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Zápisnica  
zo 17. riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Dolné Strháre ,  

konaného dňa  09. decembra 2021.  
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          Mgr. Gabriela Hudecová , starostka obce 

                           Poslanci : Ing. Miroslav Hudec , Barbora Sitárová,    

                           Ing. Miroslav Šamaj  , Dušan Lukaj, Ján Bazovský 

                           Zapisovateľka: Ing. Soňa Sláviková 

                           Kontrolór obce : Ing. Slavomír Čerpák        

Neprítomní:     

Ďalší prítomní:   

Verejnosť:  Viera Draková  

 

PROGRAM:  

 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 
3. Informácia o plnení uznesení 
4. Návrh rozpočtu obce Dolné Strháre 2022-2024  
5. Návrh Rozpočtového opatrenia č. 2/2021 
6. Schválenie návrhu zápisu do kroniky obce za rok 2020 
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie 1/2022 
8. Menovanie členov inventarizačnej komisie na vykonanie inventarizácie majetku obce 

za rok 2021 
9. Rôzne 
10. Uznesenia  
11. Záver 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

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

Privítala všetkých prítomných  . 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 rozpočtu obce Dolné Strháre 2022-2024  
5. Návrh Rozpočtového opatrenia č. 2/2021 
6. Schválenie návrhu zápisu do kroniky obce za rok 2020 
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie 1/2022 
8. Menovanie členov inventarizačnej komisie na vykonanie inventarizácie majetku obce 

za rok 2021 
9.   Rôzne 

       10.  Uznesenia  
       11.  Záver 
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Uznesenie č. 172/2021 :   
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre  

Schvaľuje  
program rokovania  

Hlasovanie:                     za:  4    / Ing. Miroslav Hudec, Ing. Miroslav Šamaj,   

                                                        Dušan Lukaj, Ján Bazovský    / 

                                         proti :   0                                         

                                         zdržal sa:    0                               

                                         nehlasovali:   0                            

                                         neprítomní pri hlasovaní: 1 Barbora Sitárová             

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 , Ing. Miroslav Šamaj    

Zapisovateľ:                   Ing. Soňa Sláviková    

 

Uznesenie č. 173 /2021 :   

Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre  

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

Ing. Miroslav Hudec       - člen návrhovej komisie ,  

b/ Berie na vedomie  

určenie : zapisovateľku zápisnice Ing. Soňu Slávikovú    ,                

              overovateľov zápisnice Ján Bazovský  , Dušan Lukaj 

 

Hlasovanie:                     za:       4    /  Ing. Miroslav Hudec , Ing. Miroslav Šamaj ,  

                                                              Dušan Lukaj, Ján Bazovský   / 

                                         proti :   0                                         

                                         zdržal sa:    0                               

                                         nehlasovali:   0                            

                                         neprítomní pri hlasovaní: 1 Barbora  Sitárová     

Uznesenie bolo  prijaté.   

               

K bodu 3. Informácia o plnení uznesení 

Starostka obce oboznámila prítomných s uzneseniami z posledného obecného zastupiteľstva. 

Uznesenia nemali ukladaciu časť. 

  

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 174/2021:   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre  
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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, Ing. Miroslav Šamaj,  

                                                            Dušan Lukaj, Ján Bazovský   / 

                                 

                                         proti :   0                                  

                                         zdržal sa:  0                              

                                         nehlasovali:  0                          

                                         neprítomní pri hlasovaní: 1 Barbora Sitárová    

Uznesenie bolo  prijaté. 

 

K bodu 4. Návrh rozpočtu obce Dolné Strháre 2022-2024 
Na rokovanie predložila starostka obce návrh rozpočtu na obdobie rokov 2022-2024. 

Návrh rozpočtu bol uverejnený na úradnej tabuli  dňa 24.11.2021 a na stránke 

obce.  Pripomienky zo strany poslancov OZ neboli. Návrh rozpočtu je zostavený podľa čerpania 

rozpočtu  z predchádzajúceho obdobia  ako vyrovnaný .   

Po prečítaní stanoviska hlavného  kontrolóra obce Ing. Čerpáka, ktorý odporúča schváliť 

rozpočet v predkladanej podobe, dala starostka hlasovať o návrhu rozpočtu na rok 2022 

a rozpočet na roky 2023-2024 zobrali poslanci na vedomie ako aj stanovisko hlavného 

kontrolóra obce.  

Návrhy poslancov: bez pripomienok 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

 

Uznesenie č. 175/2021 :   

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/ schvaľuje  

rozpočet na rok 2022 

Bežné príjmy : 69 427,48   Bežné výdavky : 69 427,48 

Kapitálové príjmy : 0    Kapitálové výdavky: 0 

Finančné príjmové operácie : 0                    Finančné výdavkové operácie : 0 

Príjmy celkom  69 427,48    Výdavky celkom 69 427,48 

 

b/ berie na vedomie  

viacročný rozpočet na roky 2023 – 2024 

Rok 2023: 

Bežné príjmy : 69 368,21   Bežné výdavky : 69 368,21 

Kapitálové príjmy : 0    Kapitálové výdavky : 0 

Finančné príjmové operácie :  0  Finančné výdavkové operácie : 0 

Príjmy celkom 69 368,21   Výdavky celkom 69 368,21      
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Rok 2024: 

Bežné príjmy : 69 368,21   Bežné výdavky : 69 368,21 

Kapitálové príjmy : 0    Kapitálové výdavky : 0 

Finančné príjmové operácie : 0  Finančné výdavkové operácie : 0 

Príjmy celkom 69 368,21   Výdavky celkom 69 368,21 

 

c/ berie na vedomie  
stanovisko hlavného kontrolóra obce Dolné Strháre  

 

Hlasovanie:                     za:  4        / Ing. Miroslav Hudec , Ing. Miroslav Šamaj,  

                                                            Dušan Lukaj, Ján Bazovský   / 

                                 

                                         proti :   0                                  

                                         zdržal sa:  0                              

                                         nehlasovali:  0                          

                                         neprítomní pri hlasovaní: 1 Barbora Sitárová     

Uznesenie bolo  prijaté. 

 

K bodu  5. Návrh Rozpočtového opatrenia č. 2/2021 

Starostka predložila  návrh úpravy rozpočtu 2/2021, úprava bola vykonaná na položkách 

transferov zo  štátneho rozpočtu a BBSK, poplatkoch  a službách . Poslanci sa oboznámili 

s predloženým materiálom .  

Návrhy poslancov : bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 176/2021 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre  

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

Schvaľuje   

Rozpočtové opatrenie č.2/2021 

Hlasovanie:                     za:  4        / Ing. Miroslav Hudec,Ing. Miroslav Šamaj,  

                                                           Dušan Lukaj, Ján Bazovský   / 

                                 

                                         proti :   0                                  

                                         zdržal sa:  0                              

                                         nehlasovali:  0                          

                                         neprítomní pri hlasovaní: 1 Barbora Sitárová     

Uznesenie bolo  prijaté. 

 

K bodu  6. Schválenie návrhu zápisu do kroniky obce za rok 2020 

Návrh zápisu do kroniky obce za rok 2020 predložila kronikárka obce p. Viera Draková . 

Zápis obsahuje informácie o obci z oblasti : politický a verejný život , poľnohospodárstvo , 

počasie , kultúra, šport, obyvateľstvo a rôzne.  

Po prečítaní zápisu obecné zastupiteľstvo schválilo predložený zápis do kroniky obce za rok 

2020.  

Návrhy poslancov: bez pripomienok 
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Uznesenie č. 177/2021 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre  

v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

Schvaľuje   

Zápis do kroniky obce za rok 2020 

Hlasovanie:                     za:  4        / Ing. Miroslav Hudec, Ing. Miroslav Šamaj,  

                                                            Dušan Lukaj, Ján Bazovský   / 

                                 

                                         proti :   0                                  

                                         zdržal sa:  0                              

                                         nehlasovali:  0                          

                                         neprítomní pri hlasovaní: 1 Barbora Sitárová     

Uznesenie bolo  prijaté. 

 

 

K bodu  7. Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie 1/2022 
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. 178/2021 :   

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 plánu kontrolnej činnosti na obdobie 1/ 2022 

Hlasovanie:                     za:  4        / Ing. Miroslav Hudec, Ing. Miroslav Šamaj,  

                                                            Dušan Lukaj, Ján Bazovský   / 

                                 

                                         proti :   0                                  

                                         zdržal sa:  0                              

                                         nehlasovali:  0                          

                                         neprítomní pri hlasovaní: 1 Barbora Sitárová     

Uznesenie bolo  prijaté. 

 

K bodu 8. Menovanie členov inventarizačnej komisie na vykonanie inventarizácie 

majetku obce za rok 2021 

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

Dolné Strháre sa má k 31.12.2019  vykonať riadna inventarizácia na základe príkazu starostu 

obce . Podľa vnútorného predpisu sa každoročne vykonáva inventarizácia peňažných 

prostriedkov a inventarizácia ostatného majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

/ doklady / .  

Starostka predložila návrh , aby inventarizáciu vykonali poslanci obecného zastupiteľstva . 

Odovzdala menovacie dekréty členom inventarizačnej komisie.  

Po prehodnotení návrhu poslanci súhlasili s predloženým návrhom .  

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

Uznesenie č.179/2021:   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre  

v súlade § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
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berie na vedomie 
Správu o menovaní inventarizačnej komisie   

Hlasovanie:                     za:  4        / Ing. Miroslav Hudec, Ing. Miroslav Šamaj,  

                                                            Dušan Lukaj, Ján Bazovský   / 

                                 

                                         proti :   0                                  

                                         zdržal sa:  0                              

                                         nehlasovali:  0                          

                                         neprítomní pri hlasovaní: 1 Barbora Sitárová     

Uznesenie bolo  prijaté. 

 

 

K bodu 8. Rôzne    

Starostka obce predložila návrh na schválenie  

- Na základe Zásad odmeňovania poslancov OZ podľa  článku 3 ods. 4 ,navrhla 

jednorazovú odmenu pre poslancov OZ vo výške 50,- eur  a tiež navrhla jednorazovú 

odmenu pre pani Vieru Drakovú za vedenie kroniky pri príležitosti životného jubilea.  

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 180 /2021 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre  

v súlade so zákonom § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
 

 schvaľuje  

Odmenu vo výške 50,-eur  pre každého poslanca obecného zastupiteľstva 

Odmenu vo výške 100,- eur pre Vieru Drakovú  pri príležitosti životného jubilea 

Hlasovanie:                     za:  4        / Ing. Miroslav Hudec, Ing. Miroslav Šamaj,  

                                                            Dušan Lukaj, Ján Bazovský   / 

                                 

                                         proti :   0                                  

                                         zdržal sa:  0                              

                                         nehlasovali:  0                          

                                         neprítomní pri hlasovaní: 1 Barbora Sitárová     

Uznesenie bolo  prijaté. 

 

        

Starostka obce informovala : 

-  O podanej žiadosti o pridelenie dotácie s BBSK   

-  O podpise zmluvy s firmou Elemont na vývoz BRO odpadu  z cintorínov a verejných 

priestranstiev  v súlade s VZN č. 1/2021  

- Oboznámila prítomných so žiadosťou od Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra  

- Predložila ponuku na spracovanie žiadosti o dotáciu k výzve Detské ihriská 

 

Návrhy poslancov:  

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

Uznesenie č.181/2021 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre  
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v súlade s § 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:           4       /  Ing. Miroslav Hudec, Dušan Lukaj,  

                                                                     Ing. Miroslav Šamaj, Ján Bazovský   / 

                                         proti :       0                                    

                                         zdržal sa:    0                             

                                        nehlasovali:    0                          

                                        neprítomní pri hlasovaní:  1 Barbora Sitárová   

            

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 pomoc v roku 2021  

a popriala všetkým prítomným šťastné a veselé Vianoce a úspešný a v zdraví prežitý  Nový 

rok 2022. Zasadnutie OZ bolo ukončené 14,50  hod.  

 

 

 

Zapísal/(a): Ing. Soňa Sláviková 

                                                                                          Mgr. Gabriela Hudecová     

                                                                                                     starostka obce 

 

 

Overovatelia: Ján Bazovský                                                     ........................................  

 

                        Dušan Lukaj                                                       .........................................                                                                   

                         

                                                  

                                                                                               

 


