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Zápisnica  
z 22. riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Dolné Strháre ,  

konaného dňa  15. júla 2022.  
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          Mgr. Gabriela Hudecová , starostka obce 

                           Poslanci : Ing. Miroslav Hudec, Dušan Lukaj, Ing. Miroslav Šamaj,  

                           Ján Bazovský,  

                           Hlavný kontrolór obce: Ing. Slavomír Čerpák      

                             

Neprítomní:  Barbora Sitárová 

Ďalší prítomní:   

Verejnosť: Bc. Janka Oravcová , Vladimíra Nováková, Mgr. Veronika Zoľáková  

 

PROGRAM:  

 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 
3. Informácia o plnení uznesení  
4. Určenie a schválenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné 

obdobie 2022 - 2026 
5. Určenie a schválenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na volebné obdobie  

2022 – 2026  
6. Návrh Rozpočtového opatrenia č.1/2022 
7. Rôzne 
8. Uznesenia 
9. 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 4 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. Určenie a schválenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné     
                 obdobie 2022 - 2026 

5. Určenie a schválenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na volebné obdobie  
    2022 – 2026  
6. Návrh Rozpočtového opatrenia č.1/2022 
7. Rôzne 
8. Uznesenia 
9. Záver  
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Uznesenie č. 224 /2022:   

Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre  

schvaľuje  
program rokovania  

Hlasovanie:                     za:   4   / Ing. Miroslav Hudec, Ján Bazovský,             

                                                          Ing. Miroslav Šamaj, Dušan Lukaj  / 

                                         proti :   0                                         

                                         zdržal sa:    0                               

                                         nehlasovali:   0                            

                                         neprítomní pri hlasovaní: 1 / Barbora Sitárová / 

Uznesenie bolo  prijaté. 

Návrhy na doplnenie programu:  starostka obce navrhla doplniť bod  

 

- Prerokovanie žiadostí organizácií o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2022  

 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 
3. Informácia o plnení uznesení  

             4. Určenie a schválenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné     
                 obdobie 2022 - 2026 

5. Určenie a schválenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na volebné obdobie  
    2022 – 2026  
6. Návrh Rozpočtového opatrenia č.1/2022 
7. Prerokovanie žiadostí organizácií o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok       
     2022 
8. Rôzne 
9. Uznesenia 
10. Záver  

 

 

Predložený program rokovania bol schválený po doplnení bodu do programu.  

 

Uznesenie č. 225/2022:   

Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre  

schvaľuje  
po doplnení bodu 7.  program rokovania  

Hlasovanie:                     za:   4   / Ing. Miroslav Hudec, Ján Bazovský,             

                                                          Ing. Miroslav Šamaj, Dušan Lukaj  / 

                                         proti :   0                                         

                                         zdržal sa:    0                               

                                         nehlasovali:   0                            

                                         neprítomní pri hlasovaní: 1 / Barbora Sitárová / 

Uznesenie bolo  prijaté. 
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K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

Overovatelia zápisnice:   Ján Bazovský 

Návrhová komisia:          Ing. Miroslav Hudec, Dušan Lukaj  

Zapisovateľ:                     Ing. Miroslav Šamaj  

 

Uznesenie č. 226/2022 :   

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               

              overovateľa zápisnice  Ján Bazovský  

 

Hlasovanie:                     za:       4    /  Ing. Miroslav Hudec, Ján Bazovský,       

                                                              Ing. Miroslav Šamaj , Dušan Lukaj / 

                                         proti :   0                                         

                                         zdržal sa:    0                               

                                         nehlasovali:   0                            

                                         neprítomní pri hlasovaní: 1 / Barbora Sitároá /  

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. 227/2022:   

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:  4       / Ing. Miroslav Hudec, Ján Bazovský, 

                                                          Ing. Miroslav Šamaj, Dušan Lukaj / 

                                 

                                         proti :   0                                  

                                         zdržal sa:  0                              

                                         nehlasovali:  0                          

                                         neprítomní pri hlasovaní: 1 / Barbora Sitárová /  

Uznesenie bolo  prijaté. 

 

K bodu 4. Určenie a schválenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné 

obdobie 2022 - 2026 

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení upravuje povinné uznesenie obecného 

zastupiteľstva pred komunálnymi voľbami   ohľadne počtu poslancov na celé volebné obdobie 

2022- 2026 podľa počtu obyvateľov od 3 – do  5 a tiež určiť volebné obvody v lehote uvedenej 
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v rozhodnutí o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obce a do orgánov samosprávnych 

krajov  a ich zverejnenie na úradnej tabuli a na webovom sídle .   

 

Návrhy poslancov : Poslanci súhlasili so súčasným počtom poslancov 5 a určili jeden 

volebný obvod. .  

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

 

Uznesenie č. 228/2022 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre  

v súlade s § 11 ods. 3 písm. c) zákona SNR  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.   

a) Určuje 

1.  pre celé funkčné volebné obdobie 2022 – 2026 počet  poslancov Obecného  zastupiteľstva   

v obci  Dolné Strháre na 5 

2. pre voľby do orgánov samosprávy obce a do orgánov samosprávnych krajov jeden volebný 

obvod 

  

 

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

                                                                 Ján Bazovský, Dušan Lukaj / 

                                         proti :       0                                    

                                         zdržal sa:    0                             

                                         nehlasovali:    0                          

                                         neprítomní pri hlasovaní: 1    / Barbora Sitárová /     

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu  5. Určenie a schválenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na volebné 

obdobie  2022 – 2026  

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení upravuje, že určovať úväzok starostu uznesením 

patrí do pôsobnosti OZ. Obecné zastupiteľstvo najneskôr 90 dní pred komunálnymi voľbami 

určí na celé volebné obdobie 2022 – 2026  rozsah výkonu funkcie starostu obce. 

Návrhy poslancov : Poslanci navrhli pre starostu obce Dolné Strháre  rozsah výkonu funkcie 

6 hodinový čiastočný  úväzok – 0,75   na celé funkčné obdobie.  

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

 

Uznesenie č. 229/2022 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre  

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

a) Určuje 

pre celé funkčné  volebné obdobie 2022 – 2026 rozsah výkonu funkcie starostu obce Dolné 

Strháre 0,75 pracovného úväzku  

 

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

                                                                 Ján Bazovský , Dušan Lukaj  / 

                                         proti :       0                                    

                                         zdržal sa:    0                             

                                         nehlasovali:    0                          

                                         neprítomní pri hlasovaní:  1 / Barbora Sitárová / 

Uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu 6. Návrh Rozpočtového opatrenia č.1/2022 

Starostka predložila  návrh úpravy rozpočtu 1/2022, z dôvodu : 

- dočerpania schváleného úveru na pred financovanie projektu Spoločensko – relaxačný 

areál Dolné Strháre  

- zmeny v bežnom rozpočte z dôvodu schválenia dotácií pre žiadateľov 

- krytia kapitálových výdavkov na dofinancovanie projektu Spoločensko – relaxačný 

areál Dolné Strháre z prostriedkov z minulých rokov – z rezervného fondu .  

Návrhy poslancov : súhlasili s predloženým návrhom 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 230/2022 :   

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.1 /2022 v predloženej podobe 

 

 

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

                                                                 Ján Bazovský ,  Dušan Lukaj  / 

                                         proti :       0                                    

                                         zdržal sa:    0                             

                                         nehlasovali:    0                          

                                         neprítomní pri hlasovaní:  1    / Barbora Sitárová / 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 7. Prerokovanie žiadostí organizácií o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na 

rok 2022 

 

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 už v apríli oboznámili s predloženými žiadosťami . 

Návrhy poslancov:   

- Po poskytnutých informáciách  a po preskúmaní aktuálneho stavu rozpočtu obce, sa 

poslanci OZ dohodli , že súhlasia s poskytnutím dotácie pre žiadateľov vo výške 250 

eur.  

 

  Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 231/2022 :   

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   

pridelenie dotácie z rozpočtu obce na rok 2022 pre: 

OZ Kostolisko vo výške 250,- eur  

Evanjelická cirkev - Cirkevný zbor ECAV Dolné Strháre  vo výške 250,- eur 
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Hlasovanie:                     za:           4       / Ing . Miroslav Šamaj ,Ing. Miroslav Hudec, 

                                                                 Ján Bazovský ,  Dušan Lukaj  / 

                                         proti :       0                                    

                                         zdržal sa:    0                             

                                         nehlasovali:    0                          

                                         neprítomní pri hlasovaní:  1    / Barbora Sitárová / 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 8. Rôzne  

Starostka informovala o príprave podujatia .  

 

Návrhy prítomných :  predložili návrh na program podujatia.  

 

Uznesenie č. 232/2022 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre v súlade s § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

Berie na vedomie    

 

Informácie predložené v bode rôzne 

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

                                                                 Ján Bazovský , Dušan Lukaj  / 

                                         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 ukončila zasadnutie .  

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 16,20 hod. 

Zapísal/(a): Ing. Miroslav Šamaj  

                                                                                

                                                                                               Mgr. Gabriela Hudecová     

                                                                                                     starostka obce 

 

Overovatelia:  

                         Ján Bazovský                                                  .......................................... 

                                                                                               

 


