Zápisnica
z 8. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Dolné Strháre ,
konaného dňa 11. februára 2020.
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Mgr. Gabriela Hudecová , starostka obce
Poslanci :Ing. Miroslav Hudec , Barbora Sitárová,
Ing. Miroslav Šamaj , Dušan Lukaj
Zapisovateľka: Ing. Soňa Sláviková
Kontrolórka obce : Ing. Slávka Čerpáková
Neprítomní: Ján Bazovský
Ďalší prítomní:
Verejnosť: Zuzana Pohanková , Michal Pohanka , Emília Pohanková , Dušan Sitár
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Informácia o plnení uznesení
Návrh starostky obce na zmenu rozsahu výkonu funkcie starostu
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dolné Strháre za rok 2019
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 starostky obce na zmenu rozsahu výkonu funkcie starostu
5. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dolné Strháre za rok 2019
6. Rôzne
7. Uznesenia
8. Záver
Uznesenie č. 75 /2020 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre
schvaľuje
program rokovania
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Hlasovanie:

za: 4 / Ing. Miroslav Hudec, 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: Ing. Miroslav Hudec, Barbora Sitárová
Návrhová komisia:
Ing. Miroslav Šamaj, Dušan Lukaj
Zapisovateľ:
Ing. Soňa Sláviková
Uznesenie č. 76 /2020 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre
a/schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení: Ing. Miroslav Šamaj
Dušan Lukaj
- člen návrhovej komisie ,

– predseda návrhovej komisie .

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

,

overovateľov zápisnice Ing. Miroslav Hudec , Barbora Sitárová
Hlasovanie:

za:

4

/ Ing. Miroslav Hudec , 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 uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OcZ sú splnené.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 77 /2020:
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: 4

/ Ing. Miroslav Hudec, Barbora Sitárová ,
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Ing. Miroslav Šamaj, Dušan Lukaj /
proti : 0
zdržal sa: 0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 4. Návrh starostky obce na zmenu rozsahu výkonu funkcie starostu
Na rokovanie predložila starostka obce návrh na zníženie výkonu funkcie starostky obce.
Navrhla znížiť pracovný úväzok z úväzku 1,0 na úväzok 0,75% . Svoj návrh zdôvodnila tým,
že na mzdu sú vynaložené vysoké náklady a týmto spôsobom ušetrené financie sa použijú na
náklady spojené s bežným chodom obce. Bude potrebné zabezpečiť kosenie cintorínov
a verejných priestranstiev formou dodávateľa služby , nakoľko projekty z úradu práce pre
nezamestnaných neboli oslovenými uchádzačmi o zamestnanie prijaté. Finančné prostriedky
sú potrebné na spolufinancovanie projektov, ktoré budeme realizovať. Navrhla zníženie
úväzku od 1.4.2020.
Návrhy poslancov:
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 78/2020 :
Obecné zastupiteľstvo obce Dolné Strháre
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
I. berie na vedomie
Návrh starostky obce na zníženie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na 0,75% úväzok
II. schvaľuje
a/ na návrh starostky obce zníženie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na 0,75% úväzok
b/ v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a to v rozsahu 0,75% úväzku
súčinu priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na
základe údajov Štatistického úradu SR za rok 2019 a násobku (podľa § 4 ods. 1) koeficientom
1,65 s účinnosťou od 01.04.2020
Hlasovanie:

za:

3

/ Ing . Miroslav Šamaj ,
Ing. Miroslav Hudec, Dušan Lukaj /

proti :
0
zdržal sa: 1 Barbora Sitárová
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
Uznesenie bolo prijaté.
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K bodu 5. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dolné Strháre za rok
2019
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce predložila Ing. Čerpáková.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 79/2020 :
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 2019.

Hlasovanie:

za:

4

/ 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 v súlade s Dodatkom č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce
č. 1/2015 zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce na území obce Dolné Strháre
žiadosti o prenájom parcely vo vlastníctve obce LV č. 245 ako CKN p. č.7 trvalý trávny
porast . Žiadosť predložili :
Emília Pohanková – výmera 720 m²
Jaroslav Lukaj – výmera 880 m²
Pavel Jardek – výmera 575 m²
Zmluvy budú vypracované v súlade s Dodatkom č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu
obce č. 1/2015 zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce na území obce Dolné
Strháre , a to v sume 0,02 eur za m² na dobu nájmu 1 rok.
Návrhy poslancov : súhlasili s predloženým návrhom
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 80/2020 :
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
Prenájom parcely vo vlastníctve obce LV č. 245 CKN p. č. 7 trvalý trávny porast pre záujemcov
Emília Pohanková – výmera 720m²
Jaroslav Lukaj – výmera 880m²
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Pavel Jardek – výmera 575m²
S podmienkami nájmu v súlade s Dodatkom č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce
č. 1/2015 zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce na území obce Dolné Strháre
Hlasovanie:

za:

4

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

proti :
0
zdržal sa: 0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
Uznesenie bolo prijaté.

Starostka predložila- návrh úpravy rozpočtu 1/2020, z dôvodu zmeny zálohových faktúr za
elektrickú energiu ako aj zmeny pracovných úväzkov.
Návrhy poslancov : súhlasili s predloženým návrhom

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 81/2020 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre
v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) a c) zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
schvaľuje
zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 1/2020
Hlasovanie:

za:

4

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

proti :
0
zdržal sa: 0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
Uznesenie bolo prijaté.

-

Informovala prítomných o zmene poplatkov za TKO na rok 2020 . Predložila tiež
porovnanie s rokom 2019 a informovala o miere vytriedeného odpadu za rok 2019,
kedy miera vytriedeného odpadu v porovnaní so ZKO je vo výške 30,34% . Oproti roku
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2018 , kde bola úroveň vytriedenia 14,92%, je to nárast. Požiadala poslancov o návrhy
, ako zvýšiť množstvo triedeného odpadu v ďalšom období .
Návrhy poslancov :
-

Informovala o uzatvorenom prac. pomere v rámci projektu Cesta na trh práce cez
ÚPSVaR – za 9 mesiacov sú náklady na pracovníka 176,11 eur. Oznámila , že
v súčasnosti cez ÚPSVaR nepracujú na OÚ žiadny poberatelia dávok v hmotnej
núdzi. Podľa evidencie ÚPSVaR boli oslovení aj ďalší nezamestnaní na možnosť
pracovať v rámci národného projektu , ale ponuku neprijali.
- Predložila návrh podujatí na rok 2020 :
stavanie mája – 30.4.2020 ,
spomienková slávnosť Ľudovít Kubáni – 5. máj 2020
oslava dňa žien a matiek – máj
nohejbalový turnaj o pohár starostu obce – júl
športový deň v Dolných Strhároch - júl
stretnutie s dôchodcami – október
stretnutie s Mikulášom – december
Návrhy poslancov : Oslavu dňa žien neorganizovať pretože v minulosti nebol záujem o toto
podujatie . Nohejbalový turnaj vynechať , z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.
-

Upozornila , že počas roka je potrebné organizovať brigády , nakoľko sa budú robiť
úpravy okolia obce ako aj oprava budovy obecného úradu, kde pri menších búracích
prácach urobených svojpomocne vieme ušetriť finančné prostriedky.
Informovala prítomných o podaní žiadosti na MF SR o dotáciu na dokončenie
rekonštrukcie budovy obecného úradu – Rekonštrukcia a modernizácia vnútorných
priestorov a fasády budovy obecného úradu.

Návrhy poslancov: poslanci prisľúbili pomoc pri búracích prácach.
-

Informovala o poskytnutí daru z MPRV SR. Na základe darovacej zmluvy bolo obci
ponúknuté osobné motorové vozidlo na účely plnenia úloh preneseného výkonu
štátnej správy a na výkon samosprávy, konkrétne pre potreby obecného úradu.
Predložila návrh členov komisie na zaradenie daru do majetku obce – Barbora
Sitárová – predseda ,Ing. Miroslav Šamaj – člen, Ing. Miroslav Hudec – člen.

Uznesenie č. 82 /2020 :
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 uzatvorenom prac. pomere v rámci projektu Cesta na trh práce cez ÚPSVaR
- informáciu o pripravovaných podujatiach v roku 2020
- výšku poplatkov za TKO na rok 2020 a informáciu o miere vytriedeného odpadu za rok
2019
- Informáciu o podanej žiadosti o dotáciu z MF SR
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b/ schvaľuje
poskytnutý dar z MPRV SR
Druh vozidla: osobný automobil
Typ vozidla: Škoda Superb Elegance 2,0 TDI 125 kW
Evidenčné číslo: BL 804 EA
VIN: TMBAF93T7D9016047
Farba: čierna metalíza
Druh paliva: diesel
Rok výroby: 2012
Stav tachometra: 263.612 km
Nákupná cena vozidla: 29.661,86 €
Zostatková cena vozidla: 0,00 €
Inventárna karta majetku darcu č. 2300000065
b/ schvaľuje
komisiu na určenie ocenenia daru vozidla do majetku obce
Hlasovanie:

za:

4

/ 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 17,40 hod.
Zapísal/(a): Ing. Soňa Sláviková

Mgr. Gabriela Hudecová
starostka obce

Overovatelia: Ing. Miroslav Hudec
Barbora Sitárová

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