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

 

Z Á P I S N I C A 

 
zo 7. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, ktoré sa konalo 

11. decembra 2019 o 17,00 hod. v Kaštieli I. Madácha v Dolnej Strehovej 

 

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.   Návrh VZN č. 5/2019 o miestnych daniach na území obce Dolná Strehová 
       Predkladá: starosta obce 

4.   Návrh VZN č. 6/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné  

      odpady na území obce Dolná Strehová 
       Predkladá: starosta obce 

5.   Návrh VZN č. 7/2019 o zavedení verejných dávok v obci Dolná Strehová 
      Predkladá: starosta obce 

6.   Návrh VZN č. 8/2019 o podmienkach poskytovania dotácií a finančných príspevkov  

      z rozpočtu Obce Dolná Strehová 
      Predkladá: starosta obce 

7.   Návrh na rozpočtové opatrenie číslo 4/2019 
      Predkladá: starosta obce, účtovníčka obce 

8.   Návrh rozpočtu obce na rok 2020 a roky 2021 a 2022 
      Predkladá: starosta obce a účtovníčka obce 

      Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu – Ing. Slávka Čerpáková – hlavná  

      kontrolórka obce 

      Stanovisko finančnej komisie – Ing. Dušan Mališ – predseda finančnej komisie 

9.   Návrh na prehodnotenie platu starostu obce 
       Predkladá: prednostka OcÚ  

10. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2020 
       Predkladá: hlavná kontrolórka obce 

11. Návrh kúpnej zmluvy na predaj pozemkov pre Pavla Rajníka, Pruské č. 147 
       Predkladá: prednostka OcÚ 

12. Žiadosti: 

      a/ Žiadosť o prenájom pozemku s následným odkúpením – Milan Temiak, Rimavská  

          Sobota  

      b/ Žiadosť o prenájom pozemku – Miroslav Makovník, Hájska 39/23 

      c/ Žiadosť o prenájom priestorov v budove obecného úradu – PharmDr. Monika  

          Fabianová, Horná Strehová č. 156 

13. Rôzne 

14. Interpelácie poslancov na starostu obce, členov obecnej rady a riaditeľov organizácií     

      zriadených obcou 

15. Rekapitulácia uznesení OZ zo 7. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej  

      Strehovej 

14. Záver – starosta obce 



 

K bodu číslo 1  

         Pán starosta privítal na 7. verejnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej 

členov OZ, hlavnú kontrolórku obce, riaditeľa obecného podniku a hostí. Konštatoval, že sú 

prítomní siedmi členovia OZ, jeden (Norbert Adamove) sa ospravedlnil a Ing. Dušan Mališ 

príde neskôr.Za zapisovateľku zápisnice určil prednostku OcÚ a za overovateľov zápisnice 

Ivana Longauera a Imricha Kamenského. Do návrhovej komisie pán starosta navrhol Mgr. 

Danu Veselovskú ako predsedníčku návrhovej komisie a Ivana Jánošíka a Ing. Miroslava 

Matúšku ako členov návrhovej komisie. OZ schválilo zloženie návrhovej komisie  v zmysle 

návrhu pána starostu (všetci prítomní členovia OZ hlasovali za). Následne pán starosta 

predniesol návrh programu 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva. Program je totožný 

s návrhom programu zaslaným v pozvánke. OZ schválilo program 7. verejného zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej v zmysle predneseného návrhu (všetci prítomní 

členovia OZ hlasovali za).  

 

K bodu číslo 2 

        Kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva  predniesla Ing. Slávka Čerpáková – 

hlavná kontrolórka obce. Písomný záznam kontroly je priložený k zápisnici. OZ vzalo kontrolu 

plnenia uznesení na vedomie. 

 

K bodu číslo 3 

         Návrh VZN č. 5/2019 o miestnych daniach na území obce Dolná Strehová predniesol pán 

starosta. Informoval o zmenách, ktoré sú oproti doteraz platnému nariadeniu. Zmeny sa týkajú  

dane za ubytovanie a dane za psa. OZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenia č. 5/2019 

o miestnych daniach na území obce Dolná Strehová v zmysle predneseného návrhu (všetci 

prítomní členovia OZ hlasovali za). 

 

K bodu číslo 4 

       Návrh VZN č. 6/2019  o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na území obce Dolná Strehová  predniesol pán starosta. Podrobne vysvetlil dôvod 

zvýšenia poplatku za odpady. K návrhu sa vyjadrila aj Ing. Slávka  Čerpáková – hlavná 

kontrolórka obce. OZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019  o miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (všetci prítomní členovia OZ hlasovali za). 

 

K bodu číslo 5 

        Návrh VZN č. 7/2019 o zavedení verejných dávok v obci Dolná Strehová predniesol pán 

starosta. OZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019 o zavedení verejných dávok 

v obci Dolná Strehová (všetci prítomní členovia OZ hlasovali za).    

 

K bodu číslo 6 

         Návrh VZN č. 8/2019 o podmienkach poskytovania dotácií a finančných príspevkov 

z rozpočtu obce Dolná Strehová predniesol pán starosta.  OZ schválilo Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 8/2019 o podmienkach poskytovania dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu 

obce Dolná Strehová (všetci prítomní členovia OZ hlasovali za).    
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K bodu číslo 7 



         Návrh na rozpočtové opatrenie č. 4/2019 predniesla Eva Kalamárová – účtovníčka obce. 

Pán starosta podrobne vysvetlil dôvody predloženia návrhu. Ing. Slávka Čerpáková – hlavná 

kontrolórka obce odporučila schváliť rozpočtové opatrenie č. 4/2019.  

OZ schválilo Rozpočtové opatrenie č. 4/2019. 

 

K bodu číslo 8 

         Návrh rozpočtu na rok 2020 a na roky 2021 a 2022 predniesol pán starosta. Stanovisko 

k návrhu rozpočtov predniesla Ing. Slávka Čerpáková – hlavná kontrolórka obce. Písomný 

záznam stanoviska je priložený k zápisnici. Finančná komisia stanovisko k návrhu rozpočtov 

nepredložila. 

OZ schválilo Rozpočet obce Dolná Strehová na rok 2020 (všetci prítomní členovia OZ hlasovali 

za) a vzalo na vedomie návrhy rozpočtov na roka 2021 a 2022. 

 

K bodu číslo 9 

        Návrh na prehodnotenie platu starostu obce predniesla prednostka OcÚ. Obecné 

zastupiteľstvo si schválilo tajné hlasovanie o plate starostu a zároveň schválilo mandátovú 

komisiu v zložení Mgr. Petronela Uhrinová – predsedníčka komisie a Ivan Jánošík a Mgr. Ján 

Kubiš  členovia mandátovej komisie ( šesť členov OZ hlasovalo za, jedna Mgr. Uhrinová sa 

zdržala hlasovania). OZ schválilo zvýšenie základného platu starostu obce o 30 % s platnosťou 

od 1.1.2020 (všetci prítomní členovia OZ hlasovali za). 

 

K bodu číslo 10 

     Návrh plánu kontrolnej činnosti  hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2020 predniesla Ing. 

Slávka Čerpáková – hlavná kontrolórka obce. 

OZ schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2020 (všetci 

prítomní členovia OZ hlasovali za). 

 

 

K bodu číslo 11 

        Návrh kúpnej zmluvy na prevod vlastníckeho práva k pozemkom par.č 1103/4 a 1103/15  

Pre Pavla Rajníka s manželkou, Pruské č. 147. OZ schválilo kúpnu zmluvu v zmysle 

predneseného návrhu  (šesť prítomných členov  OZ hlasovalo za, Mgr. D. Veselovská v čase 

hlasovania nebola prítomná). 

 

K bodu číslo 12 a 

        Žiadosť Milana Temiaka o prenájom a následné odkúpenie pozemku v areáli pri 

termálnom kúpalisku  - k žiadosti sa vyjadril Ivan Longauer. OZ schválilo žiadosť Milana 

Temiaka (všetci prítomní členovia OZ hlasovali za). 

 

K bodu číslo 12 b 

        Žiadosť Miroslava Makovníka o prenájom pozemku parc.č. 1281/1 v k.ú. Dolná Strehová 

OZ schválilo (sedem prítomných členov OZ hlasovalo za, jeden Ing. D. Mališ sa zdržal 

hlasovania). 
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K bodu číslo 12 c 



        Žiadosť o prenájom priestorov za účelom zriadenia lekárne - PharmDr. Monika 

Fabianová. K žiadosti sa vyjadril Ivan Jánošík,Mgr. Ján Kubiš a Ing. Dušan Mališ. OZ schválilo 

prenájom priestorov v zmysle žiadosti (všetci prítomní členovia OZ hlasovali za). 

 

K bodu číslo 13 

Rôzne: 

a/ Mgr. Dana Veselovská oznámila zmenu v komisii pre cestovný ruch a regionálny rozvoj. 

Mgr. Simona Speváková sa k 31.12.2019 vzdáva členstva v komisii. Za novú členku komisie 

navrhla schváliť  Mgr. Zuzanu Krištofíkovú. OZ vzalo na vedomie vzdanie sa  Mgr. S. 

Spevákovej členstva v komisii a schválilo Mgr. Zuzanu Krištofíkovú za novú členku komisie 

pre cestovný ruch a regionálny rozvoj (všetci prítomní členovia OZ hlasovali za). 

 

b/ Harmonogram zimnej údržby miestnych komunikácií na území obce Dolná Strehová 

predniesol Ján Hriň – riaditeľ obecného podniku. Doplnil pán starosta. OZ vzalo na vedomie 

harmonogram zimnej údržby komunikácii. 

 

c/ Pán starosta informoval o tragédii v Prešove a navrhol prispieť na zmiernenie následkov 

tragédie na účet mesta Prešov sumu 1 € na obyvateľa našej obce, čo predstavuje sumu cca 1000 

€. K návrhu sa vyjadrila Eva Kalamárová a Ing. Dušan Mališ . OZ schválilo poskytnutie 

príspevku 1000 € v prípade prebytku na účte obce na konci roka 2019. 

 

K bodu čílo 14 

        Ivan Jánošík a Ing. Dušan Mališ  sa pýtali v ako štádiu je vysporiadanie pozemkov pod 

futbalovým ihriskom. Odpovedal pán starosta.  

 

K bodu číslo 15 

        Rekapituláciu uznesení zo 7. verejného zasadnutia OZ predniesla Mgr. Dana Veselovská 

– predsedníčka návrhovej komisie. OZ vzalo rekapituláciu na vedomie.  

 

K bodu číslo 15 

         Pán starosta po prerokovaní všetkých bodov programu poďakoval členom obecného 

zastupiteľstva za činnosť, ktorá je prospešná v prospech obyvateľov obce a o 19,05 hod. 

ukončil 7. verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej.  

   

  

Ing. Anna Bystrianska                                                                   Ing. Ľuboslav Dobrocký 

prednostka OcÚ                                                                             starosta obce   

 

 

                                            Overovatelia: 

                                            Ivan  Longauer   

                                      Imrich Kamenský 

                                  

 
Súčasťou zápisnice sú uznesenia zo 7. verejného  zasadnutia OZ č. 79/2019 až 97/2019 a zvukový záznam zo dňa 11.12.2019 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

 

Uznesenie č. 79/2019 
zo 7. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 11. decembra 2019 

 

 

K bodu číslo 1 

Otvorenie- (určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice, schválenie programu 

rokovania). 

 

Uznesenie č. 79/2019 
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: Ivan Longauer a Imrich Kamenský 

 

B/   s ch v a ľ u j e: 
      1.   Návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Dana Veselovská – predsedníčka NK a Ivan Jánošík    

            a Ing. Miroslav Matúška členovia návrhovej komisie  

 
Výsledok hlasovania č. 1 

        Počet prítomných : 7                     Počet neprítomných: 2                                     Nehlasovalo: 0 

        Za: 7                                              Proti 0                                                              Zdrža li sa:   

 

 

      2.   Mandátovú komisiu v zložení: Mgr. Petronela Uhrinová – predsedníčka mandátovej  

            komisie a Ivan Jánošík a Mgr. Ján Kubiš členovia mandátovej komisie 

 
Výsledok hlasovania č. 2 

        Počet prítomných : 7                     Počet neprítomných: 2                                     Nehlasovalo:  0 

        Za: 7                                              Proti 0                                                              Zdrža li sa:   

 

    3.  Program 7. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej  

 
Výsledok hlasovania č. 3 

        Počet prítomných : 7                     Počet neprítomných: 2                                     Nehlasovalo: 0  

        Za: 7                                              Proti 0                                                              Zdrža li sa:   

 

 

 



                                                                                           Ing. Ľuboslav Dobrocký                                                                                                             

                                                                                                    starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

 

Uznesenie č. 80/2019 
zo 7. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 11. decembra 2019 

 

 

K bodu číslo 2 

Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

 

Uznesenie č. 81/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 

 

 

A/  b e r i e  n a  v e d o m i e: 
1. Kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej 

 

 

 

                                                                                           Ing. Ľuboslav Dobrocký                                                                                                             

                                                                                                    starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

 

Uznesenie č. 81/2019 
zo 7. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 11. decembra 2019 

 

 



K bodu číslo 3 

Návrh VZN č. 5/2019 o miestnych daniach na území obce Dolná Strehová   

 

Uznesenie č. 81/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 

 

 

A/  s ch v a ľ u j e: 
1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019 o miestnych daniach na území obce Dolná 

Strehová 

 
Výsledok hlasovania č. 4 

        Počet prítomných : 7                     Počet neprítomných: 2                                     Nehlasovalo: 0  

        Za: 7                                              Proti 0                                                              Zdrža li sa:   

 

 

 

                                                                                Ing. Ľuboslav Dobrocký                                                                                                             

                                                                                          starosta obce 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

 

 

Uznesenie č. 82/2019 
zo 7. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 11. decembra 2019 

 

 

K bodu číslo 4 

Návrh VZN č. 6/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

na území obce Dolná Strehová   

 

Uznesenie č. 82/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 

 

 

A/  s ch v a ľ u j e: 
1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019 o  miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území obce Dolná Strehová 

 
Výsledok hlasovania č. 5 

        Počet prítomných : 7                     Počet neprítomných: 2                                     Nehlasovalo: 0  

        Za: 7                                              Proti 0                                                              Zdržali sa:   

 

 

 

                                                                                Ing. Ľuboslav Dobrocký                                                                                                             

                                                                                          starosta obce 



 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

 

 

Uznesenie č. 83/2019 
zo 7. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 11. decembra 2019 

 

 

K bodu číslo 5 

Návrh VZN č. 7/2019 o zavedení verejných dávok v obci Dolná Strehová   

 

Uznesenie č. 83/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 

 

 

A/  s ch v a ľ u j e: 
     1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019 o  zavedení verejných dávok v obci Dolná  

         Strehová   

 

 
Výsledok hlasovania č. 6 

  Počet prítomných : 7                     Počet neprítomných: 2                                     Nehlasovalo: 0 

  Za: 7                                              Proti 0                                                              Zdrža li sa:   

 

 

 

                                                                                Ing. Ľuboslav Dobrocký                                                                                                             

                                                                                     starosta obce 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

 

Uznesenie č. 84/2019 
zo 7. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 11. decembra 2019 

 

 

K bodu číslo 6 

Návrh VZN č. 8/2019 o podmienkach poskytovania dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu 

obce Dolná Strehová   

 

Uznesenie č. 84/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 

 

 



A/  s ch v a ľ u j e: 
      1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2019 o  podmienkach poskytovania dotácií  

           a finančných príspevkov z rozpočtu obce Dolná Strehová     

 

1.  
Výsledok hlasovania č. 7 

         Počet prítomných : 7                     Počet neprítomných: 2                                     Nehlasovalo: 0 

         Za: 7                                              Proti 0                                                              Zdrža li sa:   

 

 

 

                                                                                Ing. Ľuboslav Dobrocký                                                                                                             

                                                                                          starosta obce 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

 

 

 

Uznesenie č. 85/2019 
zo 7. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 11. decembra 2019 

 

 

K bodu číslo 7 

Návrh rozpočtového opatrenia č. 4/2019   

 

Uznesenie č. 85/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 

 

 

A/  s ch v a ľ u j e: 
      1.  Rozpočtové opatrenie č. 4/2019 

 

 
Výsledok hlasovania č. 8 

       Počet prítomných : 7                     Počet neprítomných: 2                                     Nehlasovalo: 0  

       Za: 7                                              Proti 0                                                              Zdrža li sa:   

 

 

 

                                                                                Ing. Ľuboslav Dobrocký                                                                                                             

                                                                                          starosta obce 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

 



 

Uznesenie č. 86/2019 
zo 7. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 11. decembra 2019 

 

 

K bodu číslo 8 

Návrh rozpočtu obce na rok 2020 a roky 2021 a 2022   

 

Uznesenie č. 86/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 

 

A/  b e r i e  n a  v e d o m i e: 
      1.  Návrhy rozpočtov na roky 2021 a 2022 

      2.  Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na rok 2020 a roky 2021 a 2022 

 

 

B/  s ch v a ľ u j e: 
      1.  Rozpočet Obce Dolná Strehová na rok 2020 

 

 
Výsledok hlasovania č. 9 

       Počet prítomných : 7                     Počet neprítomných: 2                                     Nehlasovalo: 0 

       Za: 7                                              Proti 0                                                              Zdrža li sa:   

 

 

 

                                                                                Ing. Ľuboslav Dobrocký                                                                                                             

                                                                                          starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

 

 

 

Uznesenie č. 87/2019 
zo 7. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 11. decembra 2019 

 

 

K bodu číslo 9 

Návrh na prehodnotenie platu starostu obce   

 

Uznesenie č. 87/2019 



Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 

 

 

A/  s ch v a ľ u j e: 
      1.  Plat starostu obce v zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, podľa § 3 ods. 1 a § 

4 ods. 1 a zvýšený v zmysle § 4  ods. 2 o 30 % s účinnosťou od 1.1.2020.   

 

 
Výsledok hlasovania č. 10 

       Počet prítomných : 7                     Počet neprítomných: 2                                     Nehlasovalo: 0  

       Za: 7                                              Proti 0                                                              Zdrža li sa:   

 

 

 

                                                                                Ing. Ľuboslav Dobrocký                                                                                                             

                                                                                          starosta obce 

 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

 

 

 

Uznesenie č. 88/2019 
zo 7. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 11. decembra 2019 

 

 

K bodu číslo 10 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2020   

 

Uznesenie č. 88/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 

 

 

A/  s ch v a ľ u j e: 
      1.  Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2020   

 

 
Výsledok hlasovania č. 11 

       Počet prítomných : 7                     Počet neprítomných: 2                                     Nehlasovalo: 0 

       Za: 7                                              Proti 0                                                              Zdrža li sa:   

 

 

 

                                                                                Ing. Ľuboslav Dobrocký                                                                                                             

                                                                                          starosta obce 



 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

 

Uznesenie č. 89/2019 
zo 7. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 11. decembra 2019 

 

 

K bodu číslo 11 

Návrh kúpnej zmluvy na predaj pozemkov pre Pavla Rajníka s manželkou, Pruské 147   

 

Uznesenie č. 89/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 

 

 

A/  s ch v a ľ u j e: 
      1.  Kúpnu zmluvu na prevod vlastníckeho práva k pozemkom registra C.KN parc.č. 1103/4  

           o výmere 28 m2 , druh pozemku zastavaná plocha za cenu 40 €/m2a parc.č. 1103/15  

           o výmere 178 m2, druh pozemku zastavaná plocha za cenu 15 €/m2 v k. ú. Dolná  

           Strehová. Celková suma za predmetné pozemky je 3790,- €.   

 

 
Výsledok hlasovania č. 11 

       Počet prítomných : 7                     Počet neprítomných: 2                                     Nehlasovalo: 1  

       Za: 6                                              Proti 0                                                              Zdržali sa:   

 

 

 

                                                                                Ing. Ľuboslav Dobrocký                                                                                                             

                                                                                          starosta obce 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

 

 

Uznesenie č. 90/2019 
zo 7. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 11. decembra 2019 

 

 

K bodu číslo 12 a 

Žiadosť o prenájom pozemku s následným odkúpením – Milan Temiak, Rimavská Sobota   

 

Uznesenie č. 90/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 

 

 

A/  s ch v a ľ u j e: 
      1.  Prenájom pozemku parc.č. 1103/25  v k. ú. Dolná Strehová za účlom postavenia zrubovej  



           chatky a jeho následný predaj v zmysle uznesenia č. 75/2013  z 19. verejného zasadnutia  

           Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej  zo dňa 11.12.2013 

 

 
Výsledok hlasovania č. 12 

       Počet prítomných : 7                     Počet neprítomných: 2                                     Nehlasovalo: 0  

       Za: 7                                              Proti 0                                                              Zdržali sa:   

 

 

 

                                                                                Ing. Ľuboslav Dobrocký                                                                                                             

                                                                                          starosta obce 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

 

 

Uznesenie č. 90/2019 
zo 7. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 11. decembra 2019 

 

 

K bodu číslo 12 a 

Žiadosť o prenájom pozemku s následným odkúpením – Milan Temiak, Rimavská Sobota   

 

Uznesenie č. 90/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 

 

 

A/  s ch v a ľ u j e: 
      1.  Prenájom pozemku parc.č. 1103/25  v k. ú. Dolná Strehová za účelom postavenia 

zrubovej  

           chatky a jeho následný predaj v zmysle uznesenia č. 75/2013  z 19. verejného zasadnutia  

           Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej  zo dňa 11.12.2013 

 

 
Výsledok hlasovania č. 12 

       Počet prítomných : 7                     Počet neprítomných: 2                                     Nehlasovalo: 0  

       Za: 7                                              Proti 0                                                              Zdržali sa:   

 

 

 

                                                                                Ing. Ľuboslav Dobrocký                                                                                                             

                                                                                          starosta obce 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

 

 

Uznesenie č. 91/2019 



zo 7. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 11. decembra 2019 

 

 

K bodu číslo 12 b 

Žiadosť o prenájom pozemku  - Miroslav Makovník, Hájska 39/23, 99102 Dolná Strehová   

 

Uznesenie č. 91/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 

 

 

A/  s ch v a ľ u j e: 
      1.  Prenájom pozemku parc.č. 1281/1  v k. ú. Dolná Strehová za účelom využitia na 

poľnohospodárske účely 

 

 
Výsledok hlasovania č. 13 

       Počet prítomných : 8                     Počet neprítomných: 1                                     Nehlasovalo: 0 

       Za: 7                                              Proti 0                                                              Zdržali sa: 1 (Ing.D.Mališ) 

 

 

 

                                                                                Ing. Ľuboslav Dobrocký                                                                                                             

                                                                                          starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

 

 

Uznesenie č. 92/2019 
zo 7. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 11. decembra 2019 

 

 

K bodu číslo 12 c 

Žiadosť o prenájom priestorov v budove obecného úradu – PharmDr. Monika Fabianová   

 

Uznesenie č. 92/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 

 

 

A/  s ch v a ľ u j e: 
      1.  Prenájom priestorov bývalej lekárne pre PharmDr. Moniku Fabianovú za účelom  

           opätovného zriadenia lekárne. 

 



 
Výsledok hlasovania č. 14 

       Počet prítomných : 8                       Počet neprítomných: 1                                    Nehlasovalo: 0  

       Za: 8                                                Proti 0                                                             Zdržali sa: 0  

 

 

 

                                                                                Ing. Ľuboslav Dobrocký                                                                                                             

                                                                                          starosta obce 

 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

 

 

Uznesenie č. 93/2019 
zo 7. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 11. decembra 2019 

 

 

K bodu číslo 13 

Informácia o vzdaní sa členstva v komisii pre cestovný ruch a regionálny rozvoj – Mgr. Simona 

Speváková. 

Návrh na novú členku komisie pre cestovný ruch a regionálny rozvoj.   

 

Uznesenie č. 93/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 

 

A/  b e r i e  n a  v e d o m i e: 
1.  vzdanie sa Mgr. Simony  Spevákovej  členstva v komisii pre cestovný ruch a regionálny 

rozvoj 

 

B/  s ch v a ľ u j e: 
      1.  Novú členku komisie pre cestovný ruch a regionálny rozvoj Mgr. Zuzanu Krištofíkovú 

 

 

 
Výsledok hlasovania č. 15 

       Počet prítomných : 8                       Počet neprítomných: 1                                    Nehlasovalo: 0 

       Za: 8                                                Proti 0                                                             Zdržali sa: 0  

 

 

 

                                                                                Ing. Ľuboslav Dobrocký                                                                                                             

                                                                                          starosta obce 

 

 



 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

 

 

Uznesenie č. 94/2019 
zo 7. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 11. decembra 2019 

 

 

K bodu číslo 13 b 

Informácia o zimnej údržbe miestnych komunikácií na území obce Dolná Strehová a stave 

vozového parku. 

 

Uznesenie č. 93/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 

 

A/  b e r i e  n a  v e d o m i e: 
1.  Postu pri zimnej údržbe miestnych komunikácií na území obce Dolná Strehová 

2.  Informáciu o stave vozového  parku obce Dolná Strehová 

 

 

                                                                                Ing. Ľuboslav Dobrocký                                                                                                             

                                                                                          starosta obce 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

 

 

Uznesenie č. 95/2019 
zo 7. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 11. decembra 2019 

 

 

K bodu číslo 13 c 

Návrh starostu obce na poskytnutie finančnej pomoci na transparentný účet  mesta Prešov pre 

ľudí postihnutých tragickou udalosťou dňa 6.12.2019 

 

Uznesenie č. 95/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 

 

A/  s ch v a ľ u j e: 
1.  Poskytnutie finančnej pomoci vo výške 1 €/obyvateľ obce, spolu cca 1000 € na transparentný  

 účet mesta Prešov na zmiernenie následkov tragickej udalosti zo dňa 6.12.2019  

 

 
Výsledok hlasovania č. 15 



       Počet prítomných : 8                       Počet neprítomných: 1                                    Nehlasovalo: 0  

       Za: 8                                                Proti 0                                                             Zdržali sa: 0  

 

 

 

                                                                                Ing. Ľuboslav Dobrocký                                                                                                             

                                                                                          starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

 

Uznesenie č. 96/2019 
zo 7. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 11. december 2019 

 

 

K bodu číslo 14 

Interpelácie poslancov na starostu obce, členov obecnej rady a riaditeľov organizácií 

zriadených obcou 

 

Uznesenie č. 96/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 

 

 

A/  b e r i e  n a  v e d o m i e: 
1. Interpelácie poslancov Ivana Jánošíka a Ing. Dušana Mališa  

 

 

                                                                                           Ing. Ľuboslav Dobrocký                                                                                                             

                                                                                                    starosta obce 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

 

Uznesenie č. 97/2019 
zo 6. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 11. decembra 2019 

 

 

K bodu číslo 15 



Rekapitulácia uznesení zo 7.  verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej 

zo dňa 11.12.2019 

 

Uznesenie č. 97/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 

 

 

A/  b e r i e  n a  v e d o m i e: 
Rekapituláciu uznesení zo 7. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej 

zo dňa 11.12.2019 

                                                                                                     

 

 

 

                                                                                                   Ing. Ľuboslav Dobrocký                                                                                                            

                                                                                                            starosta obce 

 

 

 

 

 


