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

Z Á P I S N I C A 
z 5. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, ktoré sa konalo 

23. augusta 2019 o 17,00 hod. v zasadačke obecného úradu 

 

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. Výročná správa a konsolidovaná výročná správa Obce Dolná Strehová za rok 2018 

Predkladá: účtovníčka obce 

4. Návrh na rozpočtové opatrenie č. 3/2019 

Predkladá: účtovníčka obce 

5. Návrh správy o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Dolná 

Strehová za rok 2018 

Predkladá: starosta obce 

6. Návrh VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na 

výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so  stravovaním v školách a školských 

zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Dolná Strehová 

Predkladá: starosta obce 

7. Návrh VZN č. 2/2019 o chove, vodení a držaní psov na území Obce Dolná Strehová 

Predkladá: starosta obce 

8. Návrh VZN č. 3/2019 o udržiavaní čistoty a o správe a údržbe verejnej zelene 

a poriadku na území Obce Dolná Strehová 

Predkladá: starosta obce 

9. Návrh VZN č. 4/2019 o používaní zábavnej pyrotechniky 

Predkladá: starosta obce 

10. Žiadosti: 

a/ Žiadosť o odkúpenie pozemku – Pavel Rajník, Pruské 

b/ Žiadosť o navýšenie finančných prostriedkov- Základná škola s materskou školou 

Dolná Strehová 

11. Rôzne: 

a/ Návrh na vysporiadanie pozemkov parc.č. 288 a 289 v k.ú. Dolná Strehová s pani 

Demeterovou  

b/ Osadenie  spomaľovačov na miestnej komunikácii na ulici Hájska 

c/ Urnový háj v katolíckom cintoríne 

d/ Správa o činnosti hlavnej kontrolórky obce za I. polrok 2019 

e/ Návrh na predloženie žiadosti o NFP na SO z Operačného programu Ľudské zdroje, 

Prioritná os: 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných 

rómskych komunít .... a návrh na spolufinancovanie projektu z rozpočtu obce 

f/ Informácia o kúpe auta  

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

zriadených obcou 
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13. Rekapitulácia uznesení OZ zo 5. verejného zasadnutia 

Predkladá: predsedníčka návrhovej komisie 

14. Záver – starosta obce 

 

 

K bodu číslo 1 

         Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol pán starosta Ing. Ľuboslav Dobrocký. 

Privítal členov obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných a konštatoval, že sú prítomní 

všetci členovia OZ. Za zapisovateľku zápisnice určil prednostku OcÚ. Za overovateľov 

zápisnice pán starosta určil Ing. Miroslava Matúšku a Ing. Dušana Mališa. Do návrhovej 

komisie navrhol Mgr. Danu Veselovskú ako predsedníčku návrhovej komisie a Imricha 

Kamenského a  Mgr. Petronelu Uhrinovú ako členov návrhovej komisie. Následne pán starosta 

predniesol návrh programu 5. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej 

Strehovej, ktorý navrhol oproti návrhu zverejneného v pozvánke doplniť o body 11 d/, 11 e/ 

a 11f/. Obecné zastupiteľstvo schválilo program 5. verejného zasadnutia OZ v zmysle 

predneseného návrhu (všetci členovia OZ hlasovali za). 

 

K bodu číslo 2  

          Kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva predniesla Ing. Slávka Čerpáková – 

hlavná kontrolórka obce. K plneniu uznesení sa vyjadril pán starosta a Ján Hriň – riaditeľ 

obecného podniku.  Písomný záznam je priložený k zápisnici. Oz vzalo kontrolu plnenia 

uznesení na vedomie. 

 

K bodu číslo 3 

       Výročnú správu a konsolidovanú správu Obce Dolná Strehová vypracovala a predniesla 

Eva Kalamárová – účtovníčka obce. Správa je priložená k zápisnici. OZ vzalo správu na 

vedomie. 

 

K bodu číslo 4 

        Návrh na rozpočtové opatrenie č. 3/2019 predložila účtovníčka obce. Hlavná kontrolórka 

vo svojom stanovisku odporučila opatrenie prijať. OZ schválilo Rozpočtové opatrenie č. 3/2019 

(8 členov OZ hlasovalo za,1 /Ing. D. Mališ/ sa zdržal hlasovania). 

 

K bodu číslo 5 

         Návrh správy o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Dolná Strehová 

predniesol pán starosta. OZ správu schválilo (všetci členovia OZ hlasovali za). 

 

K bodu číslo 6 

       Návrh VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu 

a vzdelávanie a nákladov spojených so  stravovaním v školách a školských zariadeniach, 

ktorých zriaďovateľom je Obec Dolná Strehová predniesla PaedDr. Anna Malatincová – 

riaditeľka školy. K návrhu VZN sa vyjadril pán starosta, Ing. Dušan Mališ, Ivan Jánošík a Oľga 

Priatková – vedúca školskej jedálne. OZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dolná 

Strehová č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu  
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a vzdelávanie a nákladov spojených so  stravovaním v školách a školských zariadeniach, 

ktorých zriaďovateľom je Obec Dolná Strehová (7 členov OZ hlasovalo za, dvaja /Ing. Dušan 

Mališ a Ivan Jánošík/ sa zdržali hlasovania). 

 

K bodu číslo 7 

         Návrh VZN č. 2/2019 o chove, vodení a držaní psov na území Obce Dolná Strehová – 

predložil pán starosta. Svoje pripomienky a otázky súvisiace s návrhom VZN  predložili: Ivan 

Jánošík (koľko máme psov v evidencii, nesúhlasí s neanonymným nahlasovaním držiteľa psa), 

Mgr. Ján Kubiš (kto bude kontrolovať či je pes zaevidovaný), Ing. Dušan Mališ (upozornil, že 

kontrolovať môže len mestská, resp. obecná polícia), Ing. Miroslav Matúška (požiadal vypustiť 

z návrhu v § 6 ods. 2). K problematike držania psov sa vyjadril i Ján Hriň a Marián Beľa. 

OZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o chove, vodení a držaní psov na území 

Obce Dolná Strehová v zmysle upraveného návrhu (všetci členovia OZ hlasovali za). 

 

K bodu číslo 8 

        Návrh VZN č. 3/2019 o udržiavaní čistoty a o správe a údržbe verejnej zelene a poriadku 

na území Obce Dolná Strehová predniesol pán starosta. OZ schválilo Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 3/2019 udržiavaní čistoty a o správe a údržbe verejnej zelene a poriadku na území 

Obce Dolná Strehová (všetci členovia OZ hlasovali za). 

 

K bodu číslo 9 

         Návrh VZN č. 4/2019 o používaní zábavnej pyrotechniky predložil pán starosta. K návrhu 

sa vyjadrili Ing. Dušan Mališ (pýtal sa, čo je to špeciálne podujatie, a navrhol povolenie 

výnimky spoplatniť),  Ing. Miroslav Matúška (navrhol vypustiť z návrhu „špeciálne 

podujatie“). Hlavná kontrolórka by nepovolila výnimky, a ak tak by to spoplatnila. 

Ivan Longauer podporuje udeliť výnimku za poplatok 5 €. Ivan Jánošík navrhuje poplatok 25 

€.... 

Ing. Dušan Mališ navrhol 50 €. OZ návrh neschválilo (za hlasoval Ing. D. Mališ, proti: Mgr. J. 

Kubiš, Mgr. P. Uhrinová, I. Longauer, I. Jánošík, N. Adamove a Mgr. D. Veselovská, 

hlasovania sa zdržali: Ing. M. Matúška a I. Kamenský).   

Ivan Longauer navrhol 5 €. OZ návrh neschválilo (za hlasovali Mgr. D. Veselovská a Ivan 

Longauer, proti: Mgr. Ján Kubiš, Ing. M. Mtúška, I. Jánošík, Ing. D. Mališ a Mgr. P. Uhrinová, 

Hlasovania sa zdržali N. Adamove a I. Kamenský). 

Ivan Jánošík navrhol 20 €. OZ tento návrh neschválilo (za hlasovali: I. Jánošík a N. Adamove, 

proti: Mgr. P. Uhrinová, Mgr. J. Kubiš, Mgr. D. Veselovská , I. Longauer a Ing. D. Mališ , 

zdržali sa:  Ing. M. Matúška a I. Kamenský) 

Norbert Adamove navrhol 10 €. OZ návrh neschválilo (za hlasovali: N. Adamove a I. Longauer, 

proti: Mgr. D. Veselovská, Ing. D. Mališ a I. Jánošík, zdržali sa: Mgr. J. Kubiš, Mgr. P. 

Uhrinová, Ing. M. Matúška a I. Kamenský) 

Mgr. Ján Rakytka navrhol právnické osoby spoplatniť väčšou sumou.  OZ schválilo 

spoplatnenie udelenie výnimky na použitie zábavnej pyrotechniky sumou 15 € za jedno 

povolenie (za hlasovali: I. Kamenský, Ing. M. Matúška, Mgr. J. Kubiš, Mgr. P. Uhrinová, 

I.Jánošík a N. Adamove, proti hladovali: Mgr. D. Veselovská, Ing. D. Mališ a I Longauer). 
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K bodu číslo 10 a/ 

       Žiadosť o odkúpenie pozemku – Pavel Rajník,  Pruské – predložila prednostka OcÚ. OZ 

vzalo žiadosť na vedomie. Konštatovalo, že ide o pozemok s malou výmerou, pozemok pod 

stavbou rekreačnej chatky, ktorej je žiadateľ vlastníkom a o pozemok prislúchajúci k stavbe, čo 

sa považuje za dôvod hodný osobitného zreteľa. Schválilo zverejnenie na odpredaj pozemkov 

parc.č. 1103/4 a 1103/15 za podmienok stanovených uznesením č. 5/2013..... a uložilo žiadosť 

opätovne prerokovať na najbližšom zasadnutí OZ. (všetci členovia OZ hlasovali za). 

 

K bodu číslo 10 b/ 

       Žiadosť o navýšenie  finančných prostriedkov  - Základná škola s materskou školou Dolná 

Strehová – dôvod žiadosti vysvetlil pán starosta. K žiadosti sa vyjadrila PaedDr. Anna 

Malatincová – riaditeľka školy, Ing. Dušan Mališ a hlavná kontrolórka obce. OZ schválilo 

navýšenie príspevku obce na originálne kompetencie pre školu v zmysle žiadosti (8 členov OZ 

hlasovalo za, 1 /Ing. D. Mališ / sa zdržal hlasovania). 

 

K bodu číslo 11 a/ 

       Návrh na vysporiadanie pozemkov parc.č. 288 a 289 v k.ú. Dolná Strehová s pani 

Demeterovou -  pán starosta vysvetlil dôvod návrhu. K návrhu sa vyjadrili Mgr. Ján Kubiš 

a Ing. Dušan Mališ. OZ poverilo starostu obce jednaním o podmienkach vysporiadania 

s vlastníčkou pozemkov pani Demeterovou (všetci členovia OZ hlasovali za). 

 

K bodu číslo 11 b/ 

        Osadenie spomaľovačov na ulici Hájska -  pán starosta  informoval o požiadavke 

obyvateľov z ulice Hájska. Problematiku konzultoval s dopravným inžinierom Miroslavom 

Hudecom. K téme sa vyjadril Ing. Dušan Mališ, Mgr. Ján Kubiš a Ivan Jáoošík. OZ schválilo 

realizáciu osadenia spomaľovačov (všetci členovia OZ hlasovali za). 

 

K bodu číslo 11 c/ 

       Pán starosta predložil tri návrhy na vybudovanie urnového hája v katolíckom cintoríne. 

K návrhom sa vyjadrili Ivan Jánošík, Ing. Dušan Mališ a Ivan Longauer . OZ schválilo 

vybudovanie urnového úložiska v zmysle návrhu č. 3 (všetci členovia OZ hlasovali za).- 

 

K bodu číslo 11 d/ 

        Správu o svojej činnosti za  I. polrok 2019 predniesla Ing. Slávka Čerpáková – hlavná 

kontrolórka obce. OZ vzalo správu o činnosti hlavnej kontrolórky obce za I. polrok 2019 na 

vedomie. 

 

K bodu číslo 11 e/ 

        Návrh na predloženie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky na projekt: 

„Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Dolná Strehová“  predniesol pán 

starosta p podrobne informoval o zámere projektu. OZ schválilo predloženie žiadosti o NFP  na 

SO z Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os: 6 Technická vybavenosť v obciach 

s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, Špecifický cieľ: 6.1.1 Rast počtu 

rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania, Zameranie: podpora 

dobudovania základnej technickej infraštruktúry, kód výzvy: OPLZ-PO-SC611-2019-1, názov 

projektu: Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Dolná Strehová, pričom ciele 
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 projektu  sú v súlade s platným programom rozvoja obce a platným územným plánom obce. 

Schválilo zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu t.j. min. 5 %  z celkových 

oprávnených výdavkov a zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú 

v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa (všetci členovia OZ 

hlasovali za). 

 

K bodu číslo 11 f/ 

       Pán starosta informoval OZ o kúpe nového osobného auta. OZ na svojom 4. zasadnutí 

schválilo kúpu formou lízingu s 50 % akontáciou. Navrhuje auto kúpiť za hotové pre obec. 

K návrhu sa vyjadril Mgr. Ján Kubiš, Ivan Jánošík, Ing. Dušan Máliš, Ing. Miroslav Matúška 

a Imrich Kamenský. OZ zrušilo uznesenie zo 4. OZ č. 41 B/1zo dňa 24.5.2019 (všetci členovia 

OZ hlasovali za) a schválilo kúpu osobného automobilu pre obec v hotovosti (za hlasovalo 7 

členov OZ, proti 1 /Ing. D. Mališ/ a hlasovania sa zdržal 1 /I. Jánošík/). 

 

K bodu číslo 12 

       V tomto bode sa Mgr. Ján Kubiš pýtal na riešenie bytovej politiky – stavebných pozemkov 

v lokalite Roveň. Pán starosta odpovedal, že sme v tomto roku od záveru odstúpili.  Marián 

Beľa sa pýtal na parkovanie áut  na štátnej ceste pri kúpalisku. Odpovedal pán starosta a Ján 

Hriň. OZ vzalo interpelácie poslanca a občana na vedomie. 

 

K bodu číslo 13 

         Rekapituláciu uznesení z 5. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej 

Strehovej predniesla Mgr. Dana Veselovská – predsedníčka návrhovej komisie. OZ vzalo 

rekapituláciu uznesení na vedomie. 

 

K bodu číslo 14 

          Po prerokovaní všetkých bodov programu pán starosta poďakoval členom OZ za aktívnu 

účasť a o 20,15 hod. ukončil 5. verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej. 

 

 

        

 

Ing. Anna Bystrianska                                                                   Ing. Ľuboslav Dobrocký 

prednostka OcÚ                                                                             starosta obce   

 

 

 

                                            Overovatelia: 

 

                                       Ing. Miroslav Matúška 

                                       Ing. Dušan Mališ    

 

 

 

 
Súčasťou zápisnice sú uznesenia z 5. verejného  zasadnutia OZ č. 45/2019 až 44/2019 a zvukový záznam zo dňa 23.08.2019 



Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

 

Uznesenie č. 45/2019 
z 5. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 23. augusta  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: Ing. Miroslava Matúšku a Ing. Dušana Mališa 

 

 

B/ s ch v a ľ u j e: 

1. Návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Dana Veselovská – predsedníčka komisie a Mgr. 

Petronela Uhrinová a Imrich Kamenský – členovia komisie. 
 

Výsledok hlasovania č. 1 

Počet prítomných : 9                                         Počet neprítomných: 0                         Nehlasovalo: 0 

Za: 9                                                                  Proti: 0                                                 Zdržali sa: 0 

2. Program 5. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej 

 
Výsledok hlasovania č. 2 

Počet prítomných : 9                                         Počet neprítomných: 0                         Nehlasovalo: 0 

Za: 9                                                                  Proti: 0                                                 Zdržali sa: 0 

 

 

 

                                                                                                   Ing. Ľuboslav Dobrocký      

                                                                                                                          starosta obce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

 

Uznesenie č. 46/2019 
z 5. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 23. augusta 2019 

 

K bodu číslo 2 

Kontrola plnenia uznesení OZ 

 

 

Uznesenie č. 46/2019 
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. 47/2019 
z 5. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 23. augusta 2019 

 

 

K bodu číslo 3 

Výročná správa a konsolidovaná výročná správa Obce Dolná Strehová za rok 2018 

 

 

Uznesenie č. 47/2019 

Obecné zastupiteľstvo  v  Dolnej Strehovej: 

 

A/  b e r i e  n a  v e d o m i e: 

1. Výročnú správu a konsolidovanú výročnú správu  Obce Dolná Strehová za rok 2018 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Ing. Ľuboslav Dobrocký                                                                                                             

                                                                                                              starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

 

Uznesenie č. 48/2019 
z 5. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 23. augusta 2019 

 

 

K bodu číslo 4 

Návrh na rozpočtové opatrenie č. 3/2019 

 

 

Uznesenie č. 48/2019 

Obecné zastupiteľstvo  v  Dolnej Strehovej: 

 

A/  b e r i e  n a  v e d o m i e: 

1. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtového opatrenia č. 3/2019 

 

B/ s ch v a ľ u j e: 

1. Rozpočtové opatrenie č. 3/2019 v zmysle predloženého návrhu. 
 

Výsledok hlasovania č. 1 

Počet prítomných : 9                                         Počet neprítomných: 0                         Nehlasovalo: 0 

Za: 8                                                                  Proti: 0                                                 Zdržali sa:1 /Ing.Mališ/ 

 

 

 

 

                                                                                                    Ing. Ľuboslav Dobrocký                                                                                                             

                                                                                                              starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

 

Uznesenie č. 49/2019 
z 5. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 23. augusta 2019 

 

 

K bodu číslo 5 

Návrh správa o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb Obce Dolná Strehová za rok 

2018 

 

 

Uznesenie č. 49/2019 

Obecné zastupiteľstvo  v  Dolnej Strehovej: 

 

 

A/ s ch v a ľ u j e: 

1. Správu o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb Obce Dolná Strehová za 

rok 2018. 
 

Výsledok hlasovania č. 2 

Počet prítomných : 9                                         Počet neprítomných: 0                         Nehlasovalo: 0 

Za: 9                                                                  Proti: 0                                                 Zdržali sa: 0 

 

 

 

 

                                                                                                    Ing. Ľuboslav Dobrocký                                                                                                             

                                                                                                              starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

 

Uznesenie č. 50/2019 
z 5. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 23. augusta 2019 

 

 

K bodu číslo 6 

Návrh VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu 

a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, 

ktorých zriaďovateľom je Obec Dolná Strehová 

 

 

Uznesenie č. 50/2019 

Obecné zastupiteľstvo  v  Dolnej Strehovej: 

 

 

A/ s ch v a ľ u j e: 

1. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dolná Strehová č. 1/2019 o určení výšky 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov 

spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom 

je Obec Dolná Strehová 

 
 

Výsledok hlasovania č. 3 

Počet prítomných : 9                                         Počet neprítomných: 0                         Nehlasovalo: 0  

Za: 7                                                                  Proti: 0                                                 Zdržali sa: 2 /Ing. D. Mališ,                             

                                                                                                                                                             a I. Jánošík/ 

 

 

 

 

                                                                                                 Ing. Ľuboslav Dobrocký                                                                                                             

                                                                                                           starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

 

Uznesenie č. 51/2019 
z 5. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 23. augusta 2019 

 

 

K bodu číslo 7 

Návrh VZN č. 2/2019 o chove, vodení a držaní psov na území Obce Dolná Strehová 

 

 

Uznesenie č. 51/2019 

Obecné zastupiteľstvo  v  Dolnej Strehovej: 

 

 

A/ s ch v a ľ u j e: 

1. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dolná Strehová č. 2/2019 o  chove, vodení a držaní 

psov na území  Obce Dolná Strehová 

 
 

Výsledok hlasovania č. 4 

Počet prítomných : 9                                         Počet neprítomných: 0                         Nehlasovalo: 0  

Za: 9                                                                  Proti: 0                                                 Zdržali sa: 0  

 

 

 

 

                                                                                                   Ing. Ľuboslav Dobrocký                                                                                                             

                                                                                                  starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

 

Uznesenie č. 52/2019 
z 5. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 23. augusta 2019 

 

 

K bodu číslo 8 

Návrh VZN č. 3/2019 o udržiavaní čistoty a o správe a údržbe verejnej zelene a poriadku na 

území Obce Dolná Strehová 

 

 

Uznesenie č. 52/2019 

Obecné zastupiteľstvo  v  Dolnej Strehovej: 

 

 

A/ s ch v a ľ u j e: 

1. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dolná Strehová č. 3/2019 o  udržiavaní čistoty a 

o správe a údržbe verejnej zelene a poriadku na území  Obce Dolná Strehová 

 
 

Výsledok hlasovania č. 5 

Počet prítomných : 9                                         Počet neprítomných: 0                         Nehlasovalo: 0  

Za: 9                                                                  Proti: 0                                                 Zdržali sa: 0  

 

 

 

 

                                                                                                   Ing. Ľuboslav Dobrocký                                                                                                             

                                                                                                  starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

 

Uznesenie č. 53/2019 
z 5. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 23. augusta 2019 

 

 

K bodu číslo 9 

Návrh VZN č. 4/2019 o používaní zábavnej pyrotechniky 

 

 

Uznesenie č. 53/2019 

Obecné zastupiteľstvo  v  Dolnej Strehovej: 

 

 

A/ s ch v a ľ u j e: 

1. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dolná Strehová č. 4/2019 o používaní zábavnej 

pyrotechniky 
 

Výsledok hlasovania č. 6 

Počet prítomných : 9                                 Počet neprítomných: 0                                       Nehlasovalo: 0  

Za: 6                                                           Proti: 3 /Ing. D. Mališ, Mgr D. Veselovská      Zdržali sa: 0  

                                                                                 a I. Longauer/ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Ing. Ľuboslav Dobrocký                                                                                                             

                                                                                                  starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

 

Uznesenie č. 54/2019 
z 5. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 23. augusta 2019 

 

 

K bodu číslo 10 a/ 

Žiadosť o odkúpenie pozemku – Pavel Rajník 

 

Uznesenie č. 54/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 

 

A/  b e r i e  n a  v e d o m i e: 

1. Žiadosť Pavla Rajníka, bytom Pruské 147, 01852 o odkúpenie pozemku parc. č.. 1103/4 

o výmere 28 m2  zastavaná plocha a parc. č.. 1103/15     o výmere 178 m2  zastavaná 

plocha  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, pozemok pod stavbou rekreačnej chatky, ktorej je 

vlastníkom a pozemok prislúchajúci k stavbe hraničiaci, 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. 1103/4 o výmere 28 m2   

zastavaná plocha a parc. č. 1103/15     o výmere 178 m2  zastavaná plocha 

v katastrálnom území Dolná Strehová vedeného na LV č. 380 v celosti. Kúpnu cenu 

stanovuje vo výške 40 €/m2 za pozemok parc.č. 1103/4 a 15 €/m2 za pozemok parc.č. 

1103/15. 

 
Výsledok hlasovania č. 7 

Počet prítomných : 9                                         Počet neprítomných: 0                         Nehlasovalo: 0 

Za: 9                                                                  Proti: 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. 8 

Počet prítomných : 9                                         Počet neprítomných: 0                         Nehlasovalo: 0 

Za: 9                                                                  Proti: 0                                                 Zdržali sa: 0 

 

 

 

                                                                                                Ing. Ľuboslav Dobrocký                                                                                                             

                                                                                                          starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

 

Uznesenie č. 55/2019 
z 5. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 23. augusta 2019 

 

 

K bodu číslo 10 b 

Žiadosť o navýšenie finančných prostriedkov – Základná škola s materskou školou Dolná 

Strehová 

 

 

Uznesenie č. 55/2019 

Obecné zastupiteľstvo  v  Dolnej Strehovej: 

 

 

A/ s ch v a ľ u j e: 

1. Žiadosť Základnej školy s materskou školou Dolná  Strehová o navýšenie finančných 

prostriedkov na originálne kompetencie o 4.900,-- € 
 

Výsledok hlasovania č. 9 

Počet prítomných : 9                                 Počet neprítomných: 0                          Nehlasovalo: 0  

Za: 8                                                           Proti: 0                                                  Zdržali sa: 1 /Ing. D. Mališ// 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Ing. Ľuboslav Dobrocký                                                                                                             

                                                                                                  starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

 

 

Uznesenie č. 56/2019 
z 5. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 23. augusta 2019 

 

 

 

K bodu číslo 11 a 

Návrh na vysporiadanie pozemkov parc. č. 288 a 289v k.ú. Dolná Strehová 

 

 

Uznesenie č. 56/2019 

Obecné zastupiteľstvo  v  Dolnej Strehovej: 

 

 

A/ p o v e r u j e: 

1. Starostu obce dojednať podmienky vysporiadania predmetných pozemkov s ich 

vlastníčkou pani Máriou Demeterovou 
 

Výsledok hlasovania č. 10 

Počet prítomných : 9                                 Počet neprítomných: 0                                       Nehlasovalo: 0  

Za: 9                                                          Proti: 0                                                                Zdržali sa: 0  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Ing. Ľuboslav Dobrocký                                                                                                             

                                                                                                  starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

 

 

Uznesenie č. 57/2019 
z 5. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 23. augusta 2019 

 

 

 

K bodu číslo 11 b 

Osadenie spomaľovačov na miestnej komunikácií na ulici Hájska 

 

 

Uznesenie č. 57/2019 

Obecné zastupiteľstvo  v  Dolnej Strehovej: 

 

 

A/  u k l a d á: 

1. Realizovať osadenie spomaľovačov na miestnej komunikácii na ulici Hájska  

 

Termín: do budúceho OZ                                                 Zodpovedný: riaditeľ OP 
 

Výsledok hlasovania č. 11 

Počet prítomných : 9                                 Počet neprítomných: 0                                       Nehlasovalo: 0  

Za: 9                                                          Proti: 0                                                                Zdržali sa: 0  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Ing. Ľuboslav Dobrocký                                                                                                             

                                                                                                  starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

 

Uznesenie č. 58/2019 
z 5. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 23. augusta 2019 

 

 

K bodu číslo 11 d/ 

Správa o činnosti hlavnej kontrolórky obce za I. polrok 2019 

 

 

Uznesenie č. 58/2019 

Obecné zastupiteľstvo  v  Dolnej Strehovej: 

 

A/  b e r i e  n a  v e d o m i e: 

1. Správu o činnosti hlavnej kontrolórky obce za I. polrok 2019 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Ing. Ľuboslav Dobrocký                                                                                                             

                                                                                                              starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

 

Uznesenie č. 59/2019 
z 5. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 23. augusta 2019 

 

 

K bodu číslo 11 e/ 

Návrh na predloženie žiadosti o NFP na SO z Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná 

os: 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. 

 

 

Uznesenie č. 59/2019 

Obecné zastupiteľstvo  v  Dolnej Strehovej: 

 

A/  s ch v a ľ u j e: 

1. Predloženie žiadosti o NFP na SO z Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os: 

6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych 

komunít, Špecifický cieľ: 6.1.1. Rast počtu rómskych domácností s prístupom 

k zlepšeným podmienkam bývania, Zameranie: Podpora dobudovania základnej 

technickej infraštruktúry, kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2019-1, názov projektu. 

:Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Dolná Strehová, pričom ciele 

projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce a pltným územným plánom 

obce 

 

2. Zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu t.j. min. 5 % z celkových 

oprávnených výdavkov 

 

 

3. Zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu 

realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa. 

 

 

 
Výsledok hlasovania č. 12 

Počet prítomných : 9                                 Počet neprítomných: 0                                       Nehlasovalo: 0  

Za: 9                                                          Proti: 0                                                                Zdržali sa: 0  

 

 

 

                                                                                                    Ing. Ľuboslav Dobrocký                                                                                                             

                                                                                                              starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 



Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

 

Uznesenie č. 60/2019 
z 5. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 23. augusta 2019 

 

 

K bodu číslo 11 f/ 

Informácia o kúpe auta 

 

 

Uznesenie č. 60/2019 

Obecné zastupiteľstvo  v  Dolnej Strehovej: 

 

A/  r u š í: 

1. Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej č. 41/2019 B/1 zo dňa 24.5.2019 

 
Výsledok hlasovania č. 13 

Počet prítomných : 9                                 Počet neprítomných: 0                                       Nehlasovalo: 0  

Za: 9                                                          Proti: 0                                                                Zdržali sa: 0  

 

 

B/ s ch v a ľ u j e: 
1. Kúpu nového osobného automobilu pre obec do 20000 € s DPH v hotovosti 
 

Výsledok hlasovania č. 14 

Počet prítomných : 9                                Počet neprítomných: 0                           Nehlasovalo: 0  

Za:7                                                          Proti: 1 /Ing. D. Mališ/                           Zdržali sa: 1 /I.J ánošík/   

 

 

 

                                                                                                    Ing. Ľuboslav Dobrocký                                                                                                             

                                                                                                              starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

 

Uznesenie č. 61/2019 
z 5. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 23. augusta 2019 

 

 

K bodu číslo 12 

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

zriadených obcou 

 

Uznesenie č. 61/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 

 

 

A/  b e r i e  n a  v e d o m i e: 
1. Interpelácie poslanca Mgr. Jána Kubiša a pána Mariána Beľu na starostu obce 

a riaditeľa OP 

 

 

 

                                                                                           Ing. Ľuboslav Dobrocký                                                                                                             

                                                                                                    starosta obce 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

 

Uznesenie č. 62/2019 
z 5. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 23. augusta 2019 

 

 

K bodu číslo 13 

Rekapitulácia uznesení z 5.  verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej 

zo dňa 23.8.2019 

 

Uznesenie č. 62/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 

 

 

A/  b e r i e  n a  v e d o m i e: 
Rekapituláciu uznesení z 5. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej 

zo dňa 23.8.2019 

                                                                                                     

 

 

 

                                                                                                    Ing. Ľuboslav Dobrocký                                                                                                             

                                                                                                              starosta obce 



 

 


