O b e c Dolná Strehová 991 02, okres Veľký Krtíš

ZÁPISNICA
z 8. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, ktoré sa konalo
06. marca 2020 o 17,00 hod. v zasadačke obecného úradu
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva:
1. Otvorenie zasadnutia (určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej
komisie, schválenie programu rokovania) – starosta obce
2. Kontrola plnenia uznesení OZ
Predkladá: hlavná kontrolórka obce

3. Záverečný účet Obce Dolná Strehová a rozpočtové hospodárenie za rok 2019
Predkladá: účtovníčka obce
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce a finančnej komisie k Záverečnému účtu Obce Dolná Strehová
a rozpočtovému hospodáreniu za rok 2019

4. Návrh na rozpočtové opatrenie č. 1/2020
Predkladá: účtovníčka obce
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce a finančnej komisie k Návrhu rozpočtového opatrenia č. 1/2020

5. Návrh na vyradenie a odpis majetku v dôsledku zmarenej investície a odpis
prebytočného majetku obce
Predkladá: účtovníčka obce
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce a finančnej komisie k Návrhu na vyradenie a odpis majetku.

6. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2019
Predkladá: hlavná kontrolórka obce

7. Správa o činnosti obce za rok 2019
Predkladá: starosta obce

8. Správy o činnosti jednotlivých komisií za rok 2019 a plány práce na rok 2020
Predkladajú: predsedovia jednotlivých komisií

9. Návrh plánu činnosti obce na rok 2020
Predkladá: starosta obce

10. Žiadosti:
a/ Žiadosť o poskytnutie jednorazového finančného daru . Centrum podpory
regionálneho rozvoja Veľký Krtíš, n.o.
b/ Žiadosť o napojenie – Zdeno Kolečko
11. Rôzne:
a/ Informácia o rekonštrukcii interiéru KD
b/ Informácia o zámere budovania IBV v obci Dolná Strehová /výber lokality/
c/ Informácia o projekte – „zelené obce“
d/Kúpna zmluva- Doc. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár PhD.
12. Interpelácie poslancov na starostu obce, členov obecnej rady a riaditeľov organizácií
zriadených obcou
13. Rekapitulácia uznesení OZ z 8. verejného zasadnutia
Predkladá: predsedníčka návrhovej komisie

14. Záver – starosta obce
K bodu číslo 1
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Ľuboslav Dobrocký - starosta
obce. Na 8. zasadnutí OZ privítal členov zastupiteľstva a ostatných prítomných. Konštatoval,
že je prítomných osem členov zastupiteľstva, jeden – Norbert Adamove sa ospravedlnil.
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Za zapisovateľku zápisnice určil prednostku obecného úradu a za overovateľov zápisnice
členov zastupiteľstva Ing. Miroslava Matúšku a Ivana Jánošíka. Do návrhovej komisie pán
starosta navrhol Mgr. Danu Veselovskú ako predsedníčku návrhovej komisie a Ing. Dušana
Mališa a Imricha Kamenského ako členov návrhovej komisie. OZ schválilo zloženie návrhov
komisie v zmysle predneseného návrhu (všetci prítomní členovia OZ hlasovali za). Následne
pán starosta predniesol návrh programu 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej
Strehovej, ktorý je totožný s návrhom zverejneným v pozvánke. OZ schválilo program 8.OZ
bez pripomienok (všetci prítomní členovia OZ hlasovali za).
K bodu číslo 2
Kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva predniesla Ing. Slávka Čerpáková –
hlavná kontrolórka obce. Písomný záznam je priložený k zápisnici. Ku kontrole plnenia
uznesení sa vyjadril Ján Greguš – stavebný referent obce. OZ vzalo kontrolu plnenia uznesení
na vedomie.
K bodu číslo 3
Záverečný účet Obce Dolná Strehová a rozpočtové hospodárenie za rok 2019 vypracovala
a predniesla Eva Kalamárová – účtovníčka obce. Stanovisko finančnej komisie predniesol Ing.
Dušan Mališ – predseda finančnej komisie. Komisia odporúča záverečný účet obce schváliť.
Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu predniesla Ing. Slávka Čerpáková, ktorá
odporúča záverečný účet schváliť bez výhrad. Písomný záznam hlavnej kontrolórky je
priložený k zápisnici.
Obecné zastupiteľstvo schválilo Záverečný účet Obce Dolná Strehová a rozpočtové
hospodárenie za rok 2019 bez výhrad (všetci prítomní členovia OZ hlasovali za).
K bodu číslo 4
Návrh na rozpočtové opatrenie č. 1/2020 vypracovala a predniesla Eva Kalamárová –
účtovníčka obce. Finančná komisia a hlavná kontrolórka obce odporúčajú návrh schváliť.
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce je priložené k zápisnici.
Obecné zastupiteľstvo schválilo Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 (všetci prítomní členovia OZ
hlasovali za).
K bodu číslo 5
Návrh na vyradenie a odpis majetku v dôsledku zmarenej investície vypracovala
a predložila účtovníčka obce. Návrh na vyradenie a odpis prebytočného majetku obce
vypracoval Ján Hriň – riaditeľ obecného podniku. Stanovisko k návrhom predniesla hlavná
kontrolórka obce. Stanovisko je priložené k zápisnici.
Obecné zastupiteľstvo schválilo vyradenie a odpis majetku v dôsledku zmarenej investície
a vyradenie a odpis prebytočného majetku obce v zmysle predložených návrhov. Návrhy sú
priložené k zápisnici (všetci prítomní členovia OZ hlasovali za).
K bodu číslo 6
Správu o kontrolnej činnosti za rok 2019 predložila Ing. Slávka Čerpáková – hlavná
kontrolórka obce. Správa je priložená k zápisnici. OZ vzalo správu na vedomie.
K bodu číslo 7
Správu o činnosti obce za rok 2019 vypracoval a predniesol pán starosta. Správa je
priložená k zápisnici. OZ vzalo správu na vedomie.
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K bodu číslo 8
Správy o činnosti jednotlivých komisií za rok 2019 a plány práce na rok 2020 predniesli
predsedovia komisií. Za Komisiu kultúry a zachovania tradícií Mgr. Petronela Uhrinová, za
Komisiu pre sociálnu oblasť, bytovú politiku a školstvo Mgr. Ján Kubiš, za Komisiu ochrany
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Imrich Kamenský, za Komisiu
športovú Ing. Miroslav Matúška, za komisiu pre cestovný ruch a regionálny rozvoj Mgr. Dana
Veselovská, za Komisiu verejného poriadku, územného plánovania a životného prostredia Ivan
Jánošík a za Komisiu pre majetok a financie Ing. Dušan Mališ.
Obecné zastupiteľstvo vzalo správy o činnosti komisií za rok 2019 a plány práce na rok 2020
na vedomie.
K bodu číslo 9
Návrh plánu činnosti obce na rok 2020 predniesol pán starosta. Ivan Jánošík upozornil na
zlý stav chodníkov na ulici Okružná. Ing. Slávka Čerpáková pripomenula úpravu rigolu pri
bytovkách na ulici Za Humnami, rozšírenie kapacity materskej školy a na kuka voz. Na
pripomienky odpovedal pán starosta.
OZ schválilo Plán práce na rok 2020 (všetci prítomní členovia OZ hlasovali za).
K bodu číslo 10 a/
Žiadosť o poskytnutie jednorazového finančného daru – Centrum podpory regionálneho
rozvoja Veľký Krtíš, n.o. – pán starosta informoval OZ o spolupráci obce s centrom a navrhol
poskytnúť príspevok v požadovanej výške z rozpočtu obce.
OZ schválilo poskytnutie príspevku vo výške 100,- € pre Centrum podpory regionálneho
rozvoja Veľký Krtíš, n.o. z rozpočtu obce (5 prítomných členov OZ hlasovalo za, dvaja
/I.Jánošík a Ing. D. Mališ/ sa zdržali hlasovania).
K bodu číslo 10 b/
Žiadosť o napojenie sa na odberné miesto verejného osvetlenia Dolný Bukovec –
Hrušťovec – Zdenko Kolečko – Trans Wood, s.r.o.. Dôvod žiadosti vysvetlil pán starosta.
K žiadosti a podmienkam napojenia na verejné osvetlenie sa vyjadril Ing. Dušan Mališ a Mgr.
Ján Kubiš. OZ schválilo žiadosť Zdenka Kolečka s podmienkou, že si zabezpečí napojenie na
vlastné náklady a meranie odberu el. energie kalibrovaným elektromerom (6 prítomných členov
OZ hlasovalo za, 1 /I.Kamenský/ sa zdržal hlasovania).
K bodu číslo 11 a/
Pán starosta informoval OZ o zámere rekonštruovať priestory kultúrneho domu. Premietol
vizualizáciu objektov spracovanú interiérovým dizajnérom. K zámeru sa vyjadrili poslanci Ivan
Jánošík a Ing. Dušan Mališ a Tibor Nagy. OZ vzalo informáciu na vedomie.
K bodu číslo 11 b/
Informáciu o zámere budovania IBV v obci a svoju predstavu predniesol pán starosta.
K lokalitám určeným v územnom pláne obce na IBV a postupu realizácie zámeru sa vyjadril
Ján Greguš – stavebný referent.
K zámeru sa vyjadrili Ivan Jánošík, Ing. Dušan Mališ
a Ing. Miroslav Matúška. OZ schválilo prípravu lokality na IBV parc.č. 1281/1 Roveň, ktorá je
vo vlastníctve obce (všetci prítomní členovia OZ hlasovali za).
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K bodu číslo 11 c/
Informáciu o projekte „Zelené obce“ predniesol pán starosta. Vysvetlil zámer projektu
a jeho možnú realizáciu a finančné krytie. K projektu sa vyjadrili Ing. Dušan Mališ,
Ing. Miroslav Matúška a z občanov pán Marián Beľa. OZ schválilo zapojenie sa obce do
projektu “Zelené obce“ a financovanie projektovej dokumentácie (všetci prítomní členovia OZ
hlasovali za).
K bodu číslo 11 d/
Návrh kúpnej zmluvy na prevod vlastníckeho práva k pozemkov registra „C“ parc.č. 279/3,
279/4, 280/2 a 278/2 predniesol pán starosta. OZ schválilo kúpnu zmluvu na prevod
vlastníckeho práva k predmetným pozemkov z predávajúceho Obce Dolná Strehová na Doc.
JUDr. Mgr. Vojtecha Vladára, PhD. (6 členov OZ hlasovalo za, 1 /Ing. D. Mališ/ sa zdržal
hlasovania).
K bodu číslo 11 e/
Návrh na podanie žiadosti na projekt „Podpora koordinačných a implementačných kapacít
regionálneho rozvoja v okrese Veľký Krtíš“ a spolufinancovanie projektu vo výške 5 %. Zámer
projektu vysvetlil pán starosta.
OZ schválilo: Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Podpora koordinačných
a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v okrese Veľký Krtíš“ realizovaného v rámci
výzvy OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2019-. Zmluvu o partnerstve s cieľom upraviť vzájomné
práva a povinnosti a ostatné zmluvné podmienky súvisiace s realizáciou projektu „Podpora
koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v okrese Veľký Krtíš“
a v súlade
s podmienkami Výzvy s kódom OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2019-2 za účasti
hlavného partnera mesta Veľký Krtíš, partnera 1 obce Dolná Strehová, partnera 2 obce Príbelce
a partnera 3 obce Vinica.
Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
realizovaného projektu z celkových oprávnených výdavkov vo výške 5 % (všetci prítomní
členovia OZ hlasovali za).
K bodu číslo 11 f/
Pán starosta požiadal členov obecného zastupiteľstva aby vysvetľovali občanom nárast
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Na tému odpadov sa
vyjadril Ivan Jánošík, Ing. Dušan Mališ a Ing. Miroslav Matúška.
K bodu číslo 12
Mgr. Ján Kubiš sa pýtal na pôvod odpadu za kultúrnym domom. Ivan Jánošík sa pýtal prečo
sa nezačalo s výkupom pozemkov pod ihriskom TJ. Marián Beľa sa pýtal na víziu rozvoja
areálu autokempingu pri kúpalisku. Na všetky otázky odpovedal pán starosta.
Pavel Gálik žiada osloviť autobusovú dopravu za účelom zmeny trasa autobusového spoja
z Lučenca do Veľkého Krtíša v ranných hodinách cez našu obec.
K bodu číslo 13
Rekapituláciu uznesení z 8. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej
Strehovej predniesla Mgr. Dana Veselovská – predsedníčka návrhovej komisie. OZ vzalo
rekapituláciu na vedomie.
-

4 -

K bodu číslo 14
Pán starosta na záver poďakoval členom OZ za účasť a o 20,50 hod. ukončil 8. verejné
zasadnutie OZ.

Ing. Anna Bystrianska
prednostka OcÚ

Ing. Ľuboslav Dobrocký
starosta obce

Overovatelia:
Ing. Miroslav Matúška
Ivan Jánošík

Súčasťou zápisnice sú uznesenia z 8. zasadnutia OZ č. 1/2020 až 18/2020 a zvukový záznam zo dňa 06.03.2020

