Zápisnica
z 15. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Dolné Strháre ,
konaného dňa 08. júna 2021.
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Mgr. Gabriela Hudecová , starostka obce
Poslanci :Ing. Miroslav Hudec , Ján Bazovský,
Dušan Lukaj, Barbora Sitárová
Zapisovateľka: Ing. Soňa Sláviková
Kontrolór obce : Ing. Slavomír Čerpák
Neprítomní: Ing. Miroslav Šamaj
Ďalší prítomní:
Verejnosť: Jozef Kalmár
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Informácia o plnení uznesení
Prerokovanie a schválenie Záverečného účtu za rok 2020
Prerokovanie Výročnej správy obce Dolné Strháre za rok 2020
Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky a hospodárenia obce za rok
2020
7. Prerokovanie a schválenie VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Dolné Strháre
8. Správa o plnení úloh KPSS za rok 2020
9. Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie 2/2021
10. Prerokovanie žiadostí organizácií o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2021
11. Rôzne
12. Uznesenia
13. Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie Obecného zastupiteľstva otvorila Gabriela Hudecová , starostka obce. Privítala
všetkých prítomných poslancov , hostí a verejnosť.
Starostka obce skonštatovala, že prítomní sú poslanci v počte 4 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. Prerokovanie a schválenie Záverečného účtu za rok 2020
5. Prerokovanie Výročnej správy obce Dolné Strháre za rok 2020
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6. Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky a hospodárenia obce za rok
2020
7. Prerokovanie a schválenie VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Dolné Strháre
8. Správa o plnení úloh KPSS za rok 2020
9. Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie 2/2021
10. Prerokovanie žiadostí organizácií o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2021
11. Rôzne
12. Uznesenia
13. Záver
Uznesenie č. 147 /2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre
schvaľuje
program rokovania
Hlasovanie:
za: 4 / Ing. Miroslav Hudec, Ján Bazovský ,
Dušan Lukaj, Barbora Sitárová /
proti : 0
zdržal sa: 0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní : Ing. Miroslav Šamaj
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:
Ing. Miroslav Hudec, Barbora Sitárová
Zapisovateľ:
Ing. Soňa Sláviková
Uznesenie č. 148 /2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre
a/schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení: Barbora Sitárová – predseda návrhovej komisie .
Ing. Miroslav Hudec - člen návrhovej komisie ,
b/ berie na vedomie
určenie : zapisovateľku zápisnice Ing. Soňu Slávikovú
overovateľov zápisnice Dušan Lukaj, Ján Bazovský
Hlasovanie:

za:

4

proti : 0
zdržal sa:

/ Ing. Miroslav Hudec, Ján Bazovský,
Dušan Lukaj, Barbora Sitárová /
0
2

nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: Ing. Miroslav Šamaj
Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 3. Informácia o plnení uznesení
Starostka obce konštatovala , že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OcZ boli splnené .
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 149 /2021:
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,Ján Bazovský,
Dušan Lukaj, Barbora Sitárová /

proti : 0
zdržal sa: 0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: Ing. Miroslav Šamaj
Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 4. Prerokovanie a schválenie Záverečného účtu za rok 2020
Návrh na schválenie záverečného účtu obce Dolné Strháre za rok 2020 predložila starostka
obce. Záverečný účet obce bol zákonom v stanovenej lehote zverejnený na úradnej tabuli aj na
webovej stránke obce . Poslanci sa oboznámili so záverečným účtom v predstihu. Stanovisko
k návrhu záverečného účtu – predložil hlavný kontrolór obce Ing. Slavomír Čerpák,
s odporučením obecnému zastupiteľstvu Záverečný účet obce Dolné Strháre za rok 2020
schváliť bez výhrad.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 150/2021 :
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 k Záverečného účtu za rok 2020
b) schvaľuje
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce Dolné Strháre za rok 2020 bez výhrad.
c) schvaľuje
Prebytok rozpočtu v roku 2020 v sume 9 087,35 EUR zistený podľa zákona č. 583/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, na tvorbu rezervného fondu vo výške 100% nakoľko obec
nemá ďalšie peňažné fondy.

Hlasovanie:

za:

4

/ Ján Bazovský, Ing. Miroslav Hudec,
3

Dušan Lukaj, Barbora Sitárová /
proti :
0
zdržal sa: 0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: Ing . Miroslav Šamaj
Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 5. Prerokovanie Výročnej správy obce Dolné Strháre za rok 2020
Starostka predniesla Výročnú správu obce Dolné Strháre za rok 2020 . Výročná správa obce
je zverejnená na úradnej tabuli aj na webovej stránke obce . Poslanci sa oboznámili s Výročnou
správou obce Dolné Strháre za rok 2020 a zobrali ju na vedomie .
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č.151/2021 :
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
Výročnú správu obce Dolné Strháre za rok 2020
Hlasovanie:

za:

4

/ Ján Bazovský , Ing. Miroslav Hudec,
Dušan Lukaj, Barbora Sitárová /
proti :
0
zdržal sa: 0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: Ing. Miroslav Šamaj

Uznesenie bolo prijaté.

K bodu 6. Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky a hospodárenia
obce za rok 2020
Starostka obce predložila vypracovanú správu nezávislého audítora z overenia účtovnej
závierky a hospodárenia obce za rok 2020. Po prečítaní správy neboli žiadne pripomienky
k jej obsahu . Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie predloženú Správu nezávislého
audítora z overenia účtovnej závierky a Hospodárenia obce za rok 2020.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 152 /2021:
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
Správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky a hospodárenia obce za rok 2020
Hlasovanie:

za: 4

/ Ján Bazovský , Ing. Miroslav Hudec,
Dušan Lukaj , Barbora Sitárová /
proti : 0
zdržal sa: 0
nehlasovali: 0
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neprítomní pri hlasovaní: Ing. Miroslav Šamaj
Uznesenie bolo prijaté.

K bodu 7. Prerokovanie a schválenie VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dolné Strháre
Predkladaný návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Dolné Strháre o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi reaguje na legislatívne zmeny
súvisiace s novelizovaním zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Toto VZN nahradí doteraz platné VZN č. 1/2016.
Novela zákona o odpadoch č. 460/2019 Z. z. mení ustanovenia týkajúce sa komunálnych
odpadov a nakladaní s nimi súčinnosťou od 1.1.2021 s prechodným obdobím pre obce od
1.7.2021. Je preto potrebné tieto zmeny urýchlene zapracovať do VZN obce. Okrem
požadovaných úprav súvisiacich s legislatívnymi požiadavkami je v navrhovanom VZN
uvádzaný aj súčasný spôsob zberu odpadov v obci.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 153/2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre
v súlade § 4 ods. 3 a §11 ods.4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v súlade s § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
a) Berie na vedomie
návrh VZN č.1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
na území obce Dolné Strháre
b) Schvaľuje
VZN č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na
území obce Dolné Strháre
Hlasovanie:

za:

4

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

proti :
0
zdržal sa: 0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: Ing. Miroslav Šamaj
Uznesenie bolo prijaté
K bodu 8. Správa o plnení úloh KPSS za rok 2020
Z dôvodu dodržania zákona bola predložená správa o plnení KPSS za rok 2020 . Poslanci sa
oboznámili s predloženou správou .
Návrhy poslancov: bez pripomienok
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 154/2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre
v súlade s § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
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berie na vedomie
Správu o plnení úloh KPSS za rok 2020
Hlasovanie:

za:

4

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

proti :
0
zdržal sa: 0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: Ing. Miroslav Šamaj
Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 9. Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie 2/2021
Plán kontrolnej činnosti vypracoval a predložil kontrolór obce Ing. Čerpák. Po prečítaní
nebol podaný žiadny návrh na doplnenie , návrh sa schválil v predloženej podobe.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 155/2021 :
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
návrh kontrolnej činnosti na obdobie 2/ 2021
Hlasovanie:
za:
4
/ Ján Bazovský , Ing. Miroslav Hudec,
Dušan Lukaj, Barbora Sitárová /
proti :
0
zdržal sa: 0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: Ing. Miroslav Šamaj
Uznesenie bolo prijaté
K bodu 10. Prerokovanie žiadosti organizácií o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na
rok 2021
Podľa VZN 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce mali záujemcovia možnosť
predložiť žiadosti do 15. marca . Žiadosti , ktoré boli doručené do podateľne obecného úradu
sú : OZ Kostolisko – verejnoprospešný účel , Evanjelická cirkev - Cirkevný zbor ECAV
Dolné Strháre - verejnoprospešný účel
Poslanci OZ sa oboznámili s predloženými žiadosťami.
Návrhy poslancov:
- Po poskytnutých informáciách a po preskúmaní aktuálneho stavu rozpočtu obce a po
pripomienke , že obec od roku 2018 neposkytla dotáciu z rozpočtu obce , sa poslanci
OZ dohodli , že súhlasia s poskytnutím dotácie pre žiadateľov vo výške 250 eur.
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Uznesenie č. 156/2021 :
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
pridelenie dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 pre:
OZ Kostolisko vo výške 250,- eur
Evanjelická cirkev - Cirkevný zbor ECAV Dolné Strháre vo výške 250,- eur
Hlasovanie:

za:

4

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

proti :
0
zdržal sa: 0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: Ing. Miroslav Šamaj
Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 11. Rôzne
Starostka obce :
- Informovala o predložení Oznámenia funkcií , zamestnaní , činností a majetkových
pomerov starostu obce a jeho zákonnom zverejnení a tiež kontrolóra obce .
- Navrhla poslancom OZ prerokovať a schváliť riešenie obecných podujatí .
Informovala o možnosti usporiadať podujatie pre deti spoločne s obcou Horné Strháre
Návrhy poslancov:
- Poslanci súhlasili
- Ostatné podujatia podľa vývoja epidemiologickej situácie
Informovala:
-

Oboznámila prítomných s aktuálnym čerpaním rozpočtu .
Informovala o organizovaní brigád , pretože obec nemá možnosť zabezpečiť
vyčistenie verejných priestranstiev prostredníctvom evidovaných nezamestnaných,
pretože Úrad práce nemá vo svojej evidencii nezamestnaných z obci .
Návrhy poslancov:
- 15.6. brigáda
- 24.6. brigáda
Uznesenie č. 157/2021 :
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
Informácie predložené v bode rôzne
Hlasovanie:

za:

4

proti :

0

/ Ján Bazovský , Ing. Miroslav Hudec,
Dušan Lukaj, , Barbora Sitárová /
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zdržal sa: 0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: Ing. Miroslav Šamaj
Uznesenie bolo prijaté.

K bodu 12. Uznesenia
Predseda návrhovej komisie zrekapituloval schválené uznesenia .

K bodu 13. Záver
Starostka poďakovala poslancom a všetkým prítomným za účasť a ukončila zasadnutie .
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18,07 hod.
Zapísal/(a): Ing. Soňa Sláviková

Mgr. Gabriela Hudecová
starostka obce

Overovatelia: Ján Bazovský
Dušan Lukaj

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