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Zápisnica  
z 21. riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Dolné Strháre ,  

konaného dňa  29. júna 2022.  
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          Mgr. Gabriela Hudecová , starostka obce 

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

                           Ján Bazovský, Barbora Sitárová  

                           Hlavný kontrolór obce: Ing. Slavomír Čerpák      

                             

Neprítomní:   

Ďalší prítomní:   

Verejnosť:  

 

PROGRAM:  

 

 

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. Prerokovanie a schválenie Záverečného účtu za rok 2021 
5. Prerokovanie Výročnej správy obce Dolné Strháre za rok 2021 
6. Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky a hospodárenia  obce  za 

rok 2021 
7. Návrh na schválenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce ako prípad hodný 

osobitného zreteľa    
8. Rôzne 
9. Uznesenia 
10. 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 
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3. Informácia o plnení uznesení  
4. Prerokovanie a schválenie Záverečného účtu za rok 2021 
5. Prerokovanie Výročnej správy obce Dolné Strháre za rok 2021 
6. Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky a hospodárenia  obce  za 
rok 2021 
7. Návrh na schválenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce ako prípad 
hodný osobitného zreteľa    
8. Rôzne 
9. Uznesenia 

           10. Záver  
 

 
Uznesenie č. 216 /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:   Barbora Sitárová ,  Dušan Lukaj 

Návrhová komisia:          Ing. Miroslav Hudec, Ján Bazovský  

Zapisovateľ:                     Ing. Miroslav Šamaj  

 

Uznesenie č. 217/2022 :   

Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre  

a/schvaľuje  
návrhovú komisiu v zložení: Ing. Miroslav Hudec, Ján Bazovský 

b/ berie na vedomie  

určenie : zapisovateľa zápisnice Ing. Miroslava Šamaj               

              overovateľov zápisnice Barbora Sitárová,  Dušan Lukaj 

 

Hlasovanie:                     za:       5    /  Ing. Miroslav Hudec, Barbora Sitárová, Ján Bazovský,       

                                                              Ing. Miroslav Šamaj , Dušan Lukaj / 

                                         proti :   0                                         

                                         zdržal sa:    0                               

                                         nehlasovali:   0                            
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                                         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. 218/2022:   

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. Prerokovanie a schválenie Záverečného účtu za rok 2021 

Návrh na schválenie záverečného účtu obce Dolné Strháre za rok 2021 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 2021 

schváliť bez výhrad. 

 
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 219/2022 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre  

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

 

a) berie na vedomie 

    stanovisko hlavného kontrolóra k  Záverečného účtu za rok 2021 

 

b) schvaľuje   

   Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce Dolné Strháre za rok 2021  bez výhrad. 

 

c) schvaľuje  

    Prebytok rozpočtu v roku 2021 v sume 3 219,81 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:           5       / Ing . Miroslav Šamaj ,  Ing. Miroslav Hudec,  
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                                                                 Ján Bazovský, Barbora Sitárová , Dušan Lukaj / 

                                         proti :       0                                    

                                         zdržal sa:    0                             

                                         nehlasovali:    0                          

                                         neprítomní pri hlasovaní:0            

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

K bodu  5. Prerokovanie Výročnej správy obce Dolné Strháre za rok 2021 

Starostka predniesla Výročnú správu  obce Dolné Strháre za rok 2021 . Výročná správa  obce 

je  zverejnená na úradnej tabuli aj na webovej stránke obce . Poslanci sa oboznámili s Výročnou 

správou obce Dolné Strháre za rok 2021 a zobrali ju na vedomie .   
 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 220/2022 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

berie na vedomie 
Výročnú správu obce Dolné Strháre  za rok 2021 

 

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. Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky a hospodárenia  

obce  za rok 2021 

Starostka obce predložila vypracovanú správu nezávislého audítora z overenia účtovnej 

závierky a hospodárenia obce za rok 2021.   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 2021.  

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 221 /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  

Správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky a hospodárenia obce za rok 2021  

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 7. Návrh na schválenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce ako prípad 

hodný osobitného zreteľa    
Starostka obce predložila na schválenie  návrh na prevod nehnuteľného majetku obce . Zámer 

bol schválený a uverejnený na úradnej tabuli obce od 02.06.2022 do 20.06.2022 a tiež na 

internetovej stránke obce. Jedná sa o parcelu , ktorá bola oddelená geometrickým plánom .  

O odkúpenie novovytvoreného  pozemku požiadala majiteľka susednej  nehnuteľnosti , ktorá 

sa o pozemok dlhodobo stará .  

Návrhy poslancov : 
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 222/2022 :   

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  

predaj majetku z dôvodu osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona 

č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov schvaľovaný trojpätinovou 

väčšinou všetkých poslancov , predaj majetku vo vlastníctve obce Dolné Strháre.  

Predmetom prevodu je prebytočný majetok obce, ktorý je zapísaný na Okresnom úrade Veľký 

Krtíš, katastrálnom odbore pre obec Dolné Strháre , katastrálnom území Dolné Strháre, a to 

novovytvorený pozemok parcela registra CKN parcelné číslo 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 parcelné číslo 1/4 druh pozemku záhrada s výmerou 

597 m² vedenom na liste vlastníctva č. 245 , za schválenú kúpnu cenu 1,10 €/ 1 m², čo pri 

výmere 435 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 478,50 – Eur pre kupujúceho Mária 

Chlpošová  , r. Štefanová ,   nar.: 21.02.1945,   trvale bytom: Dolné Strháre č.31 , 991 03 

Pôtor .  

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť , že odkupovaný pozemok sa nachádza 

v bezprostrednom susedstve nehnuteľností – pozemkov registra C-KN parcely číslo 879/7 

a stavby rodinného domu súpisné číslo 31, ktoré sú vo vlastníctve kupujúceho a bude tvoriť 

prístup k jeho vlastnému pozemku a o pozemok sa dlhodobo stará a užíva ho.  

 

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 8. Rôzne  

Starostka obce : 

- požiadala poslancov o návrhy na  riešenie obecných podujatí  

 

Návrhy prítomných :  poslanci OZ navrhli zorganizovať podujatie v priestoroch areálu 

Spoločenského domu. Podujatie má byť určené pre deti aj dospelých .Dátum podujatia 

28.8.2022 – nedeľa .  
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Uznesenie č. 223/2022 :   

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 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 16,40  hod. 

Zapísal/(a): Ing. Miroslav Šamaj  

                                                                                

                                                                                               Mgr. Gabriela Hudecová     

                                                                                                     starostka obce 

 

Overovatelia:  Barbora Sitárová                                            .......................................... 

                         

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

                                                                                               

 


