Zápisnica
z 13. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Dolné Strháre ,
konaného dňa 3. decembra 2020.
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Mgr. Gabriela Hudecová , starostka obce
Poslanci : Ján Bazovský ,Ing. Miroslav Hudec , Barbora Sitárová,
Ing. Miroslav Šamaj , Dušan Lukaj
Zapisovateľka: Ing. Soňa Sláviková
Neprítomní: Ing. Slávka Čerpáková – kontrolórka obce
Ďalší prítomní: Ing. Slavomír Čerpák – kandidát na kontrolóra obce
Verejnosť: Zuzana Pohanková , Bc. Janka Oravcová
PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Informácia o plnení uznesení
4. Voľba hlavného kontrolóra obce Dolné Strháre
5. Návrh VZN o ochrannom pásme pohrebiska na území obce Dolné Strháre
6. Návrh VZN, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska obce Dolné Strháre
7. Návrh rozpočtu obce Dolné Strháre 2021-2023
8. Rôzne
9. Uznesenia
10.Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie Obecného Zastupiteľstva otvorila a viedla Gabriela Hudecová , starostka obce.
Privítala všetkých prítomných občanov a hostí . 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. Voľba hlavného kontrolóra obce Dolné Strháre
5. Návrh VZN o ochrannom pásme pohrebiska na území obce Dolné Strháre
6. Návrh VZN, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska obce Dolné Strháre
7. Návrh rozpočtu obce Dolné Strháre 2021-2023
8. Rôzne
9. Uznesenia
10.Záver
Uznesenie č. 129 /2020 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre
Schvaľuje
program rokovania
Hlasovanie:
za: 5 / Ing. Miroslav Hudec, Ján Bazovský , Barbora Sitárová ,

1

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. 130 /2020 :
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 Barbora Sitárová , 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
Starostka obce oboznámila prítomných s uzneseniami z posledného obecného zastupiteľstva.
- Informovala o podpise zámennej zmluvy a o podanom vklade do katastra
nehnuteľností
- Starostka informovala o podpise zmluvy na návratnú finančnú výpomoc z MFSR na
kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb vo výške 2 424,- eur , finančné
prostriedky boli pripísané na účet obce
Ostatné uznesenia boli splnené.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 131/2020:
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: 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. Voľba hlavného kontrolóra obce Dolné Strháre
Na zasadnutí OZ dňa 1.10.2020 bola vyhlásená voľba hlavného kontrolóra obce. Deň voľby
bol určený na dnes 3.12. o 16,00hod.Starostka informovala poslancov o doručených obálkach.
Doručená bola 1 obálka do podateľne Obecného úradu a to osobne dňa 13.11.2020. Posúdenie
náležitostí podanej prihlášky Ing. Slavomíra Čerpáka , kandidáta v zmysle uznesenia OZ č.
119/2020 zo dňa 1.10.2020 vykonala zapisovateľka OZ so starostkou obce. Starostka
oznámila , že náležitosti prihlášky jej príloh boli splnené a kandidát spĺňa kvalifikačné a iné
predpoklady . Poslanci sa oboznámili s prílohami prihlášky a dali možnosť kandidátovi
predstaviť sa . Po prezentácii položili poslanci kandidátovi niekoľko otázok a pristúpili
k verejnému hlasovaniu. Starostka upozornila poslancov , že hlavný kontrolór sa volí
nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 132/2020 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre
a) Berie na vedomie
Prezentáciu kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra obce
b) Konštatuje
Že voľba hlavného kontrolóra sa uskutočnila v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
c) volí
V súlade s § 18a ods.1 a ods.5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov Ing. Slavomíra Čerpáka do funkcie hlavného kontrolóra Obce Dolné
Strháre na dobu určitú od 1.1.2021 do 31.12.2026.
d) určuje
V súlade s § 11 ods.4 písm. j) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov pracovný úväzok hlavnému kontrolórovi v rozsahu 0,05.
e) dáva
súhlas na vykonávanie podnikateľskej činnosti
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
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Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 5. Návrh VZN o ochrannom pásme pohrebiska na území obce Dolné Strháre
Starostka obce predložila návrh VZN o ochrannom pásme pohrebiska. V súlade so zákonom
č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov má obec určiť ochranné pásmo.
Predložený dokument VZN č. 1/2020 bol v súlade so zákonom uverejnený v predstihu na
úradnej tabuli obce a na stránke obce. V stanovenej lehote neboli podané žiadne pripomienky.
Návrhy poslancov:
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 133/2020 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre v súlade § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov a podľa zákona č. 131/2010 Z.
z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov.
a) Berie na vedomie
návrh VZN č.1/2020 o ochrannom pásme pohrebiska na území obce Dolné Strháre
b) Schvaľuje
VZN č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebiska na území obce Dolné Strháre

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. Návrh VZN, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska obce
Dolné Strháre
Starostka predložila návrh VZN č.2/2020 , ktorým sa má schváliť prevádzkový poriadok
pohrebiska. V súlade § 18 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v platnom znení.
Predložený dokument VZN č. 2/2020 bol v súlade so zákonom uverejnený v predstihu na
úradnej tabuli obce a na stránke obce. V stanovenej lehote neboli podané žiadne pripomienky.
Návrhy poslancov:
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 134/2020 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre v súlade § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov a podľa zákona č. 131/2010 Z.
z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov
a) Berie na vedomie
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návrh VZN č.2/2020 , ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Dolné
Strháre
b) Schvaľuje
VZN č. 2/2020, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Dolné Strháre

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. Návrh rozpočtu obce Dolné Strháre 2021-2023
Starostka predložila návrh rozpočtu na obdobie rokov 2021-2023.Návrh rozpočtu bol
v zákonnej lehote uverejnený na úradnej tabuli a na stránke obce. Pripomienky zo strany
poslancov OZ neboli. Návrh rozpočtu je zostavený podľa čerpania tohtoročného rozpočtu ako
vyrovnaný . Po prečítaní stanoviska hlavnej kontrolórky obce Ing. Čerpákovej, ktorá odporúča
schváliť rozpočet v predkladanej podobe, dala starostka hlasovať o návrhu rozpočtu na rok
2021 a rozpočet na roky 2022-2023 zobrali poslanci na vedomie, ako aj stanovisko hlavnej
kontrolórky obce.
Návrhy poslancov: bez pripomienok
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 135/2020 :
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
rozpočet na rok 2021
Bežné príjmy : 68 390,00

Bežné výdavky : 68 390,00

Kapitálové príjmy : 0

Kapitálové výdavky: 0

Finančné príjmové operácie : 0

Finančné výdavkové operácie : 0

Príjmy celkom 68 390,00

Výdavky celkom 68 390,00

b/ berie na vedomie
viacročný rozpočet na roky 2022 – 2023
Rok 2022:
Bežné príjmy : 68 390,00

Bežné výdavky : 68 390,00

Kapitálové príjmy : 0

Kapitálové výdavky : 0

Finančné príjmové operácie : 0

Finančné výdavkové operácie : 0
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Príjmy celkom 68 390,00

Výdavky celkom 68 390,00

Rok 2023:
Bežné príjmy : 68 390,00

Bežné výdavky : 68 390,00

Kapitálové príjmy : 0

Kapitálové výdavky : 0

Finančné príjmové operácie : 0

Finančné výdavkové operácie : 0

Príjmy celkom 68 390,00

Výdavky celkom 68 390,00

c/ berie na vedomie
stanovisko hlavnej kontrolórky obce Dolné Strháre
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 8. Rôzne
Starostka obce :
- Informovala o pripísaní finančných prostriedkov z MFSR na účet obce. Navrhla
úpravu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 5/2020 , v ktorom budú navýšené
prostriedky v príjmovej časti o sumu 2 424,- eur a vo výdavkovej časti budú tieto
prostriedky použité na financovanie elektrickej energie a miezd. Tiež bude rozpočet
navýšený v príjmovej časti o výšku úveru 137 586,- eur na pred financovanie projektu
Spoločensko – relaxačný areál Dolné Strháre. Úver sa bude čerpať až v roku 2021.
Uznesenie č. 136/2020 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre
v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) ,c) a d) 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. 5/2020
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.
Starostka obce:
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-

Predložila informácie o daniach a poplatkoch za rok 2020. Dala možnosť poslancom ,
aby vyjadrili svoj názor na zmenu výšky miestnych daní a poplatkov.
Návrhy poslancov: - bez zmeny
- Informovala o podanej žiadosti na dotáciu od BBSK .
- Požiadala poslancov , aby navrhli termín, čas a spôsob roznášania mikulášskych
balíčkov.
Návrhy a pripomienky poslancov: - sobota popoludní 5.12.2020
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 137/2020 :
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
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 9. Uznesenia
Predseda návrhovej komisie zrekapituloval schválené uznesenia .
K bodu 10. Záver
Starostka poďakovala poslancom a všetkým prítomným za účasť a ukončila zasadnutie .
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 17:16 hod
Zapísal/(a): Ing. Soňa Sláviková
Mgr. Gabriela Hudecová
starostka obce
Overovatelia: Barbora Sitárová
Dušan Lukaj
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