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Zápisnica  
z 13. riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Dolné Strháre ,  

konaného dňa  22. októbra 2020.  
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          Mgr. Gabriela Hudecová , starostka obce 

                           Poslanci : Ing. Miroslav Hudec , Ing. Miroslav Šamaj  , Dušan Lukaj  

                                                      Zapisovateľka: Ing. Soňa Sláviková 

                            

Neprítomní:  Ján Bazovský , Barbora Sitárová,  

                        Kontrolórka obce : Ing. Slávka Čerpáková         

Ďalší prítomní:  

Verejnosť:     

 

PROGRAM:  

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

3. Informácia o plnení uznesení  

4. Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku obce formou zámennej zmluvy  

5. Návrh schválenia finančnej výpomoci z MF SR  

6. Menovanie členov inventarizačnej komisie na vykonanie inventarizácie majetku obce 

na rok 2020  

7. Rôzne 

      8.  Uznesenia  

      9.  Záver 

 
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

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

Privítala všetkých prítomných  .   Skonštatovala, že 2 poslanci sú neprítomní a ospravedlnení. 

Obecné zastupiteľstvo s počtom 3 prítomní poslanci  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 na schválenie prevodu nehnuteľného majetku obce formou zámennej zmluvy  

5. Návrh schválenia finančnej výpomoci z MF SR  

6. Menovanie členov inventarizačnej komisie na vykonanie inventarizácie majetku obce na     

     rok 2020  

7. Rôzne 

8. Uznesenia  

9. Záver 
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Uznesenie č. 122 /2020 :   
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre  

Schvaľuje  
program rokovania  

Hlasovanie:                     za:   3   / Ing. Miroslav Hudec, 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 Šamaj  

Návrhová komisia:        Dušan Lukaj , Ing. Miroslav Hudec  

Zapisovateľ:                   Ing. Soňa Sláviková    

 

Uznesenie č. 123 /2020 :   

Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre  

a/Schvaľuje  
návrhovú komisiu v zložení: Ing. Miroslav Hudec     – predseda návrhovej komisie .  

Dušan Lukaj        - člen návrhovej komisie ,  

b/ Berie na vedomie  

určenie : zapisovateľku zápisnice Ing. Soňu Slávikovú    ,                

              overovateľa  zápisnice  Ing. Miroslav Šamaj 

 

Hlasovanie:                     za: 3    /  Ing. Miroslav Hudec ,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.  

- Zastupiteľstvo poverilo starostku obce k podpisu Zmluvy o úvere č. 977/CC/20 

a Záložnej zmluvy NCRZP č. 977/CC/20-ZZ1 – splnené  

- Zastupiteľstvo uložilo starostke obce zabezpečiť vyhlásenie voľby HK obce Dolné 

Strháre – splnené  

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 124/2020:   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre  

v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
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Berie na vedomie 
Kontrolu plnenia uznesení 

 

Hlasovanie:                     za: 3    /  Ing. Miroslav Hudec ,Ing. Miroslav Šamaj , Dušan Lukaj / 

                                         proti :   0                                  

                                         zdržal sa:  0                              

                                         nehlasovali:  0                          

                                         neprítomní pri hlasovaní:   0   

Uznesenie bolo  prijaté. 

 

K bodu 4. Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku obce formou zámennej 

zmluvy  

Na zasadnutí  dňa 1.10.2020  poslanci obecného zastupiteľstva schválili zámer prevodu 

nehnuteľného majetku obce formou zámennej zmluvy . Zámer zámeny pozemkov medzi 

obcou Dolné Strháre a Rímsko –katolíckou cirkvou Modrý Kameň bol uverejnený v súlade so 

zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. Starostka obce predložila návrh na prevod 

nehnuteľného majetku obce formou zámennej zmluvy.   

 

Návrhy poslancov:  

Bez pripomienok.  

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 125/2020 :   

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) Schvaľuje 
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov zámenu pozemkov v obci a k. ú. Dolné Strháre, okrese Veľký 

Krtíš a to : 

novovytvorený pozemok registra „C“  parc. č. 165/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 54 

m2, oddelený geometrickým plánom č. 36049905-80/2020  od pozemku registra „C“ parc. č. 165, 

o výmere 1168 m2, druh pozemku zast. pl., vedené na LV 245, vo vlastníctve Obec Dolné Strháre v 

ideálnom spoluvlastníckom podiele: 1/1-iny,  

 

za novovytvorený pozemok registra „C“  parc. č. 167/3 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 17 

m2, oddelený geometrickým plánom č. 36049905-80/2020 od pozemku registra „C“ parc. č. 167/2, 

o výmere 1801 m2, druh pozemku zast. pl., vedené na LV 519, vo vlastníctve Rímsko-katolícka cirkev, 

so sídlom Zámocká 63, Modrý Kameň, PSČ 992 01, SR, v ideálnom spoluvlastníckom podiele: 1/1-iny. 

 
Geometrický plán č. 36049905-80/2020 na oddelenie pozemkov p. č. 165/2, 167/3, 1475/18 a určenie 

vlastníckych práv k pozemku p. č. 1475/18 vyhotoveným dňa 23.9. 2020 vyhotoviteľom Reality Trading 

spol. s r.o., IČO: 36049905, úradne overený Ing. Zuzana Kelementová ,  dňa 19.10. 2020 pod. č. 

260/2020. 

 
Bez finančného vyrovnania. 

 

Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že zámenou dôjde k majetkovoprávnemu usporiadaniu 

pozemkov vo vlastníctve Rímsko-katolícka cirkev, so sídlom Zámocká 63, Modrý Kameň, PSČ 992 01, 

SR, a taktiež pozemku vo vlastníctve obce Dolné Strháre. 

 

Hlasovanie:                     za:  3    /  Ing. Miroslav Hudec ,Ing. Miroslav Šamaj , Dušan Lukaj /          
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                                         proti :       0                                    

                                         zdržal sa:    0                             

                                         nehlasovali:    0                          

                                         neprítomní pri hlasovaní:  0             

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

K bodu  5. Návrh na schválenie finančnej výpomoci z MF SR  
Na zasadnutí zastupiteľstva 1. októbra starostka predložila ponuku MFSR na pomoc vo forme 

bezúročného úveru vo výške výpadku podielových daní. Poslanci zobrali informáciu na 

vedomie . Starostka opätovne predložila návrh na schválenie úveru . Stanovisko predložila aj 

kontrolórka obce.  

Návrhy poslancov: Po predložení  údajov , súhlasili s predloženým návrhom.  

 
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 126/2020 :   

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 obce Dolné Strháre  

b)  Schvaľuje  

 Návratnú finančnú výpomoc z MF SR na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických 

osôb v roku 2020 vo výške 2 424 ,- eur  

 

 

Hlasovanie:                     za:  3    /  Ing. Miroslav Hudec ,Ing. Miroslav Šamaj , Dušan Lukaj /                   

                                         proti :       0                                    

                                         zdržal sa:    0                             

                                         nehlasovali:    0                          

                                         neprítomní pri hlasovaní:  0 

            

Uznesenie bolo prijaté. 

K bodu 6. Menovanie členov inventarizačnej komisie na vykonanie inventarizácie 

majetku obce na rok 2020  

Podľa zákona č. 431/2002 a vnútorného predpisu č. 3/2018 pre vykonanie inventarizácie  obce 

Dolné Strháre sa má k 31.12.2020 vykonať riadna inventarizácia na základe príkazu starostu 

obce .  

Starostka predložila návrh , aby inventarizáciu vykonali poslanci obecného zastupiteľstva .  

Po prehodnotení návrhu poslanci súhlasili s predloženým návrhom  a odovzdala im menovacie 

dekréty.  

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 127 /2020:   

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 
    Správu o menovaní inventarizačnej komisie  v zložení z poslancov Obecného    
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       zastupiteľstva 

K bodu 7. Rôzne    

Starostka obce : 

- Poskytla informácie , ktoré sú k dispozícii o celoplošnom testovaní obyvateľstva.  

 

- Požiadala  poslancov OZ , aby navrhli termín roznášania  balíčkov pre seniorov 

v mesiaci október.  

 

 

Návrhy  a pripomienky poslancov:  

- 25.10.2020 / nedeľa / o 10,00hod. 

 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

Uznesenie č.128/2020 :   

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  

informácie predložené v bode rôzne 

 

 

 

Hlasovanie:               za:     3    /  Ing. Miroslav Hudec ,Ing. Miroslav Šamaj , Dušan Lukaj /                         

                       proti :       0                                    

                       zdržal sa:    0                             

                        nehlasovali:    0                          

                        neprítomní pri hlasovaní:  

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

K bodu 8. Uznesenia  

Predseda návrhovej komisie zrekapituloval schválené uznesenia .  

 

K bodu  9. Záver 

 

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

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 16,05 hod.  

 

Zapísal/(a): Ing. Soňa Sláviková 

                                                                                          Mgr. Gabriela Hudecová     

                                                                                                     starostka obce 

 

 

 

Overovatelia:    Ing. Miroslav Šamaj                                    .........................................                                                                   
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