Uznesenia
Uznesenie č. 158 /2021
zo 16. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Dolné Strháre
zo dňa 17.08.2021
___________________________________________________________________________

K bodu 1 Otvorenie

Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.

Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre
a/ Schvaľuje
program rokovania

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

4

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

0
0
1

Ján Bazovský

0

Potrebné kvórum : 3

Mgr. Gabriela Hudecová

Dolné Strháre , 18.08.2021

Uznesenia
Uznesenie č. 159/2021
zo 16. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Dolné Strháre
zo dňa 17.08.2021
___________________________________________________________________________

K bodu 2 Určenie zapisovateľa , overovateľov zápisnice , voľba návrhovej komisie
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre
a/Schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení: Dušan Lukaj – predseda návrhovej komisie .
Ing. Miroslav Šamaj

- člen návrhovej komisie ,

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

,

overovateľov zápisnice Barbora Sitárová , Ing. Miroslav Hudec

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

4

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

0
0
1

Ján Bazovský

0

Potrebné kvórum : 3

Mgr. Gabriela Hudecová

Dolné Strháre ,18.08.2021

Uznesenia
Uznesenie č. 160 /2021
zo 16. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Dolné Strháre
zo dňa 17.08.2021
___________________________________________________________________________

K bodu 3 Informácia o plnení uznesení

Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.

a/ Berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

4

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

0
0
1

Ján Bazovský

0

Potrebné kvórum : 3

Mgr. Gabriela Hudecová

Dolné Strháre , 18.08. 2021

Uznesenie č. 161/2021
zo 16. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Dolné Strháre
zo dňa 17. 08. 2021
___________________________________________________________________________
K bodu 4 Návrh Rozpočtového opatrenia č.1/2021
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
Rozpočtové opatrenie č.1/2021

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

4

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

0
0
1

Ján Bazovský

0

Potrebné kvórum : 3

Mgr. Gabriela Hudecová

Dolné Strháre , 18.08.2021

Uznesenie č. 162/2021
zo 16. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Dolné Strháre
zo dňa 17.08.2021
___________________________________________________________________________
K bodu 5 Návrh na schválenie žiadosti o dlhodobý prenájom nehnuteľného majetku
obce ako prípad hodný osobitného zreteľa
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a) Schvaľuje
zámer obce Dolné Strháre, prenechať do nájmu nehnuteľnosť spôsobom podľa §9a ods. 9
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu
hodného osobitného zreteľa prebytočný nehnuteľný majetok – pozemok , časť parcely
registra CKN č. 1475/1 druh pozemku ostatná plocha a časť parcely registra CKN č. 1475/3
druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 220m² , zapísaného na LV č. 245 pre
obec Dolné Strháre , okres Veľký Krtíš , kat. úz. Dolné Strháre, a jeho dlhodobý prenájom na
dobu neurčitú žiadateľovi Petrovi Potockému , bytom P.O. Hviezdoslava 821/47 Veľký Krtíš
, a to ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a) ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, schvaľovaný trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov , ktorým je skutočnosť, že ide o pozemok bezprostredne priľahlý k
nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa a využíva ho ako prístup k svojej nehnuteľnosti a teda
žiadaný pozemok je bez potrebného účelového využitia obce , za cenu prenájmu 0,10eur / m²,
teda za celkovú cenu prenájmu 22,00,- eur na rok .

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

4

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

0
0
1

Ján Bazovský

0

Potrebné kvórum : 3
Mgr. Gabriela Hudecová

Dolné Strháre ,18.08.2021

Uznesenie č. 163/2021
zo 16. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Dolné Strháre
zo dňa 17.08.2021
___________________________________________________________________________

K bodu 6. Návrh na schválenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce v časti obce
Koprovnica ako prípad hodný osobitného zreteľa
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre
v súlade so zákonom § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
a)Schvaľuje
zámer obce Dolné Strháre, predať spôsobom podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov majetok obce z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom , že tento majetok nie je pre obec využiteľný a je
bezprostredne priľahlý k nehnuteľnostiam žiadateľa – kupujúceho
za celkovú cenu : 638,67 - Eur,
pre: Mariana Kortišová , r. Jankovýchová, nar.: 10.08.1956, trvale bytom: Písecká
747/14, Veľký Krtíš ,
a to prebytočný majetok obce, nehnuteľnosť v okrese Veľký Krtíš, v obci Dolné Strháre ,k. ú.
Dolné Strháre , pozemok parcela registra CKN č. 1420/107, diel 1, druh pozemku zastavaná
plocha a nádvorie s výmerou 90 m² , zameraný Geometrickým plánom č. 47582839139/2020 vyhotoveným G.P.G.PLUS s.r.o. dňa 12.8.2021, úradne overeným Ing. Peter
Bednár dňa 13.8.2021, pod č. z pozemku parcela registra CKN č. 1420/88 druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 110m² vedenom na liste vlastníctva č. 245 ako aj
prebytočný majetok obce, nehnuteľnosť v okrese Veľký Krtíš, v obci Dolné Strháre , k. ú.
Dolné Strháre , pozemok v podiele 1/3 parcela registra CKN č. 1420/49, diel 11, druh
pozemku trvalý trávny porast s výmerou 209 m² , zameraný Geometrickým plánom č.
47582839-139/2020 vyhotoveným G.P.G.PLUS s.r.o. dňa 12.8.2021, úradne overeným Ing.
Peter Bednár dňa 13.8.2021, vedenom na liste vlastníctva č. 245
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

4

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

0
0
1

Ján Bazovský

0

Potrebné kvórum : 3
Mgr. Gabriela Hudecová

Dolné Strháre ,18.08.2021

Uznesenie č. 164/2021
zo 16. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Dolné Strháre
zo dňa 17.08.2021
___________________________________________________________________________

K bodu 6. Návrh na schválenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce v časti obce
Koprovnica ako prípad hodný osobitného zreteľa
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre
v súlade so zákonom § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
a)Schvaľuje
zámer obce Dolné Strháre, predať spôsobom podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov majetok obce z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom , že tento majetok nie je pre obec využiteľný a je
bezprostredne priľahlý k nehnuteľnostiam žiadateľa – kupujúceho a využíva ho ako prístup
k svojej nehnuteľnosti a teda žiadaný pozemok je bez potrebného účelového využitia obce
za celkovú cenu : 168, - Eur,
pre: Belov František , Ing., nar. 01.10.1961 a Tatiana Belovová, Mgr. , r. Toldyová,
nar.: 16.07.1961, trvale bytom: B. Nemcovej 63, Veľký Krtíš ,
a to prebytočný majetok obce, nehnuteľnosť v okrese Veľký Krtíš, v obci Dolné Strháre ,k. ú.
Dolné Strháre , pozemok parcela registra CKN č. 1420/109, diel 3, druh pozemku zastavaná
plocha a nádvorie s výmerou 7 m² a diel 4 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie s
výmerou 35 m² , zameraný Geometrickým plánom č. 47582839-139/2020 vyhotoveným
G.P.G.PLUS s.r.o. dňa 12.8.2021, úradne overeným Ing. Peter Bednár dňa 13.8.2021,
z pozemku parcela registra CKN č. 1420/82 druh pozemku trvalý trávny porast s výmerou
156m² a z pozemku registra CKN č. 1420/44 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 381 m²
vedenom na liste vlastníctva č. 245.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

4

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

0
0
1

Ján Bazovský

0

Potrebné kvórum : 3
Mgr. Gabriela Hudecová

Dolné Strháre ,18.08.2021

Uznesenie č. 165/2021
zo 16. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Dolné Strháre
zo dňa 17.08.2021
___________________________________________________________________________

K bodu 6. Návrh na schválenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce v časti obce
Koprovnica ako prípad hodný osobitného zreteľa
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre
v súlade so zákonom § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
a)Schvaľuje
zámer obce Dolné Strháre, predať spôsobom podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov majetok obce z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom , že tento majetok nie je pre obec využiteľný a je
bezprostredne priľahlý k nehnuteľnostiam žiadateľa – kupujúceho a využíva ho ako prístup
k svojej nehnuteľnosti a teda žiadaný pozemok je bez potrebného účelového využitia obce
za celkovú cenu : 864, - Eur,
pre: Nagy Milan , nar. 25.05.1955 a Eva Nagyová, r. Hanusková, nar.: 26.06.1961, trvale
bytom: Prachatická 2255/37 , 960 01 Zvolen ,
a to prebytočný majetok obce, nehnuteľnosť v okrese Veľký Krtíš, v obci Dolné Strháre ,k. ú.
Dolné Strháre , pozemok parcela registra CKN č. 1420/112, diel 8, druh pozemku záhrada
s výmerou 216 m², zameraný Geometrickým plánom č.47582839-139/2020 vyhotoveným
G.P.G.PLUS s.r.o. dňa 12.8.2021, úradne overeným Ing. Peter Bednár dňa 13.8.2021,
z pozemku parcela registra CKN č. 1420/1 druh pozemku trvalý trávny porast s výmerou
1012m² vedenom na liste vlastníctva č. 245.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

4

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

0
0
1

Ján Bazovský

0

Potrebné kvórum : 3

Mgr. Gabriela Hudecová

Dolné Strháre ,18.08.2021

Uznesenie č. 166/2021
zo 16. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Dolné Strháre
zo dňa 17.08.2021
___________________________________________________________________________

K bodu 6. Návrh na schválenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce v časti obce
Koprovnica ako prípad hodný osobitného zreteľa
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre
v súlade so zákonom § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
a)Schvaľuje
zámer obce Dolné Strháre, predať spôsobom podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov majetok obce z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom , že tento majetok nie je pre obec využiteľný a je
bezprostredne priľahlý k nehnuteľnostiam žiadateľa – kupujúceho a využíva ho ako prístup
k svojej nehnuteľnosti a teda žiadaný pozemok je bez potrebného účelového využitia obce
za celkovú cenu : 768, - Eur,
pre: Koller Ernest , nar. 23.03.1964, trvale bytom: Písecká 744/7 , 990 01 Veľký Krtíš,
a to prebytočný majetok obce, nehnuteľnosť v okrese Veľký Krtíš, v obci Dolné Strháre ,k. ú.
Dolné Strháre , pozemok parcela registra CKN č. 1420/113, diel 10, druh pozemku záhrada
s výmerou 192 m², zameraný Geometrickým plánom č.47582839-139/2020 vyhotoveným
G.P.G.PLUS s.r.o. dňa 12.8.2021, úradne overeným Ing. Peter Bednár dňa 13.8.2021,
z pozemku parcela registra CKN č. 1420/1 druh pozemku trvalý trávny porast s výmerou
1012m² vedenom na liste vlastníctva č. 245.

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

4

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

0
0
1

Ján Bazovský

0

Potrebné kvórum : 3

Mgr. Gabriela Hudecová

Dolné Strháre ,18.08.2021

Uznesenie č. 167/2021
zo 16. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Dolné Strháre
zo dňa 17.08.2021
___________________________________________________________________________

K bodu 6. Návrh na schválenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce v časti obce
Koprovnica ako prípad hodný osobitného zreteľa
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre
v súlade so zákonom § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
a)Schvaľuje
zámer obce Dolné Strháre, predať spôsobom podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov majetok obce z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom , že tento majetok nie je pre obec využiteľný a je
bezprostredne priľahlý k nehnuteľnostiam žiadateľa – kupujúceho a využíva ho ako prístup
k svojej nehnuteľnosti a teda žiadaný pozemok je bez potrebného účelového využitia obce
za celkovú cenu : 2 198,67, - Eur,
pre: Mondis s.r.o. , IČO: 51 747 120, adresa: Nemocničná 1175 , 990 01 Veľký Krtíš,
a to prebytočný majetok obce, nehnuteľnosť v okrese Veľký Krtíš, v obci Dolné Strháre ,
k. ú. Dolné Strháre ,
- pozemok parcela registra CKN č. 1420/111, diel 7, druh pozemku záhrada s výmerou 273
m², zameraný Geometrickým plánom č.47582839-139/2020 vyhotoveným G.P.G.PLUS
s.r.o. dňa 12.8.2021, úradne overeným Ing. Peter Bednár dňa 13.8.2021, z pozemku parcela
registra CKN č. 1420/1 druh pozemku trvalý trávny porast s výmerou 1012m² vedenom na
liste vlastníctva č. 245
- pozemok parcela registra CKN č. 1420/108, diel 2, druh pozemku záhrada s výmerou 105
m², zameraný Geometrickým plánom č.47582839-139/2020 vyhotoveným G.P.G.PLUS
s.r.o. dňa 12.8.2021, úradne overeným Ing. Peter Bednár dňa 13.8.2021, z pozemku parcela
registra CKN č. 1420/82 druh pozemku trvalý trávny porast s výmerou 156 m² vedenom na
liste vlastníctva č. 245
- pozemok parcela registra CKN č. 1420/108, diel 5, druh pozemku záhrada s výmerou 102
m², zameraný Geometrickým plánom č.47582839-139/2020 vyhotoveným G.P.G.PLUS
s.r.o. dňa 12.8.2021, úradne overeným Ing. Peter Bednár dňa 13.8.2021, z pozemku parcela
registra CKN č. 1420/44 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 784m²
vedenom na liste vlastníctva č. 245
ako aj prebytočný majetok obce, nehnuteľnosť v okrese Veľký Krtíš, v obci Dolné Strháre ,

k. ú. Dolné Strháre , pozemok v podiele 1/3 parcela registra CKN č. 1420/49, diel 11, druh
pozemku trvalý trávny porast s výmerou 209 m² , zameraný Geometrickým plánom č.
47582839-139/2020 vyhotoveným G.P.G.PLUS s.r.o. dňa 12.8.2021, úradne overeným Ing.
Peter Bednár dňa 13.8.2021, vedenom na liste vlastníctva č. 245.

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

4

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

0
0
1

Ján Bazovský

0

Potrebné kvórum : 3

Mgr. Gabriela Hudecová

Dolné Strháre ,18.08.2021

Uznesenie č. 168/2021
zo 16. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Dolné Strháre
zo dňa 17.08.2021
___________________________________________________________________________

K bodu 6. Návrh na schválenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce v časti obce
Koprovnica ako prípad hodný osobitného zreteľa
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre
v súlade so zákonom § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
a)Schvaľuje
zámer obce Dolné Strháre, predať spôsobom podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov majetok obce z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom , že tento majetok nie je pre obec využiteľný a je
bezprostredne priľahlý k nehnuteľnostiam žiadateľa – budúceho kupujúceho nehnuteľností
zapísaných na LV 143
za celkovú cenu : 278,67 - Eur,
pre: Jakub Trebula , nar.: 16.12.1995, trvale bytom: SNP 25, 990 01 Veľký Krtíš ,
a to prebytočný majetok obce, nehnuteľnosť v okrese Veľký Krtíš, v obci Dolné Strháre , k. ú.
Dolné Strháre , pozemok v podiele 1/3 parcela registra CKN č. 1420/49, diel 11, druh
pozemku trvalý trávny porast s výmerou 209 m² , zameraný Geometrickým plánom č.
47582839-139/2020 vyhotoveným G.P.G.PLUS s.r.o. dňa 12.8.2021, úradne overeným Ing.
Peter Bednár dňa 13.8.2021, vedenom na liste vlastníctva č. 245.

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

4

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

0
0
1

Ján Bazovský

0

Potrebné kvórum : 3

Mgr. Gabriela Hudecová

Dolné Strháre ,18.08.2021

Uznesenie č. 169/2021
zo 16. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Dolné Strháre
zo dňa 17.08.2021
___________________________________________________________________________
K bodu 6. Návrh na schválenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce v časti obce
Koprovnica ako prípad hodný osobitného zreteľa
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre
v súlade so zákonom § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
a)Schvaľuje
Uznesenie č. 169/2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre
v súlade § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje
zámer obce Dolné Strháre, predať spôsobom podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov majetok obce z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom , že tento majetok nie je pre obec využiteľný a je
bezprostredne priľahlý k nehnuteľnostiam žiadateľa – kupujúceho a využíva ho ako prístup
k svojej nehnuteľnosti a teda žiadaný pozemok je bez potrebného účelového využitia obce
za celkovú cenu : 268, - Eur,
pre: Habdák Marek , nar. 23.02.1975, trvale bytom: Heyrovsého 4636/3 , 841 03
Bratislava – Lamač ,a to prebytočný majetok obce, nehnuteľnosť v okrese Veľký Krtíš, v
obci Dolné Strháre ,k. ú. Dolné Strháre , pozemok parcela registra CKN č. 1420/110, diel 6,
druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 23 m², zameraný Geometrickým
plánom č.47582839-139/2020 vyhotoveným G.P.G.PLUS s.r.o. dňa 12.8.2021, úradne
overeným Ing. Peter Bednár dňa 13.8.2021, z pozemku parcela registra CKN č. 1420/44 druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie vedenom na liste vlastníctva č. 245 ako aj prebytočný
majetok obce nehnuteľnosť v okrese Veľký Krtíš, v obci Dolné Strháre ,k. ú. Dolné Strháre ,
pozemok parcela registra CKN č. 1420/82, druh pozemku trvalý trávny porast, s výmerou 44
m², zameraný Geometrickým plánom č.47582839-139/2020 vyhotoveným G.P.G.PLUS
s.r.o. dňa 12.8.2021, úradne overeným Ing. Peter Bednár dňa 13.8.2021, z pozemku parcela
registra CKN č. 1420/82 druh pozemku trvalý trávny porast s výmerou 156 m² vedenom na
liste vlastníctva č. 245

Hlasovanie:
Za:

4

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

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

0
0
1

Ján Bazovský

0

Potrebné kvórum : 3
Mgr. Gabriela Hudecová

Dolné Strháre ,18.08.2021

Uznesenie č. 170/2021
zo 16. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Dolné Strháre
zo dňa 17.08.2021
___________________________________________________________________________
K bodu 7. Návrh na vymenovanie protipožiarnej hliadky obce
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre
v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a)Schvaľuje
Členov protipožiarnej hliadky v zložení : Ing. Miroslav Šamaj – vedúci kontrolnej skupiny
Barbora Sitárová – člen kontrolnej skupiny
Milan Krajč – člen kontrolnej skupiny
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

4

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

0
0
1

Ján Bazovský

0

Potrebné kvórum : 3

Mgr. Gabriela Hudecová

Dolné Strháre ,18.08.2021

Uznesenie č. 171/2021
zo 16. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Dolné Strháre
zo dňa 17.08.2021
___________________________________________________________________________
K bodu 8. Rôzne
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
informácie predložené v bode rôzne

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

4

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

0
0
1

Ján Bazovský

0

Potrebné kvórum : 3

Mgr. Gabriela Hudecová

Dolné Strháre ,18.08.2021

