Zápisnica
z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Dolné Strháre ,
konaného dňa 28. februára 2019.
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Neprítomní:

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

Ďalší prítomní:
Verejnosť: Oravcová Janka, Pohanková Zuzana , Jozef Kalmár
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Informácia o plnení uznesení
Návrh dodatku k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dolné
Strháre
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dolné Strháre za rok 2018
Rôzne
Uznesenia
Záver

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie Obecného Zastupiteľstva otvorila Gabriela Hudecová , starostka obce. Privítala
všetkých prítomných poslancov , hostí a verejnosť . Privítala tiež hlavnú kontrolórku obce.
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. Návrh dodatku k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dolné
Strháre
5. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dolné Strháre za rok 2018
6. Rôzne
7. Uznesenia
8. Záver
Uznesenie č. 16 /2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre
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schvaľuje
program rokovania
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.
Návrhy poslancov:
- .................................................. - doplniť bod
Predložený program rokovania bol schválený bez zmien.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice: Dušan Lukaj , Barbora Sitárová
Návrhová komisia:
Ing. Miroslav Šamaj , Ján Bazovský
Zapisovateľ:
Ing. Soňa Sláviková
Uznesenie č. 17 /2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre
a/schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení: Ing. Miroslav Šamaj
Ján Bazovský
- člen návrhovej komisie ,

– predseda návrhovej komisie .

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

,

overovateľov zápisnice Dušan Lukaj , Barbora Sitárová
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 konštatovala , že žiadne z uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OcZ
nemalo ukladaciu časť .
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 18 /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
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Kontrolu plnenia uznesení
Hlasovanie:

za: 5

/ Ing. Miroslav Hudec, Barbora Sitárová ,
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 dodatku k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Dolné Strháre
Na rokovanie predložila starostka obce návrh Dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia
a nakladania s majetkom obce , ktoré boli schválené uznesením č. 1/2015. Dodatok bol
zverejnený dňa 12.02.2019.
Návrhy poslancov: bez návrhov
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 19/2019 :
Obecné zastupiteľstvo obce Dolné Strháre
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dolné Strháre
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 kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dolné Strháre za rok
2018
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce predložila Ing. Čerpáková.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 20/2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre
v súlade s § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dolné Strháre za rok 2018.
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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 :
- Predložila na schválenie zámer prenechať do nájmu dočasne prebytočný nehnuteľný
majetok obce Dolné Strháre z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to časť parcely
č. 1475/6 parcely registra „C“ , ostatné plochy a nádvoria o výmere 64 m2
nachádzajúca sa v katastrálnom území Dolné Strháre pre súčasného užívateľa Jána
Žiaka.
Návrhy poslancov : súhlasili s predloženým návrhom
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 21/2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre
v súlade s § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
Podľa § 9a) ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zámer prenechať do nájmu dočasne prebytočný nehnuteľný majetok obce Dolné Strháre
z dôvodu hodného osobitného zreteľa .
Predmetom nájmu je nehnuteľnosť evidovaná na LV č. 245 časť parcely registra „C“ číslo
1475/6, ostatné plochy a nádvoria o výmere 64 m2 nachádzajúca sa v katastrálnom území Dolné
Strháre. Ako prípad hodného osobitného zreteľa predstavuje skutočnosť, že ide o pozemok bez
potrebného účelového využitia obce, o ktorý sa jej doterajší nájomca riadne stará a zaväzuje
sa o ňu primerane starať aj naďalej.
-

Predložila na schválenie VZN č. 1/2019 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze
užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou
a náhradného odvádzania odpadových vôd. S predloženým dokumentom boli poslanci
oboznámení už v predstihu. Neboli predložené žiadne pripomienky. Poslanci súhlasili
s predloženým návrhom.

- Oboznámila poslancov o dodržiavaní zákona o ochrane os. údajov – GDPR.
Predložila poverenie na spracúvanie os. údajov oprávnenej osoby a poučenie poslanca ob.
zastupiteľstva o ochrane os. údajov. Informovala aj o informačnej povinnosti obce voči
poslancom a predložila poslancom súhlas so spracúvaním os. údajov poslancov.
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-

Informovala o podpísaní dodatku k nájomnej zmluve s obcou V. Lom / suma na
úhradu nájmu bola schválená v rozpočte obce/
- Informovala o požiadavke Vš. Nemocnice s poliklinikou Veľký Krtíš o poskytnutie
finančného daru za účelom zakúpenia CT prístroja
- Informovala o uzatvorenom prac. pomere v rámci projektu Cesta na trh práce cez
ÚPSVaR. Oznámila , že v súčasnosti cez ÚPSVaR pracujú na OÚ 4 poberatelia dávok
v hmotnej núdzi .
- Predložila návrh podujatí na rok 2019 :
stavanie mája , podujatia 30.4.2019
spomienková slávnosť Ľudovít Kubáni – 5. máj 2019
oslava dňa žien a matiek – máj
nohejbalový turnaj o pohár starostu obce – júl
športový deň v Dolných Strhároch – Deň obce Dolné Strháre 2019 / výročie 775. r.
vzniku obce/ - júl – navrhovaný termín 27.7. alebo 3.8.2019
75. výročie SNP - august
stretnutie s dôchodcami – október
stretnutie s Mikulášom – december
- Upozornila , že počas roka je potrebné organizovať brigády , nakoľko sa budú robiť
úpravy okolia obce ako aj opravy budovy obecného úradu.
Návrhy poslancov:
- B. Sitárová – navrhla výlet do maďarskej dediny Holokó , ako ukážku tradičnej dediny
-

Odovzdala menovacie dekréty členov Krízového štábu obce novým členom.
Informovala prítomných o zmene poplatkov za TKO na rok 2019 a na ďalšie roky
2020-2021 . Predložila tiež porovnanie s rokom 2018 a informovala množstve
vytriedeného odpadu za rok 2018 . Požiadala poslancov o návrhy , ako zvýšiť
množstvo triedeného odpadu v ďalšom období.
Návrhy poslancov:
- Zvýšiť informovanosť obyvateľovo spôsobe triedenia odpadu aj formou pripravených
letákov.
Uznesenie č. 22 /2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre
v súlade so zákonom § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a/ berie na vedomie

- informáciu o dodržiavaní zákona o ochrane os. údajov – GDPR
- podpísanie Dodatku č. 5 k nájomnej zmluve s obcou V. Lom
- žiadosť VšNsP n.o Veľký Krtíš o poskytnutie finančného daru za účelom zakúpenia CT
prístroja
- informáciu o uzatvorenom prac. pomere v rámci projektu Cesta na trh práce cez ÚPSVaR
- informáciu o pripravovaných podujatiach v roku 2019
- výšku poplatkov za TKO na rok 2019 a na ďalšie roky 2020-2021 a informáciu o množstve
vytriedeného odpadu za rok 2018
- informáciu o možnom výlete do obce Holokó
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b/ schvaľuje

VZN č. 1 /2019 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej
nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových
vôd
Hlasovanie:

za:
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/ 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 18,06 hod.

Zapísal/(a): Ing. Soňa Sláviková

Mgr. Gabriela Hudecová
starostka obce

Overovatelia: Dušan Lukaj
Barbora Sitárová

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