 2018
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. Správa o plnení úloh KPSS za rok 2018
Z dôvodu dodržania zákona bola predložená správa o plnení KPSS za rok 2018 . Poslanci sa
oboznámili s predloženou správou .
Návrhy poslancov: bez pripomienok
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 61/2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre
v súlade s § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
Správu o plnení úloh KPSS za rok 2018
Hlasovanie:

za:

5

/ Ján Bazovský , Ing. Miroslav Hudec, Dušan
Lukaj, Barbora Sitárová, Ing. Miroslav Šamaj /

3

proti :
0
zdržal sa: 0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 6. Vyhodnotenie cenových ponúk na predaj majetku obce
Obec Dolné Strháre v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v. z. n. p. (ďalej len
zákon o majetku obcí) ,v súlade s čl. 10 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Dolné Strháre a v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Dolných Strhároch č.47/2019
zo dňa 18.06.2019, kedy Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre prerokovalo a schválilo
zámer predaja hnuteľného majetku obce, ktorého vyradenie z inventáru obce predajom bolo
schválené obecným zastupiteľstvom . Ostatné informácie zapísané v Zápisnici z otvárania
obálok a vyhodnotenia cenových ponúk priameho predaja majetku obce v súlade s čl. 10
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dolné Strháre / v prílohe /.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 62 /2019:
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a/ Berie na vedomie
Zápisnicu z otvárania obálok a vyhodnotenia cenových ponúk priameho predaja majetku obce
v súlade s čl. 10 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dolné Strháre.
b/Schvaľuje
Odpredaj nadbytočného hnuteľného majetku Obce Dolné Strháre , ktorý bol ponúknutý na
predaj spôsobom priameho predaja v zmysle uznesenia OZ Obce Dolné Strháre číslo 47/2019
zo dňa 18.06.2019 a v zmysle dňa 28.06.2019 zverejneného zámeru predaja nadbytočného
hnuteľného majetku Obce Dolné Strháre osobného automobilu Škoda Felícia Combi ,
spôsobom priameho predaja v súlade s čl. 10 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
obce Dolné Strháre pre záujemkyňu p. Danu Boľfovú .
c/Splnomocňuje
Starostku Obce Dolné Strháre k podpísaniu zmluvy k odpredaju prebytočného hnuteľného
majetku Obce Dolné Strháre. Náklady spojené s prevodom hnuteľného majetku hradí
kupujúci.
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.

4

K bodu 7. Rôzne
Zástupca starostky obce :
- Predložil informáciu o platbách za komunálny odpad, výšku nákladov na zber KO
a príjmov . Požiadala poslancov , aby sa vyjadrili k výške platieb za KO a navrhli
novú výšku , ktorá bude upravená vo VZN .
Návrhy poslancov: poslanci sa oboznámili s výškou nákladov a príjmov na zber KO
a pretože ceny za KO v roku 2019 narástli a predpoklad je , že ceny budú stúpať aj naďalej
navrhli výšku poplatku za KO upraviť na výšku pre obyvateľov na 15 eur a chalupárov15 eur.
-

Požiadal poslancov o návrh podujatia na rok 2020 , na ktoré obec predloží žiadosť
o dotáciu od BBSK.
Návrhy poslancov: pripraviť Kultúrno – športový deň detí .
-

Oboznámil prítomných s prípravou dokumentácie na spoplatnenie hrobových miest,
na základe VZN 1/2017 schváleného dňa 31.3.2017 .
Predložil žiadosť starostky obce o pomoc pri realizácii umiestnenia oznamu ohľadne
hrobových miest na miestnom cintoríne.

Návrhy poslancov:
-

Pripomenul prítomným podujatia Stretnutie so seniormi a Mikuláš.

Návrhy poslancov: stretnutie so seniormi usporiadať 16. alebo 17. 11. a pozvať všetkých ,
ktorí dovŕšili v tomto roku 62 rokov a viac.
Na Mikuláša navrhli pozvať divadlo Levice .
-

Pripomenul na požiadanie starostky brigády , ktorými by sa mala zabezpečiť bežná
údržba obecných pozemkov v obci a aj v katastri obce Selce a tiež upratanie archívu
v budove obecného úradu.

Uznesenie č. 63/2019 :
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 o aktuálnej výške nákladov a príjmov na zber KO
informáciu o predložení žiadosti o dotáciu z BBSK na kultúrne podujatie
informáciu o príprave dokumentácie na uzatvorenie zmlúv o nájme hrobových miest
žiadosť starostky o pomoc pri realizácii umiestnenia oznamov na miestnom cintoríne
informácie o pripravovanom podujatí Stretnutie so seniormi a Mikuláš
informácie o brigádach

Hlasovanie:

za:
proti : 0
zdržal sa:

5

/ Ján Bazovský , Ing. Miroslav Hudec, Dušan Lukaj ,
Barbora Sitárová, Ing. Miroslav Šamaj /

0
5

nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
Uznesenie bolo prijaté
K bodu 7. Uznesenia
Predseda návrhovej komisie zrekapituloval schválené uznesenia .
K bodu 8. Záver
Zástupca starostky obce poďakoval poslancom a všetkým prítomným za účasť a ukončil
zasadnutie .
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18,45 hod.

Zapísal/(a): Ing. Soňa Sláviková

Overovatelia: Ján Bazovský

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

Dušan Lukaj

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