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

ZÁPISNICA
zo 4. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, ktoré sa konalo
24. mája 2019 o 17,00 hod. v konferenčnej miestnosti č. 2. Hotela Aquatermal***
Dolná Strehová
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program 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. Informácia o fungovaní a hospodárskom výsledku spoločnosti TERMAL DS, s.r.o.
Dolná Strehová za rok 2018
Predkladá: starosta obce, riaditeľ Aquatermalu Strehová
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za II. polrok 2019
Predkladá: hlavná kontrolórka obce
5. Záverečný účet obce Dolná Strehová za rok 2018
Predkladá: účtovníčka obce
6. Návrh na rozpočtové opatrenie č. 2/2019
Predkladá: účtovníčka obce
7. Schválenie Programu odpadového hospodárstva obce Dolná Strehová
Predkladá: starosta obce
8. Návrh na prehodnotenie platu hlavnej kontrolórky obce
Predkladá: prednostka OcÚ
9. Žiadosti:
a/ Žiadosť o majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností v k.ú. Dolná Strehová – Ján
Kubiš st.
b/ Žiadosť o vyjadrenie k vydaniu osvedčenia vyhlásenia o vydržaní vlastníckeho
práva k nehnuteľnostiam podľa § 63 zák. č. 323/1992 Zb. – Ján Kubiš st.
c/ Žiadosť o odkúpenie pozemku – Tomáš Mačuda a Zuzana Michalčová
d/ Žiadosť o prenájom priestoru - Mgr. Kristína Repová
10. Rôzne:
a/ Návrh na vysporiadanie pozemkov pod futbalovým ihriskom
b/ Informácia o pridelení dotácií z rozpočtu obce jednotlivým organizáciám
c/ Návrh na podanie žiadosti o dotáciu zo štátneho rozpočtu na rekonštrukciu
požiarnej zbrojnice a návrh na spolufinancovanie projektu z rozpočtu obce
d/ Informácia o stave vozového parku obce
e/ Informácia o plnení rozpočtu obce na úseku poplatkov a daní
11. Interpelácie poslancov na starostu obce, členov obecnej rady a riaditeľov organizácií
zriadených obcou
12. Rekapitulácia uznesení OZ zo 4. verejného zasadnutia
Predkladá: predsedníčka návrhovej komisie
13. Záver – starosta obce
-
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K bodu číslo 1
Pán starosta otvoril a viedol 4. verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej
Strehovej. Privítal prítomných a konštatoval, že sú prítomní všetci členovia obecného
zastupiteľstva. Vysvetlil dôvod konania zastupiteľstva na netradičnom mieste. Za
zapisovateľku zápisnice určil prednostku OcÚ. Za overovateľov zápisnice pán starosta určil
Mgr. Petronelu Uhrinovú a Ivana Longauera. Do návrhovej komisie navrhol Mgr. Danu
Veselovskú ako predsedníčku a Norberta Adamove a Ivana Jánošíka ako členov návrhovej
komisie. OZ schválilo zloženie návrhovej komisie v zmysle predneseného návrhu (všetci
členovia OZ hlasovali za). Následne pán starosta predniesol návrh programu 4. verejného
zastupiteľstva, ktorý navrhol doplniť o body10 c/, 10 d/ a 10 e/ a bod č. 8 navrhol zaradiť
v poradí ako 3. OZ schválilo program 4. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Dolnej Strehovej v zmysle návrhu pána starostu (všetci členovia OZ hlasovali za).
K bodu číslo 2
Kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva predniesla Ing. Slávka Čerpáková –
hlavná kontrolórka obce. O splnení uznesenia č. 11/2019 informovala prednostka OcÚ.
K uzneseniu č. 14/2019 sa vyjadril pán starosta, poslanec Ing. Dušan Mališ
a žiadateľ
Slavomír Orlay.
OZ vzalo kontrolu plnenia uznesení na vedomie a písomný záznam je priložený k zápisnici.
K bodu číslo 3
Informáciu o fungovaní a hospodárskom výsledku spoločnosti TERMAL DS, s.r.o. Dolná
Strehová za rok 2018 predniesol Ing. Ivan Matina – riaditeľ spoločnosti. Rokovania OZ sa počas
tohto bodu zúčastnili aj majitelia spoločnosti Ing. Bohumil Glezgo a JUDr. Rastislav Urbáni....
Ku správe pána riaditeľa sa vyjadril pán starosta a zároveň informoval o rozšírení zliav pre
obyvateľov obce, ktoré môžu po splnení podmienok využívať od júla tohto roka. K použitiu
dividend sa vyjadrila Ing. Slávka Čerpáková, Ing. Bohumil Glezgo poďakoval za korektnú
spoluprácu.
OZ vzalo informáciu o hospodárení spoločnosti TERMAL DS, s.r.o. na vedomie.
K bodu číslo 4
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2019 predniesla
Ing. Slávka Čerpáková hlavná kontrolórka obce. OZ schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky obce Dolná Strehová na obdobie júl – december 2019 (všetci členovia OZ hlasovali
za). Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 je priložený k zápisnici.
K bodu číslo 5
Záverečný účet obce Dolná Strehová vypracovala a predložila Eva Kalamárová –
účtovníčka obce. Stanovisko finančnej komisie k záverečnému účtu predniesol Ing. Dušan
Mališ - predseda finančnej komisie. Komisia odporučila schváliť záverečný účet tak ako bol
predložený. Stanovisko k záverečnému účtu predniesla aj hlavná kontrolórka obce. Stanovisko
je priložené k zápisnici.
OZ schválilo Záverečný účet Obce Dolná Strehová a rozpočtové hospodárenie za rok 2018
(všetci členovia OZ hlasovali za).
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K bodu číslo 6
Návrh na rozpočtové opatrenie č. 2/2019 predložila účtovníčka obce. Pán starosta podrobne
vysvetlil príjmy a výdaje navrhnuté na úpravu. Finančná komisia a hlavná kontrolórka obce vo
svojich stanoviskách odporúčajú prijať rozpočtové opatrenie č. 2/2019 tak ako bolo navrhnuté.
OZ schválilo Rozpočtové opatrenie č. 2/2019 (všetci členovia OZ hlasovali za).
K bodu číslo 7
Vysvetlenie k dokumentu Program odpadového hospodárstva na roky 2016 - 2020 obce
Dolná Strehová predniesol pán starosta. OZ dokument schválilo (všetci členovia OZ hlasovali
za).
K bodu číslo 8
Návrh na prehodnotenie platu hlavnej kontrolórky obce predniesla prednostka OcÚ.
Hlavná kontrolórka je odmeňovaná v zmysle Zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. V zmysle § 18c odstavec 1/ patrí
hlavnej kontrolórke plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca
v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa
počtu obyvateľov k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka podľa údajov
Štatistického úradu Slovenskej republiky. Podľa § 18c odstavec 5/ môže obecné zastupiteľstvo
hlavnej kontrolórke schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30 % z mesačného platu hlavného
kontrolóra podľa odseku l/.
Pán starosta vyjadril spokojnosť s prácou hlavnej kontrolórky. Ing. Dušan Mališ navrhol tajné
hlasovanie o plate hlavnej kontrolórky. OZ schválilo tajné hlasovanie (6 členov OZ hlasovalo
za, jeden /Ivan Jánošík/ hlasoval proti a dvaja /Mgr. Ján Kubiš a Ing. Matúška sa zdržali
hlasovania).
OZ zvolilo mandátovú komisiu v zložení Mgr. Ján Kubiš predseda a Ing. Miroslav Matúška
a Imrich Kamenský členovia komisie. OZ na základe písomných návrhov členov zastupiteľstva
schválilo zvýšenie základného platu hlavnej kontrolórke obce o 27,56%, s platnosťou od 1.júna
2019 (všetci členovia OZ hlasovali za).
K bodom č. 9 a/ a 9 b/
O predmete žiadostí informoval pán starosta. Imrich Kamenský potvrdil, že žiadateľ
predmetné nehnuteľnosti užíval a preto by sme to mali vyriešiť. Hlavná kontrolórka odporučila
aby si žiadateľ odkúpil podiel od obce, alebo sa obrátil na súd. K žiadostiam sa vyjadrili aj Ing.
Miroslav Matúška a Ing. Dušan Mališ. OZ odporučilo poradiť sa s právnikom a žiadosti
odročilo (všetci členovia OZ hlasovali za odročenie žiadosti).
K bodu 9 c/
Žiadosť pána Tomáša Mačudu, Dolná Strehová, Hájska 17/24 a Zuzany Michalčovej,
Dolná Strehová, Okružná 160/2 o odkúpenie pozemku parc.č. C-KN 695/6 v k.ú. Dolná
Strehová OZ vzalo na vedomie, konštatovalo, že ide o pozemok s malou výmerou, hraničiaci
s pozemkom vo vlastníctve žiadateľov a schválilo zverejnenie zámeru na odpredaj
predmetného pozemku (všetci členovia OZ hlasovali za).
-

3

-

K bodu číslo 9 d/
Žiadosť o prenájom priestoru – Mgr. Kristína Repová – dôvod žiadosti vysvetlil pán
starosta. Navrhuje prenajať priestor za rovnakých podmienok ako predchádzajúcemu
nájomcovi. Ivan Jánošík navrhol nájomné zvýšiť. OZ schválilo prenájom priestorov
gynekologickej ambulancie pre pani Repovú v zmysle návrhu pána starostu (6 členov OZ
hlasovalo za, traja sa zdržali hlasovania (Imrich Kamenský, Norbert Adamove a Ivan Jánošík).
K bodu číslo 10 a/
Návrh na vysporiadanie pozemkov pod futbalovým ihriskom – problematiku vlastníckych
vzťahov pod futbalovým ihriskom vysvetlil pán starosta. K téme sa vyjadrili: Ing. Dušan Mališ,
Mgr. Ján Kubiš, Ing. Miroslav Matúška, Imrich Kamenský, Ing. Slávka Čerpáková – hlavná
kontrolórka obce a Ján Hriň. OZ schválilo zaoberať sa vysporiadaním vlastníctva pozemkov
pod ihriskom v prospech obce (všetci členovia OZ hlasovali za).
K bodu číslo 10 b/
O pridelení dotácií z rozpočtu obce na rok 2019 jednotlivým žiadateľom informoval pán
starosta. Za finančnú komisiu sa vyjadril Ing. Dušan Mališ. OZ vzalo pridelenie dotácií na
vedomie.
K bodu číslo 10 c/
O možnosti uchádzať sa o ďalšiu dotáciu na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice informoval
pán starosta. OZ schválilo podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu
požiarnej zbrojnice a spolufinancovanie projektu do výšky 5 % rozpočtových nákladov
z rozpočtu obce (všetci členovia OZ hlasovali za).
K bodu číslo 10 d/
O stave vozového parku obce informoval pán starosta a navrhol zakúpiť nové osobné auto
formou lízingu. K téme sa vyjadril Mgr. Ján Kubiš a Ing. Dušan Mališ, ktorý navrhol zakúpiť
auto v cene do 15000 € formou lízingu na 4 roky a s 50 % spoluúčasťou. Imrich Kamenský
navrhol zakúpiť auto do 20000 € s akontáciou 50%. Za návrh Ing. Mališa hlasovali Ing. Mališ
a Ing. Matúška, ostatní boli proti. Za návrh pána Kamenského hlasovalo 7 členov OZ, proti bol
Ing. Mališ a hlasovania sa zdržal Ing. Matúška.
OZ schválilo zakúpenie auta formou lízingu do sumy 20000 €.
K bodu číslo 10 e/
Informáciu o plnení rozpočtu na úseku daní a poplatkov predniesol pán starosta. K téme
sa vyjadrili: Mgr. Ján Kubiš v súvislosti s daňou za psa. Ján Hriň pripomenul pohľadávky za
užívanie verejného priestranstva. Ing. Dušan Mališ, navrhol zmeniť daň za užívanie verejného
priestranstva v areáli kempingu za nájom. Ing. Slávka Čerpáková navrhuje zamestnať právnika.
Na všetky otázky a pripomienky odpovedal pán starosta.
K bodu číslo 11
Imrich Kamenský sa pýtal riaditeľa obecného podniku na plán kosenia verejných
priestranstiev. Odpovedal pán starosta i riaditeľ OP. Ivan Longauer upraviť vjazdy do
materskej školy a na Obchodnú ulicu a zároveň opraviť priepust na tejto ulici. Ing. Miroslav
Matúška požaduje obnoviť tabuľu „Zákaz umývania áut“ pri prameni na Hámre.
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Stanislav Marko upozornil na skládku odpadu na konci ulice I. Madácha. Požaduje osadiť
zrkadlo pri Bistre na zákrute a dopravnej značky slepá ulica na ulici I. Madácha.
K bodu číslo 12
Rekapituláciu uznesení zo 4. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej
Strehovej predniesla Mgr. Dana Veselovská. OZ vzalo rekapituláciu uznesení na vedomie.
K bodu číslo 13
Pán starosta poďakoval členom OZ za účasť a o 19,50 hod. ukončil 4. verejné zasadnutie
Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej.

Ing. Anna Bystrianska
prednostka OcÚ

Ing. Ľuboslav Dobrocký
starosta obce

Overovatelia:
Mgr. Petronela Uhrinová
Ivan Longauer

Súčasťou zápisnice sú uznesenia zo 4. verejného zasadnutia OZ č. 26/2019 až 44/2019 a zvukový záznam zo dňa 24.05.2019

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej
Uznesenie č. 26/2019
zo 4. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,
ktoré sa konalo 24. mája 2019
K bodu číslo 1
Otvorenie zasadnutia (určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice, schválenie
návrhovej komisie, schválenie programu rokovania)
Uznesenie č. 26/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:
A/ b e r i e n a v e d o m i e:
1. Určenie zapisovateľky zápisnice: Ing. Anna Bystrianska
2. Overovateľov zápisnice: Mgr. Petronela Uhrinová a Ivan Longauer

B/ s ch v a ľ u j e:
1. Návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Dana Veselovská – predsedníčka komisie a Norbert
Adamove a Ivan Jánošík – členovia komisie.
Výsledok hlasovania č. 1
Počet prítomných : 9
Za: 9

Počet neprítomných: 0
Proti: 0

Nehlasovalo: 0
Zdržali sa: 0

2. Program 4. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej
Výsledok hlasovania č. 2
Počet prítomných : 9
Za: 9

Počet neprítomných: 0
Proti: 0

Nehlasovalo: 0
Zdržali sa: 0

Ing. Ľuboslav Dobrocký
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej
Uznesenie č. 27/2019
zo 4. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,
ktoré sa konalo 24. mája 2019
K bodu číslo 2
Kontrola plnenia uznesení OZ
Uznesenie č. 27/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

A/ b e r i e n a v e d o m i e:
1. Kontrolu plnenia uznesení OZ

Ing. Ľuboslav Dobrocký
starosta obce
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej
Uznesenie č. 28/2019
zo 4. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,
ktoré sa konalo 24. mája 2019
K bodu číslo 3
Informácia o fungovaní a hospodárskom výsledku spoločnosti TERMAL DS, s.r.o. Dolná
Strehová
Uznesenie č. 28/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:
A/ b e r i e n a v e d o m i e:
1. Informáciu o hospodárení a plánovaných investíciách spoločnosti TERMAL DS, s.r.o.
Dolná Strehová

Ing. Ľuboslav Dobrocký
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej
Uznesenie č. 29/2019
zo 4. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,
ktoré sa konalo 24. mája 2019
K bodu číslo 4
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2019
Uznesenie č. 29/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

A/ s ch v a ľ u j e:
1. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na obdobie júl – december 2019

Výsledok hlasovania č. 3
Počet prítomných : 9
Za: 9

Počet neprítomných: 0
Proti: 0

Nehlasovalo: 0
Zdržali sa: 0

Ing. Ľuboslav Dobrocký
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej
Uznesenie č. 30/2019
zo 4. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,
ktoré sa konalo 24. mája 2019
K bodu číslo 5
Záverečný účet Obce Dolná Strehová a rozpočtové hospodárenie za rok 2018
Uznesenie č. 30/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:
A/ b e r i e n a v e d o m i e:
1. Stanovisko finančnej komisie k záverečnému účtu obce Dolná Strehová
2. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce dolná Strehová za rok
2018
B/ s ch v a ľ u j e:
1. Záverečný účet Obce Dolná Strehová a rozpočtové hospodárenie za rok 2018

Výsledok hlasovania č.4
Počet prítomných : 9
Za: 9

Počet neprítomných: 0
Proti: 0

Nehlasovalo: 0
Zdržali sa: 0

Ing. Ľuboslav Dobrocký
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej
Uznesenie č. 31/2019
zo 4. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,
ktoré sa konalo 24. mája 2019
K bodu číslo 6
Návrh na rozpočtové opatrenie č. 2/2019
Uznesenie č. 31/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:
A/ b e r i e n a v e d o m i e:
1. Stanovisko finančnej komisie k rozpočtovému opatreniu č. 2/2019
2. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtovému opatreniu č. 2/2019
B/ s ch v a ľ u j e:
1. Rozpočtové opatrenie č. 2/2019

Výsledok hlasovania č. 5
Počet prítomných : 9
Za: 9

Počet neprítomných: 0
Proti: 0

Nehlasovalo: 0
Zdržali sa: 0

Ing. Ľuboslav Dobrocký
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej
Uznesenie č. 32/2019
zo 4. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,
ktoré sa konalo 24. mája 2019
K bodu číslo 7
Schválenie Programu odpadového hospodárstva obce Dolná Strehová
Uznesenie č. 32/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

A/ s ch v a ľ u j e:
1. Program odpadového hospodárstva obce Dolná Strehová

Výsledok hlasovania č. 6
Počet prítomných : 9
Za: 9

Počet neprítomných: 0
Proti: 0

Nehlasovalo: 0
Zdržali sa: 0

Ing. Ľuboslav Dobrocký
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej
Uznesenie č. 33/2019
zo 4. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,
ktoré sa konalo 24. mája 2019
K bodu číslo 8
Návrh na prehodnotenie platu hlavnej kontrolórky obce
Uznesenie č. 33/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

A/ s ch v a ľ u j e:
1. Mandátovú komisiu v zložení: Mgr. Ján Kubiš – predseda a Ing. Miroslav Matúška
a Imrich Kamenský – členovia mandátovej komisie.
Výsledok hlasovania č. 7
Počet prítomných : 9
Za: 9

Počet neprítomných: 0
Proti: 0

Nehlasovalo: 0
Zdržali sa: 0

2. S účinnosťou od 1.6.2019 plat hlavnej kontrolórky obce a to: základný plat zvýšený
o 27,56 %

Výsledok hlasovania č. 8
Počet prítomných : 9
Za: 9

Počet neprítomných: 0
Proti: 0

Nehlasovalo: 0
Zdržali sa: 0

Ing. Ľuboslav Dobrocký
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej
Uznesenie č. 34/2019
zo 4. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,
ktoré sa konalo 24. mája 2019
K bodu číslo 9 a/ a 9 b/
Žiadosť o majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností v k.ú. Dolná Strehová - Ján Kubiš st.
Žiadosť o vyjadrenie k vydaniu osvedčenia vyhlásenia o vydržaní vlastníckeho práva
k nehnuteľnostiam podľa § 63 zák. č. 323/1992 Zb. – Ján Kubiš st.
Uznesenie č. 34/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

A/ o d r o č u j e:
1. Žiadosti pána Jána Kubiša st. do budúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Výsledok hlasovania č. 9
Počet prítomných : 9
Za: 9

Počet neprítomných: 0
Proti: 0

Nehlasovalo: 0
Zdržali sa: 0

B/ u k l a d á:
1. Prerokovať predmetné žiadosti s právnikom.
Výsledok hlasovania č. 10
Počet prítomných : 9
Za: 9

Počet neprítomných: 0
Proti: 0

Nehlasovalo: 0
Zdržali sa: 0

Ing. Ľuboslav Dobrocký
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej
Uznesenie č. 36/2019
zo 4. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,
ktoré sa konalo 24. mája 2019
K bodu číslo 9 c/
Žiadosť o odkúpenie pozemku – Tomáš Mačuda a Zuzana Michalčová
Uznesenie č. 34/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:
A/ b e r i e n a v e d o m i e:
1. Žiadosť Tomáša Mačudu, bytom Dolná Strehová, Hájska 17/24 a Zuzany Michalčovej,
bytom Dolná Strehová, Okružná 160/2 o odkúpenie pozemku parcelné číslo 695/6
o výmere 67 m2 záhrada v katastrálnom území Dolná Strehová vedeného na LV č. 380
v celosti.
B/ k o n š t a t u j e:
1. Že ide o pozemok s malou výmerou, hraničiaci s pozemkami vo vlastníctve žiadateľov,
čo považuje za dôvody hodné osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8, písm. e/ zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
C/ s ch v a ľ u j e:
1. Zverejnenie zámeru obce na odpredaj pozemkov C-KN parc.č. 695/6 o výmere 67 m2
záhrada v katastrálnom území Dolná Strehová vedeného na LV č. 380 v celosti. Kúpnu
cenu stanovuje vo výške 3,32 €/m2.
Výsledok hlasovania č. 11
Počet prítomných : 9
Za: 9

Počet neprítomných: 0
Proti: 0

Nehlasovalo: 0
Zdržali sa: 0

D/ u k l a d á:
1. Žiadosť opätovne prerokovať po zverejnení zámeru obce na predaj pozemku s dôvodom
hodným osobitného zreteľa.
Výsledok hlasovania č. 12
Počet prítomných : 9
Za: 9

Počet neprítomných: 0
Proti: 0

Nehlasovalo: 0
Zdržali sa: 0

Ing. Ľuboslav Dobrocký
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej
Uznesenie č. 37/2019
zo 4. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,
ktoré sa konalo 24. mája 2019
K bodu číslo 9 d/
Žiadosť o prenájom priestoru – Mgr. Kristína Repová
Uznesenie č. 37/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

A/ s ch v a ľ u j e:
1. Prenájom priestorov bývalej gynekologickej ambulancie pre Mgr. Kristínu Repovú za
účelom zriadenia ambulantnej domácej ošetrovateľskej služby, od 1.6.2019 na dobu
neurčitú..
Výsledok hlasovania č. 13
Počet prítomných : 9
Za: 9

Počet neprítomných: 0
Proti: 0

Nehlasovalo: 0
Zdržali sa: 0

2. Nájomné za uvedené priestory 232 €/rok.
Výsledok hlasovania č. 14
Počet prítomných : 9
Za: 9

Počet neprítomných: 0
Proti: 0

Nehlasovalo: 0
Zdržali sa: 0

Ing. Ľuboslav Dobrocký
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej
Uznesenie č. 38/2019
zo 4. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,
ktoré sa konalo 24. mája 2019
K bodu číslo 10 a/
Návrh na vysporiadanie pozemkov pod futbalovým ihriskom
Uznesenie č. 38/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

A/ s ch v a ľ u j e:
1. Oslovenie vlastníkov pozemkov pod futbalovým ihriskom s ponukou na odkúpenie..
Výsledok hlasovania č. 15
Počet prítomných : 9
Za: 9

Počet neprítomných: 0
Proti: 0

Nehlasovalo: 0
Zdržali sa: 0

Ing. Ľuboslav Dobrocký
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej
Uznesenie č. 39/2019
zo 4. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,
ktoré sa konalo 24. máj 2018
K bodu číslo 10 b/
Informácia o pridelení dotácií z rozpočtu obce jednotlivým organizáciám
Uznesenie č. 39/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

A/ b e r i e n a v e d o m i e:
1. Pridelenie dotácií z rozpočtu obce jednotlivým žiadateľom.

Ing. Ľuboslav Dobrocký
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej
Uznesenie č. 40/2019
zo 4. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,
ktoré sa konalo 24. mája 2019
K bodu číslo 10 c/
Návrh na podanie žiadosti o dotáciu zo štátneho rozpočtu na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice
a návrh na spolufinancovanie projektu z rozpočtu obce
Uznesenie č. 40/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:
A/ s ch v a ľ u j e:
1. Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom
rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky platný pre Výzvu podľa
§2 písm. c) bodov 1. až 3.zákona č. 526/2010 Z.z. (ochrana pred požiarmi)
Výsledok hlasovania č. 16
Počet prítomných : 9
Za: 9

Počet neprítomných: 0
Proti: 0

Nehlasovalo: 0
Zdržali sa: 0

2. Spolufinancovanie projektu z rozpočtu obce do výšky 5 % rozpočtových nákladov
Výsledok hlasovania č. 17
Počet prítomných : 9
Za: 9

Počet neprítomných: 0
Proti: 0

Nehlasovalo: 0
Zdržali sa: 0

Ing. Ľuboslav Dobrocký
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej
Uznesenie č. 41/2019
zo 4. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,
ktoré sa konalo 24. máj 2018
K bodu číslo 10 d/
Informácia o stave vozového parku obce
Uznesenie č. 41/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

A/ b e r i e n a v e d o m i e:
1. Informáciu o stave vozového parku obce
B/ s ch v a ľ u j e:
1. Zakúpenie nového osobného automobilu formou lízingu na s akontáciou do 50 % do
sumy 20000 € s DPH.

Výsledok hlasovania č. 18
Počet prítomných : 9
Za: 7

Počet neprítomných: 0
Proti: 1 (Ing. D.Mališ)

Nehlasovalo: 0
Zdržali sa: 1 (Ing.M.Matúška)

Ing. Ľuboslav Dobrocký
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej
Uznesenie č. 42/2019
zo 4. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,
ktoré sa konalo 24. máj 2018
K bodu číslo 10 e/
Informácia o plnení rozpočtu obce na úseku poplatkov a daní
Uznesenie č. 42/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

A/ b e r i e n a v e d o m i e:
1. Informáciu o plnení rozpočtu obce na úseku poplatkov a daní

Ing. Ľuboslav Dobrocký
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej
Uznesenie č. 43/2019
zo 4. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,
ktoré sa konalo 24. máj 2018
K bodu číslo 11/
Interpelácie poslancov na starostu obce, členov obecnej rady a riaditeľov organizácií
zriadených obcou
Uznesenie č. 43/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

A/ b e r i e n a v e d o m i e:
1. Interpelácie poslancov Mgr. Jána Kubiša, Ing. Miroslava Matúšku, Ing. Dušana Mališa
Imricha Kamenského a Ivana Jánošíka , Hlavnej kontrolórky a pána Stanislava Marka
na starostu obce a riaditeľa obecného podniku

B/ u k l a d á:
1. Preveriť možnosť osadenia dopravného zrkadla na štátnej ceste pri pohostinstve Bistro
na zákrute
Termín: do budúceho OZ
Zodpovední: pracovníci OcÚ
2. Osadenie dopravnej značky „slepá ulica“ na ulici I. Madácha
Termín: do budúceho OZ
Zodpovední: pracovníci OcÚ
3. Upraviť skládku bio odpadu na konci ulice I. Madácha
Termín: do budúceho OZ
Zodpovední: riaditeľ OP

Ing. Ľuboslav Dobrocký
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej
Uznesenie č. 44/2019
zo 4. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,
ktoré sa konalo 24. máj 2018
K bodu číslo 12
Rekapitulácia uznesení zo verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej
zo dňa 24.5.2019
Uznesenie č. 44/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

A/ b e r i e n a v e d o m i e:
Rekapituláciu uznesení zo 4. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej
zo dňa 24.5.2019

Ing. Ľuboslav Dobrocký
starosta obce

