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Zápisnica  
z 23. riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Dolné Strháre ,  

konaného dňa  18. októbra 2022.  
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          Mgr. Gabriela Hudecová , starostka obce 

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

                           Ján Bazovský, Barbora Stárová 

                           Hlavný kontrolór obce: Ing. Slavomír Čerpák      

                             

Neprítomní:   

Ďalší prítomní:   

Verejnosť: 

 

PROGRAM:  

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

3. Informácia o plnení uznesení  

4. Schválenie návrhu zápisu do kroniky obce za rok 2021 

5. Informácia o zvýšených cenách za vývoz zmesového komunálneho odpadu 

6. Rôzne 

7. Uznesenia  

8. 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. Schválenie návrhu zápisu do kroniky obce za rok 2021 

5. Informácia o zvýšených cenách za vývoz zmesového komunálneho odpadu 

6. Rôzne 

7. Uznesenia  

8. Záver 

 

 
 
Uznesenie č. 233 /2022:   

Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre  

schvaľuje  
program rokovania  

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

                                         proti :   0                                         

                                         zdržal sa:    0                               

                                         nehlasovali:   0                            

                                         neprítomní pri hlasovaní: 0 

Uznesenie bolo  prijaté. 

Návrhy na doplnenie programu:   
 

 

 

 

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

Overovatelia zápisnice:   Barbora Sitárová , Dušan Lukaj 

Návrhová komisia:          Ing. Miroslav Šamaj ,  Ján Bazovský  

Zapisovateľ:                     Ing. Miroslav Hudec  

 

Uznesenie č. 234/2022 :   

Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre  

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

b/ berie na vedomie  

určenie : zapisovateľa zápisnice Ing. Miroslava Hudec               

              overovateľa zápisnice  Barbora Sitárová , Dušan Lukaj 

 

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

                                                              Ing. Miroslav Šamaj , Dušan Lukaj, Barbora Sitárová  / 

                                         proti :   0                                         

                                         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. 235/2022:   

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, Ján Bazovský, 

                                                          Ing. Miroslav Šamaj, Dušan Lukaj, Barbora Sitárová / 
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                                         proti :   0                                  

                                         zdržal sa:  0                              

                                         nehlasovali:  0                          

                                         neprítomní pri hlasovaní: 0 

Uznesenie bolo  prijaté. 

 

K bodu 4. Schválenie návrhu zápisu do kroniky obce za rok 2021 

Prítomní si pripomenuli minútou ticha dlhoročnú kronikárku obce p. Vierku Drakovú. Návrh 

zápisu do kroniky obce za rok 2021 prečítala starostka obce. 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 

2021.  

Návrhy poslancov : bez pripomienok 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 236/2022 :   

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 2021 

Hlasovanie:                     za:  5        / Ing. Miroslav Hudec, Ing. Miroslav Šamaj,  

                                                            Dušan Lukaj, Ján Bazovský, Barbora Sitárová / 

                                 

                                         proti :   0                                  

                                         zdržal sa:  0                              

                                         nehlasovali:  0                          

                                         neprítomní pri hlasovaní: 0  

Uznesenie bolo  prijaté. 

 

 

 

K bodu  5. Informácia o zvýšených cenách za vývoz zmesového komunálneho odpadu 

Starostka obce predložila informáciu zaslanú od zberovej spoločnosti Marius Pedersen a. s., 

ktorá zabezpečuje vývoz komunálnych odpadov. Cena za odvoz odpadu sa bude zvyšovať 

z dôvodu povinnosti dotrieďovať ZKO a tiež z dôvodu stúpajúcej inflácie , čo má vplyv na 

výšku poplatkov za služby a pohonné hmoty.  Po započítaní množstva odpadu , ktorý bol 

vyvezený z obce za predchádzajúci rok a prepočet podľa počtu platiteľov bude musieť byť  

výška poplatku navýšená na výšku od 25 eur – do 30 eur na osobu  a pre vlastníkov chát na 

výšku od 35 eur – do 40 eur . Obec nesmie ,zo zákona ,vykrývať náklady na zber odpadu 

z vlastných príjmov. KO sa platí len z výberu výšky poplatkov od obyvateľov a majiteľov 

nehnuteľností . VZN bude pripravené a zverejnené v zákonnej lehote . Po zverejnení bude 

predložené na schválenie v mesiaci december.  

 

Návrhy poslancov :  po prepočítaní poplatkov a predpokladu cien navrhli cenu na obyvateľa 

na výšku 25,- eur a pre vlastníkov chát 40,-  eur  

- Odporučili ešte prepočítať možnú výšku poplatkov .  
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Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 237/2022:   

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 
Informáciu o zvýšených cenách za vývoz zmesového komunálneho odpadu  

 

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

                                                          Ing. Miroslav Šamaj, Dušan Lukaj, Barbora Sitárová / 

                                 

                                         proti :   0                                  

                                         zdržal sa:  0                              

                                         nehlasovali:  0                          

                                         neprítomní pri hlasovaní: 0 

Uznesenie bolo  prijaté. 

 

 

K bodu 6. Rôzne  

Starostka obce predložila návrh na schválenie  

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

jednorazovú odmenu vo výške 80,- eur  pre poslanca OZ Jána Bazovského , ktorý 

vykonáva správcu domu smútku a všetkým poslancom OZ ako poďakovanie za ich 

pomoc počas celého funkčného obdobia, jednorazovú odmenu vo výške 100,- eur.  

- Informovala , že odmena bude poskytnutá aj zamestnancom OÚ .  

 

Návrhy poslancov :  súhlasili s predloženým návrhom 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 238 /2022 :   

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/schvaľuje  

- Jednorazovú odmenu vo výške 180,- eur  pre poslanca OZ Jána Bazovského  

- Jednorazovú odmenu 100,- eur pre poslancov OZ - Dušan Lukaj, Barbora Sitárová ,  

Ing. Miroslav Šamaj, Ing. Miroslav Hudec,   

b/berie na vedomie 
informáciu o poskytnutých odmenách pre zamestnancov obecného úradu  

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

                                                          Ing. Miroslav Šamaj, Dušan Lukaj, Barbora Sitárová / 

                                 

                                         proti :   0                                  

                                         zdržal sa:  0                              

                                         nehlasovali:  0                          

                                         neprítomní pri hlasovaní: 0 

Uznesenie bolo  prijaté. 
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Návrhy poslancov :  poslanci navrhli aj odmenu hlavnému kontrolórovi obce vo výške 30 % 

na mesiace október., november a december .  

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 239 /2022 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre  

v súlade so zákonom § 18c  ods. 5  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
 

 a/ schvaľuje  

- mesačnú odmenu vo výške 30% z mesačného platu hlavného kontrolóra obce Dolné 

Strháre po dobu od 1.10. 2022 do 31.12.2022  

 

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

                                                          Ing. Miroslav Šamaj, Dušan Lukaj, Barbora Sitárová / 

                                 

                                         proti :   0                                  

                                         zdržal sa:  0                              

                                         nehlasovali:  0                          

                                         neprítomní pri hlasovaní: 0 

Uznesenie bolo  prijaté. 

 

Návrhy poslancov :  poslanci navrhli starostke obce jednorazové zvýšenie základného platu 

vo výške 60%  v mesiaci október , ako kompenzáciu za obdobie , v ktorom mala v minulosti 

starostka obce znížený plat na vlastný podnet, z dôvodu šetrenia finančných zdrojov . Rovnako 

z dôvodu , že od mesiaca marec vykonáva všetky administratívne úkony  na obecnom úrade 

sama.  

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 240 /2022 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre  

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

s § 4ods.2 zákona 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 

a primátorov miest v z. n. p.  
 

 a/ schvaľuje  

- jednorazové zvýšenie základného platu starostu obce Dolné Strháre o 60% v mesiaci 

október 2022 

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

                                                          Ing. Miroslav Šamaj, Dušan Lukaj, Barbora Sitárová / 

                                 

                                         proti :   0                                  

                                         zdržal sa:  0                              

                                         nehlasovali:  0                          

                                         neprítomní pri hlasovaní: 0 

Uznesenie bolo  prijaté. 

 

 

- Starostka predložila Žiadosť o odpustenie daňovej povinnosti , ktorú zaslal Ján Chlpoš. 

Žiada o odpustenie daňovej povinnosti z dôvodu zdevastovania pozemkov baňou 

Dolina . Informovala o znení zákona o miestnych daniach.   
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Návrhy poslancov : navrhli odpovedať v zmysle zákona, teda , že nevyužil odvolanie sa 

v stanovenej lehote. V budúcnosti sa poslanci OZ zhodli , že vo VZN obce nebude zaradená 

možnosť odpustenia poplatku z uvedených dôvodov.  

 

 

- Požiadala o návrhy na zmenu VZN o miestnych daniach a poplatkoch.   

Návrhy poslancov : bez zmien okrem výšky poplatkov . Pred schvaľovaním sa 

k uverejnenému VZN  v stanovenej lehote vyjadria.  

 

 

- Požiadala o návrhy akým spôsobom si uctiť október – mesiac úcty k starším. 

Návrhy poslancov :  - zakúpiť kalendáre ,  

- s dôvodu zvýšených cien za potraviny , navrhli seniorom nad 60 rokov doručiť ako 

pomoc darčekovú poukážku na nákup rozličného tovaru v obchode v obci Dolné Strháre 

.  

 

- Vyzvala prítomných ,aby predložili návrhy na šetrenie energiami v obci.  

 

- Starostka uviedla , že elektrické kúrenie na obecnom úrade bude zapnuté len keď to 

bude už nevyhnutné .  

 

Návrhy  : - skontrolovať verejné osvetlenie , ktoré v niektorých prípadoch nespĺňa svoju 

funkciu.   

 

- Požiadala prítomných o názor či ponechať vyhotovený kríž na cintoríne na pamiatku 

obetí Covidu.   

Návrhy  :  navrhli , tento rok ešte ponechať pietne miesto v podobe dreveného kríža 

a v budúcom roku umiestniť spomienkovú tabuľku na dom smútku.  

 

- Starostka informovala prítomných o ponuke na komunikačnú službu pre občanov 

Munipolis. Pomocou aplikácie v mobile ale tiež SMS správ, môžu byť občania 

informovaní o aktualitách , ktoré budú hlásené rozhlasom a uverejnené na stránke obce.  

 

 

 

Uznesenie č. 241/2022 :   

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:  5       / Ing. Miroslav Hudec, Ján Bazovský, 

                                                          Ing. Miroslav Šamaj, Dušan Lukaj, Barbora Sitárová / 
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                                         proti :   0                                  

                                         zdržal sa:  0                              

                                         nehlasovali:  0                          

                                         neprítomní pri hlasovaní: 0 

Uznesenie bolo  prijaté. 

   

K bodu 7. Uznesenia  

Predseda návrhovej komisie zrekapituloval schválené uznesenia .  

 

 

K bodu  8. Záver 

 

Starostka poďakovala poslancom a všetkým prítomným za účasť a pretože predpokladá , že už 

zasadnutie OZ do ustanovujúceho  zastupiteľstva sa konať nebude, poďakovala poslancom OZ 

za ich usilovnú prácu pre obec a občanov počas celého funkčného obdobia  a  ukončila 

zasadnutie .  

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 17. 20 hod. 

Zapísal/(a): Ing. Miroslav Hudec                                                                                

                                                                                               Mgr. Gabriela Hudecová     

                                                                                                     starostka obce 

 

Overovatelia:  

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

                         Barbora Sitárová                                          ..........................................                                                                                             

 


