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Zápisnica  
z 1. riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Dolné Strháre ,  

konaného dňa  13. decembra 2022.  
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          Mgr. Gabriela Hudecová , starostka obce 

                           Poslanci : Ing. Miroslav Hudec , Barbora Sitárová,    

                           Ing. Miroslav Šamaj  , Dušan Lukaj, Bc. Janka Oravcová 

                           Kontrolór obce : Ing. Slavomír Čerpák        

Neprítomní:     

Ďalší prítomní:   

Verejnosť:  Ján Bazovský 

 

PROGRAM:  

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

3. Informácia o plnení uznesení  

4. Návrh Rozpočtového opatrenia č. 2/2022 

5. Návrh rozpočtu obce Dolné Strháre 2023 - 2025 

6. Návrh na schválenie VZN 5/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za  komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolné Strháre a k. ú. 

Selce 

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie 1. polrok 2023 

8. Menovanie členov inventarizačnej komisie na vykonanie inventarizácie majetku obce 

za rok 2022 

9. Návrh postupu obstarania Územného plánu obce Dolné Strháre  

10. Rôzne 

11. Uznesenia 

12. Záver 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie  Obecného Zastupiteľstva  otvorila a viedla Gabriela Hudecová , starostka obce.  

Privítala všetkých prítomných . Skonštatovala, že prítomní sú  poslanci  v počte 5 a OZ je 

uznášania schopné. Starostka obce 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 Rozpočtového opatrenia č. 2/2022 

5. Návrh rozpočtu obce Dolné Strháre 2023 – 2025  

6. Návrh na schválenie VZN 5/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za  komunálne       

    odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolné Strháre a k. ú. Selce 

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie 1. polrok 2023 

8. Menovanie členov inventarizačnej komisie na vykonanie inventarizácie majetku obce za      

    rok 2022 

9. Návrh postupu obstarania Územného plánu obce Dolné Strháre 

10. Rôzne 
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11. Uznesenia 

12. Záver 

 
 
Uznesenie č. 9/2022 :   
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre  

Schvaľuje  
program rokovania  

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

                                                        Barbora Sitárová, Dušan Lukaj, Bc. Janka Oravcová  / 

                                         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:  Ing. Miroslav Hudec, Ing. Miroslav Šamaj    

Návrhová komisia:         Dušan Lukaj, Barbora Sitárová    

Zapisovateľ:                    Bc. Janka Oravcová     

 

Uznesenie č. 10 /2022 :   

Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre  

a/Schvaľuje  
návrhovú komisiu v zložení:  Dušan Lukaj, Barbora Sitárová ,  

b/ Berie na vedomie  

určenie : zapisovateľku zápisnice Bc. Janku Oravcovú ,                

              overovateľov zápisnice Ing. Miroslav Hudec, Ing. Miroslav Šamaj    

 

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

                                                        Barbora Sitárová, Dušan Lukaj, Bc. Janka Oravcová  / 

                                         proti :   0                                         

                                         zdržal sa:    0                               

                                         nehlasovali:   0                            

                                         neprítomní pri hlasovaní:0   

Uznesenie bolo  prijaté.   

               

K bodu 3. Informácia o plnení uznesení 

Starostka obce oboznámila prítomných s uzneseniami z posledného obecného zastupiteľstva. 

Uznesenia nemali ukladaciu časť. 

  

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 
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Uznesenie č. 11/2022:   

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, Ing. Miroslav Šamaj, 

                                                        Barbora Sitárová, Dušan Lukaj, Bc. Janka Oravcová / 

                                         proti :   0                                  

                                         zdržal sa:  0                              

                                         nehlasovali:  0                          

                                         neprítomní pri hlasovaní: 0   

Uznesenie bolo  prijaté. 

 

K bodu  4. Návrh Rozpočtového opatrenia č. 2/2022 

Starostka predložila  návrh úpravy rozpočtu 2/2022, úprava bola vykonaná na položkách 

transferov zo  štátneho rozpočtu a BBSK, poplatkoch  a službách . Poslanci sa oboznámili 

s predloženým materiálom .  

Návrhy poslancov : bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 12/2022 :   

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.2/2022 

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

                                                        Barbora Sitárová, Dušan Lukaj, Bc. Janka Oravcová / 

                                         proti :   0                                  

                                         zdržal sa:  0                              

                                         nehlasovali:  0                          

                                         neprítomní pri hlasovaní: 0   

Uznesenie bolo  prijaté. 

 

K bodu 5. Návrh rozpočtu obce Dolné Strháre 2023-2025 
Na rokovanie predložila starostka obce návrh rozpočtu na obdobie rokov 2023-2025. 

Návrh rozpočtu bol uverejnený na úradnej tabuli  dňa 27.11.2022 a na stránke 

obce.  Pripomienky zo strany poslancov OZ neboli. Návrh rozpočtu je zostavený podľa čerpania 

a úprav  rozpočtu  z predchádzajúceho obdobia  ako vyrovnaný .   

Po prečítaní stanoviska hlavného  kontrolóra obce Ing. Čerpáka, ktorý odporúča schváliť 

rozpočet v predkladanej podobe, dala starostka hlasovať o návrhu rozpočtu na rok 2023 

a rozpočet na roky 2024-2025 zobrali poslanci na vedomie ako aj stanovisko hlavného 

kontrolóra obce.  

Návrhy poslancov: bez pripomienok 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

 

Uznesenie č. 13/2022 :   

Obecné zastupiteľstvo obce Dolné  Strháre  

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

 



 4 

a/ Berie na vedomie  
stanovisko hlavného kontrolóra obce Dolné Strháre 

b/ Schvaľuje  

rozpočet na rok 2023 

Bežné príjmy : 75 438,58   Bežné výdavky : 75 438,58 

Kapitálové príjmy : 0    Kapitálové výdavky: 0 

Finančné príjmové operácie : 0                    Finančné výdavkové operácie : 0 

Príjmy celkom  75 438,58   Výdavky celkom 75 438,58 

 

c/ Berie na vedomie  

viacročný rozpočet na roky 2024 – 2025 

Rok 2024: 

Bežné príjmy : 75 438,58   Bežné výdavky : 74 832,58 

Kapitálové príjmy : 0    Kapitálové výdavky : 0 

Finančné príjmové operácie :  0  Finančné výdavkové operácie : 606,00 

Príjmy celkom 75 438,58    Výdavky celkom  75 438,58     

                                     

Rok 2025: 

Bežné príjmy : 75 438,58   Bežné výdavky : 74 832,58 

Kapitálové príjmy : 0    Kapitálové výdavky : 0 

Finančné príjmové operácie : 0  Finančné výdavkové operácie : 606,00 

Príjmy celkom 75 438,58   Výdavky celkom 75 438,58 

 

  

 

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

                                                        Barbora Sitárová, Dušan Lukaj, Bc. Janka Oravcová / 

                                         proti :   0                                  

                                         zdržal sa:  0                              

                                         nehlasovali:  0                          

                                         neprítomní pri hlasovaní: 0    

Uznesenie bolo  prijaté. 

 

 

K bodu  6. Návrh na schválenie VZN 5/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za  komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolné Strháre a k. ú. 

Selce 

 

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 stúpajúcej inflácie , čo má vplyv na výšku poplatkov za služby a pohonné hmoty. 

Povinnosť dotrieďovať odpad bola odložená s účinnosťou od 1.1.2024.To znamená , že 
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poplatky za túto službu sa budú platiť od tohto termínu.   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 20 eur – do 25 eur na osobu  a pre vlastníkov chát na 

výšku od 30 eur – do 35 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 . Tiež je potrebné prerokovať výšku daní za nehnuteľnosti v obci. VZN bolo 

pripravené a zverejnené v zákonnej lehote.  

 

Návrhy poslancov:  

- Suma pre občana bola po dlhšej diskusii stanovená na výšku 20,- eur . Návrhy boli aj 

stanoviť výšku poplatku na 25,- eur na osobu. Poslanci OZ sa dohodli , že je potrebné 

informovať občanov a zvýšiť ich povedomie o triedení odpadu a výhodách pri 

správnom triedení odpadov. V prípade , že sa nezníži množstvo vyprodukovaného 

odpadu bude potrebné v budúcom roku navýšiť poplatky za odpad.  

- Pre poplatníkov za chaty a chalupy sa stanovila jednotná výška poplatku 35,- eur za 

nehnuteľnosť na jeden rok.  

- Výška daní za nehnuteľnosť zostala v pôvodnej výške.  

 

Uznesenie č. 14/2022 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre v súlade § 4 ods. 3 písm. c)  §11  ods. 4 písm. d) a 

e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

Schvaľuje   

VZN 5/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za  komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území obce Dolné Strháre a k. ú. Selce 

 

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

                                                        Barbora Sitárová, Dušan Lukaj, Bc. Janka Oravcová / 

                                         proti :   0                                  

                                         zdržal sa:  0                              

                                         nehlasovali:  0                          

                                         neprítomní pri hlasovaní: 0     

Uznesenie bolo  prijaté. 

 

 

K bodu  7. Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie 1/2023 
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. 15/2022 :   

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 plánu kontrolnej činnosti na obdobie 1/ 2023 

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

                                                        Barbora Sitárová, Dušan Lukaj, Bc. Janka Oravcová /  

                                         proti :   0                                  
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                                         zdržal sa:  0                              

                                         nehlasovali:  0                          

                                         neprítomní pri hlasovaní: 0    

Uznesenie bolo  prijaté. 

 

K bodu 8. Menovanie členov inventarizačnej komisie na vykonanie inventarizácie 

majetku obce za rok 2022 

Podľa zákona č. 431/2002 a vnútorného predpisu č. 3/2018 pre vykonanie inventarizácie  obce 

Dolné Strháre sa má k 31.12.2022  vykonať riadna inventarizácia na základe príkazu starostu 

obce . Podľa vnútorného predpisu sa každoročne vykonáva inventarizácia peňažných 

prostriedkov a dokladová inventarizácia ostatného majetku, záväzkov a rozdielu majetku 

a záväzkov .  

Starostka predložila návrh , aby inventarizáciu vykonali poslanci obecného zastupiteľstva . 

Odovzdala menovacie dekréty členom inventarizačnej komisie.  

Návrhy poslancov:  

 

Po prehodnotení návrhu poslanci súhlasili s predloženým návrhom .  

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

Uznesenie č.16/2022:   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre  

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

 

berie na vedomie 
Správu o menovaní inventarizačnej komisie   

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

                                                        Barbora Sitárová, Dušan Lukaj, Bc. Janka Oravcová / 

                                         proti :   0                                  

                                         zdržal sa:  0                              

                                         nehlasovali:  0                          

                                         neprítomní pri hlasovaní: 0 

Uznesenie bolo  prijaté. 

 

K bodu 9. Návrh postupu obstarania Územného plánu obce Dolné Strháre 

Poslancom a prítomným bola predložená dôvodová správa spôsobu obstarania ÚPN obce. 

Spoločnosť Enery Slovakia s.r.o. oslovila obec , pretože má investičný zámer v katastri obce , 

pri ktorom jej vyplýva povinnosť mať túto dokumentáciu spracovanú. Poslanci OZ by mali 

vyjadriť názor  na návrh obstarania dokumentácie , aby sa mohol proces uskutočniť , pretože 

zo zákona obstarávateľom ÚZP môže byť len obec.  

 

Návrhy poslancov:  

- D. Lukaj – vyjadril obavy , ako  zabezpečiť financovanie všetkých výdavkov 

spojených s obstaraním územného plánu mimo rozpočtu obce.  

- M. Šamaj – navrhol overiť možnosti, akým spôsobom je možné zaviazať spoločnosť 

na úhradu všetkých výdavkov . 

Navrhli vrátiť sa k schvaľovaniu , keď budú doplnené informácie o financovaní všetkých 

výdavkov spojených s obstaraním územného plánu obce. 
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Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

Uznesenie č.17/2022:   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre  

v súlade § 4 ods. 3 písm. j)  a v súlade § 11 ods. 4 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. 

 

a/ berie na vedomie 
 Správu – Návrh postupu obstarania Územného plánu obce Dolné Strháre 

 

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

                                                        Barbora Sitárová, Dušan Lukaj, Bc. Janka Oravcová / 

                                         proti :   0                                  

                                         zdržal sa:  0                              

                                         nehlasovali:  0                          

                                         neprítomní pri hlasovaní: 0 

Uznesenie bolo  prijaté. 

 

 

K bodu 10. Rôzne    

Starostka obce informovala: 

-  o podanej žiadosti na BBSK z dotácie poslancov  

- o príprave kalendárov s vyznačeným vývozom odpadov a pripravených vianočných 

pozdravoch 

- o výbere daní a poplatkov  

Starostka obce požiadala poslancov o návrhy na zabezpečenie písania kroniky ,fungovanie 

knižnici a tiež domu smútku .  

 

 

Návrhy poslancov:  

D. Lukaj – navrhol za správcu domu smútku Jána Bazovského  

M. Hudec – navrhol , aby zabezpečoval drobnú údržbu areálu pri Spoločenskom dome  

Všetci súhlasili s návrhom .  

Za kronikára navrhli  D. Sitára , ktorý sa má vyjadriť či túto ponuku príjme .  

D. Lukaj – navrhol vedenie knižnice ponúknuť niekoľkým obyvateľkám , ktoré aj knižnicu 

navštevovali.  

J. Oravcová – informovala , že vedenie knižnice by pri svojich pracovných povinnostiach 

vedela zvládnuť .  

Poslanci sa dohodli , že vedenie kroniky a knižnice sa zabezpečí v priebehu niekoľkých dní , 

aby mohla byť knižnica opäť otvorená už v mesiaci január.  

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

Uznesenie č.18/2022 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre  

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

       
a/ Berie na vedomie  

informácie predložené v bode rôzne: 

- o podanej žiadosti na BBSK z dotácie poslancov  
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- o príprave kalendárov s vyznačeným vývozom odpadov a pripravených vianočných 

pozdravoch 

- o výbere daní a poplatkov  

- návrhy na zabezpečenie vedenia domu smútku , kroniky a knižnice  

 

 

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

                                                        Barbora Sitárová, Dušan Lukaj, Bc. Janka Oravcová / 

                                        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 na zasadnutiach  a pomoc v 

roku 2022  a popriala všetkým prítomným šťastné a veselé Vianoce a úspešný a v zdraví 

prežitý  nový rok 2023. Zasadnutie OZ bolo ukončené 17,45 hod.  

 

 

 

Zapísal/(a): Bc. Janka Oravcová     

                                                                                          Mgr. Gabriela Hudecová     

                                                                                                     starostka obce 

 

 

Overovatelia:   Ing. Miroslav Hudec                                       .......................................  

 

                          Ing. Miroslav Šamaj                                        .........................................                                                                   

                         

                                                  

                                                                                               

 
 


