Zápisnica
z 20. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Dolné Strháre ,
konaného dňa 31. mája 2022.
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Mgr. Gabriela Hudecová , starostka obce
Poslanci : Ing. Miroslav Hudec, Dušan Lukaj Ing. Miroslav Šamaj,
Ján Bazovský, Barbora Sitárová
Hlavný kontrolór obce:

Neprítomní: Ing. Slavomír Čerpák
Ďalší prítomní:
Verejnosť: Jozef Kalmár , Bc. Jana Oravcová
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Informácia o plnení uznesení
Návrh na schválenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce ako prípad hodný
osobitného zreteľa
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce
6. Návrh VZN č. 1/2022 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej
zelene v obci
7. Návrh VZN č. 2/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo
obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste
8. Návrh VZN č. 3/2022 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky
služieb na území obce Dolné Strháre
9. Návrh VZN č. 4/2022 o organizácii miestneho referenda
10. Rôzne
11. Uznesenia
12. Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie Obecného zastupiteľstva otvorila Gabriela Hudecová , starostka obce. Privítala
všetkých prítomných a skonštatovala, že prítomní sú poslanci v počte 5 a teda OZ je uznášania
schopné. 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 zámeru predaja nehnuteľného majetku obce ako prípad
hodný osobitného zreteľa
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce
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6. Návrh VZN č. 1/2022 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej
zelene v obci
7. Návrh VZN č. 2/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo
obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste
8. Návrh VZN č. 3/2022 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky
služieb na území obce Dolné Strháre
9. Návrh VZN č. 4/2022 o organizácii miestneho referenda
10. Rôzne
11. Uznesenia
12. Záver

Uznesenie č. 206 /2022:
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre
schvaľuje
program rokovania
Hlasovanie:
za: 5 / Ing. Miroslav Hudec, Barbora Sitárová, Ján Bazovský,
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: Ján Bazovský, Barbora Sitárová
Návrhová komisia:
Ing. Miroslav Hudec, Dušan Lukaj
Zapisovateľ:
Ing. Miroslav Šamaj
Uznesenie č. 207/2022 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre
a/schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení: Ing. Miroslav Hudec, Dušan Lukaj
b/ berie na vedomie
určenie : zapisovateľa zápisnice Ing. Miroslava Šamaj
overovateľov zápisnice Barbora Sitárová, Ján Bazovský
Hlasovanie:

za:

5

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

proti : 0
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zdržal sa: 0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 3. Informácia o plnení uznesení
Starostka obce konštatovala , že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia Oc Z nemali
ukladaciu časť .
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 208/2022:
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: 5

/ Ing. Miroslav Hudec, Barbora Sitárová, Ján Bazovský,
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 zámeru predaja nehnuteľného majetku obce ako prípad
hodný osobitného zreteľa
Starostka obce predložila na schválenie zámer predaja nehnuteľného majetku obce . O žiadosti
rozhodovalo OZ na poslednom zasadnutí. Žiadosť predložila Chlpošová Mária , ktorá dala
vypracovať GP na odčlenenie pozemku. O odkúpenie novovytvoreného pozemku požiadala ,
pretože už dlhodobo sa o časť tejto nehnuteľnosti stará a užíva ju.
Návrhy poslancov :
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 209/2022 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre
v súlade § 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 , je bezprostredne
priľahlý k nehnuteľnostiam žiadateľa – kupujúceho a žiadateľ sa o pozemok dlhodobo stará
a užíva ho.
za celkovú cenu : 474,15 - Eur,
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pre: Mária Chlpošová , r. Štefanová , nar.: 21.02.1945, trvale bytom: Dolné Strháre
č.31 , 991 03 Pôtor ,
a to prebytočný majetok obce, nehnuteľnosť v okrese Veľký Krtíš, v obci Dolné Strháre ,k. ú.
Dolné Strháre , pozemok parcela registra CKN č. 1/8, druh pozemku záhrada s výmerou 435
m² , zameraný Geometrickým plánom č. 10916237-33/2022 ,ktorý vyhotovil Hornyák
Ladislav dňa 16.4.2022, úradne overeným Ing. Pavel Novák dňa 27.4.2022, pod č. 145/2022
z pozemku parcela registra CKN č. 1/4 druh pozemku záhrada s výmerou 597 m² vedenom na
liste vlastníctva č. 245
Hlasovanie:

za:

5

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

proti :
0
zdržal sa: 0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní:0
Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 5. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce
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. 210/2022 :
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/ 2022
Hlasovanie:
za:
5
/ Ing . Miroslav Šamaj ,Ing. Miroslav Hudec,
Ján Bazovský , Barbora Sitárová , Dušan Lukaj /
proti :
0
zdržal sa: 0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 6. Návrh VZN č. 1/2022 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu
verejnej zelene v obci
Predkladaný návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Dolné Strháre o pravidlách na
udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene v obci reaguje na legislatívne zmeny
súvisiace s novelizovaním zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov § 4 ods. 5 písm. a/ bod 2 a v súlade s odsekom 3 písm. g/. Je preto potrebné tieto
zmeny zákona zapracovať do VZN obce. Návrh VZN bol zverejnený zákonom stanovenej
lehote a neboli k nemu podané žiadne návrhy na zapracovanie.
Uznesenie č. 211/2022 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre
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v súlade § 4 ods. 5 písm. a/ bod 2 a v súlade s §4 ods. 3 písm. g/ zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a) Berie na vedomie
návrh VZN č.1/2022 obce Dolné Strháre o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu
verejnej zelene v obci
b) Schvaľuje
VZN č. 1/2022 obce Dolné Strháre o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu
verejnej zelene v obci
Hlasovanie:

za:

5

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

proti :
0
zdržal sa: 0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 7. Návrh VZN č. 2/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo
obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste
Predkladaný návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Dolné Strháre o činnostiach, ktorých
vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste reaguje na
legislatívne zmeny súvisiace s novelizovaním zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov § 4 ods. 5 písm. a/ bod 5 a v súlade s odsekom 3 písm. n /. Je preto
potrebné tieto zmeny zákona zapracovať do VZN obce. Návrh VZN bol zverejnený zákonom
stanovenej lehote a neboli k nemu podané žiadne návrhy na zapracovanie.
Uznesenie č. 212/2022 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre
v súlade § 4 ods. 5 písm. a/ bod 5 a v súlade s §4 ods. 3 písm. n/ zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a) Berie na vedomie
návrh VZN č.2/2022 obce Dolné Strháre o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo
obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste
b) Schvaľuje
VZN č.2/2022 obce Dolné Strháre o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo
obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste
Hlasovanie:

za:

5

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

proti :
0
zdržal sa: 0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
Uznesenie bolo prijaté.
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K bodu 8. Návrh VZN č. 3/2022 o určení pravidiel času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území obce Dolné Strháre
Predkladaný návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Dolné Strháre o určení pravidiel času
predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Dolné Strháre reaguje na
legislatívne zmeny súvisiace s novelizovaním zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov § 4 ods. 5 písm. a/ bod 3 a v súlade s odsekom 3 písm. i /. Je preto
potrebné tieto zmeny zákona zapracovať do VZN obce. Návrh VZN bol zverejnený zákonom
stanovenej lehote a neboli k nemu podané žiadne návrhy na zapracovanie.
Uznesenie č. 213/2022 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre
v súlade § 4 ods. 5 písm. a/ bod 3 a v súlade s §4 ods. 3 písm. i/ zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a) Berie na vedomie
návrh VZN č.3/2022 obce Dolné Strháre o určení pravidiel času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území obce Dolné Strháre
b) Schvaľuje
VZN č.3/2022 obce Dolné Strháre o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky
služieb na území obce Dolné Strháre
Hlasovanie:

za:

5

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

proti :
0
zdržal sa: 0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 9. Návrh VZN č. 4/2022 o organizácii miestneho referenda
Predkladaný návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Dolné Strháre o organizácii
miestneho referenda reaguje na legislatívne zmeny súvisiace s novelizovaním zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov § 4 ods. 5 písm. a/ bod 4 a
v súlade s odsekom 3 písm. m / a § 11 písm. a/ . Je preto potrebné tieto zmeny zákona
zapracovať do VZN obce. Návrh VZN bol zverejnený zákonom stanovenej lehote a neboli k
nemu podané žiadne návrhy na zapracovanie.
Uznesenie č. 214/2022 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre
v súlade § 4 ods. 5 písm. a/ bod 4 a v súlade s §4 ods. 3 písm. m / a § 11 písm. a/ zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a) Berie na vedomie
návrh VZN č.4/2022 obce Dolné Strháre o organizácii miestneho referenda
b) Schvaľuje
VZN č.4/2022 obce Dolné Strháre o organizácii miestneho referenda
Hlasovanie:

za:

5

/ Ing . Miroslav Šamaj ,Ing. Miroslav Hudec,
Ján Bazovský , Barbora Sitárová , Dušan Lukaj /
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proti :
0
zdržal sa: 0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 10. Rôzne
Starostka obce :
- informovala o schválenej žiadosti o dotáciu od poslancov z BBSK na opravu brány
a oplotenia vstupu do Spoločenského domu vo výške 1000,00eur
- požiadala poslancov o návrhy na riešenie náhrady predpokladaného výpadku podielových
daní obciam
Návrhy prítomných : k predloženému bodu sa vrátia na budúcom zasadnutí
Bc. Janka Oravcová – navrhla umiestniť tabuľky na bránu cintorína s upozornením – zákaz
vodenia psov , zákaz fajčenia

Uznesenie č. 215/2022 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre v súlade s § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a/ Berie na vedomie
Informácie predložené v bode rôzne
Hlasovanie:
za:
5

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

proti :
0
zdržal sa: 0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 11. Uznesenia
Predseda návrhovej komisie zrekapituloval schválené uznesenia .
K bodu 12. Záver
Starostka poďakovala poslancom a všetkým prítomným za účasť a ukončila zasadnutie .
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 16,20 hod.
Zapísal/(a): Ing. Miroslav Šamaj
Mgr. Gabriela Hudecová
starostka obce
Overovatelia: Barbora Sitárová
Ján Bazovský

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