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

 

Z Á P I S N I C A 

 
zo 6. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, ktoré sa konalo 

25. októbra 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.   Vyhodnotenie LTS 2019 spoločnosti TERMAL DS. S. r. o. D. Strehová 

      Predkladá: starosta obce a riaditeľ Aquatermal Strehová 

4.   Vyhodnotenie LTS 2019 obecného podniku Prameň D. Strehová 

      Predkladá: starosta obce a riaditeľ obecného podniku 

5.   Správa audítora k účtovnej závierke a konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2018    

      Predkladá: účtovníčka obce 

6.   Príprava rozpočtu obce na rok 2020  

      Predkladá: starosta obce 

7.   Príprava VZN č. 5/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady  

      a drobné stavebné odpady na území obce Dolná Strehová 

      Predkladá: starosta obce 

8.   Príprava VZN č. 6/2019 o zavedení verejných dávok v obci Dolná Strehová 

      Predkladá: starosta obce 

9.   Príprava VZN č. 7/2019 o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce Dolná Strehová 

      Predkladá: starosta obce 

10. Návrh kúpnej zmluvy na predaj pozemkov pre Zuzanu Michalčovú a Tomáša Mačudu 

      Predkladá: starosta obce 

11. Žiadosti: 

     a/ Žiadosť o odkúpenie -  dlhodobý prenájom pozemku – Jaroslava Ješková, Hájska 42/19 

     b/ Žiadosť -  Slovenské národné múzeum – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku v   

         Bratislave 

     c/ Žiadosť – Tatiana Marcineková, Hlavná 119/32 

12. Rôzne: 

      a/ Informácia o prijatí interného predpisu s názvom: Predpis o vnútornom systéme  

          preverovania oznámení v zmysle zák. č. 54/2019   

      b/ Návrh na zmenu príspevku pri narodení dieťaťa 

      c/ Návrh na zriadenie výberovej komisie 

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

      zriadených obcou 

14. Rekapitulácia uznesení OZ zo 6. verejného zasadnutia 

      Predkladá: predsedníčka návrhovej komisie 

1. Záver – starosta obce 
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K bodu číslo 1 

      Pán starosta otvoril a viedol 6.verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej 

Strehovej. Privítal členov obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných a konštatoval, že sú 

prítomní 8 členovia OZ, 1 /Norbert Adamove/ sa ospravedlnil.  Za zapisovateľku zápisnice určil 

prednostku OcÚ. Za overovateľov zápisnice  určil Ivana Jánošíka a Mgr. Jána Kubiša. Do 

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

Dušana Mališa a Ing. Miroslava Matúšku ako členov návrhovej komisie. OZ schválilo 

návrhovú komisiu v zmysle predneseného návrhu (všetci prítomní členovia OZ hlasovali za). 

Následne pán starosta predniesol návrh programu 6. verejného zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva v Dolnej Strehovej. Návrh programu bol totožný s návrhom zaslaným 

v pozvánke. Obecné zastupiteľstvo schválilo program 6. verejného zasadnutia OZ (všetci 

prítomní 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 aj pán starosta. Písomný záznam je 

priložený k zápisnici. OZ vzalo kontrolu plnenia uznesení na vedomie. 

 

K bodu číslo 3 

      Vyhodnotenie LTS 2019 spoločnosti TERMAL DS, s. r. o. Dolná Strehová predniesol Ing. 

Ivan Matina – riaditeľ Aqutermálu Strehová. Písomná verzia vyhodnotenia je priložená 

k zápisnici. Riaditeľ obecné zastupiteľstvo  zároveň informoval o investičných zámeroch 

v nasledujúcom období. Vyhodnotenie doplnil pán starosta.  K téme sa vyjadril Ivan Jánošík 

a Ing. Dušan Mališ. OZ vzalo vyhodnotenie na vedomie. 

 

K bodu číslo 4 

      Vyhodnotenie LTS 2019 v areáli kempingu pri termálnom kúpalisku predložil pán starosta. 

Ján Hriň – riaditeľ obecného podniku informoval o personálnom zabezpečení LTS 2019  

a o nedostatkoch ktoré je potrebné do ďalšej sezóny odstrániť. OZ vzalo vyhodnotenie na 

vedomie. 

 

K bodu číslo 5 

      Správu z auditu účtovnej závierky a správu z auditu  konsolidovanej účtovnej závierky 

predložila Eva Kalamárová - účtovníčka obce. OZ vzalo správy na vedomie a sú priložené 

k zápisnici. 

 

K bodu číslo 6 

      Pán starosta predložil poslancom pracovnú verziu návrhu rozpočtu na rok 2020. Navrhol 

finančnej komisii, aby sa zaoberala prípravou rozpočtu za účasti ďalších členov zastupiteľstva, 

ktorí budú mať záujem a aby do 22. novembra  predložili svoje návrhy  na rozpočet. Následne 

obecný úrad zverejní návrh rozpočtu na rok 2020 obvyklým spôsobom. O rozpočte sa bude 

hlasovať 12. decembra 2019. OZ súhlasilo s návrhom pána starostu na prípravu rozpočtu. 
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K bodu číslo 7 

     Pán starosta informoval o príprave VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolná Strehová navrhol rozčleniť 

na dva všeobecne záväzné nariadenia a to na miestne dane a na miestny poplatok za komunálny 

odpad a drobné stavebné odpady. O zvýšení sadzieb daní neuvažuje. Poplatok za odpady je 

nutné zvýšiť cca na 15 € za osobu a rok. Návrhy na zmeny a doplnky nariadení poslanci 

predložia do 22.11.2019. OZ vzalo prípravu nariadení na vedomie. 

 

K bodu číslo 8 a 9 

       Pán starosta navrhol prepracovať VZN o zavedení dávky v obci D. Strehová a VZN 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, tak, aby boli platné o 1.1.2020. OZ vzalo prípravu VZN 

na vedomie.   

 

K bodu číslo 10 

       Kúpnu zmluvu na prevod vlastníckeho práva k pozemku parc.č. 695/6 o výmere 67 m2 druh 

pozemku záhrada  pre Zuzanu Michalčovú a Tomáša Mačudu OZ schválilo (všetci prítomní 

členovia OZ hlasovali za). 

 

K bodu číslo 11 a 

       Žiadosť o odkúpenie – dlhodobý prenájom pozemku – Jaroslava Ješková – pán starosta 

vysvetli o ktorý pozemok má žiadateľka záujem. Ing. Slávka Čerpáková – hlavná kontrolórka 

obce upozornila, že bezplatný prenájom nie je možný. OZ neschválilo predaj časti pozemku 

z parcely č. 1195 pre Jaroslavu Ješkovú ( proti predaju hlasovali: Mgr. Ján Kubiš, Ivan Jánošík, 

Mgr. Dana Veselovská a Ing. Miroslav Matúška, hlasovania sa zdržali: Ivan Longauer, Mgr. 

Petra Uhrinová, Ing. Dušan Mališ a Imrich Kamenský).  OZ neschválilo ani prenájom 

predmetného pozemku (za prenájom hlasovali Ivan Jánošík, Ivan Longauer, Mgr. Ján Kubiš 

a Mgr. Petra Uhrinová, hlasovania sa zdržali: Mgr. Dana Veselovská, Ing. Dušan Mališ, Imrich 

Kamenský a Ing. Miroslav Matúška). 

 

K bodu číslo 11 b 

       Slovenské národné múzeum – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku Bratislava žiada 

odpustenie dane z nehnuteľností za budúci rok. K žiadosti sa vyjadrili Ing. Dušan Mališ, Mgr. 

Ján Kubiš a Ivan Longauer. OZ schválilo vzhľadom na dobrú spoluprácu a rekonštrukciu parku 

odpustenie dane pre budúci rok (Za odpustenie hlasovali: Mgr. Ján Kubiš, Ing. Miroslav 

Matúška, Imrich Kamenský, Ivan Jánošík a Ivan Longauer. Proti hlasoval: Ing. Dušan Mališ. 

Hlasovania sa zdržali: Mgr. Dana Veselovská a Mgr. Petronela Uhrinová). 

 

K bodu číslo 11 c 

      Žiadosť o poskytnutie pôžičky pre pani Tatianu Marcinekovú OZ neschválilo.  K žiadosti 

sa vyjadril  pán starosta a Ing. Miroslav Matúška. V rozpočte obce na tento účel máme 200 €. 

(všetci prítomní členovia OZ sa zdržali hlasovanie) 
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K bodu číslo 12 a 

       Informáciu o prijatí interného predpisu s názvom: Predpis o vnútornom systéme 

preverovania oznámení v zmysle zák. č. 54/2019 Z.z. predniesla prednostka OcÚ. OZ vzalo 

informáciu na vedomie. 

 

K bodu číslo 12 b 

       Návrh na zmenu finančného  príspevku z rozpočtu obce pre rodičov s trvalým pobytom 

v obci Dolná Strehová pri narodení dieťaťa predniesol pán starosta. Predložil dva návrhy: návrh 

č. 1: 150 €, 200 € a 300 €. Návrh č. 2: 150 €, 250 € a 350 €. K návrhom sa vyjadrili Mgr. Ján 

Kubiš a Ivan Jánošík. OZ schválilo návrh č. 2 (Za hlasovali: Ing. Miroslav Matúška, Imrich 

Kamenský, Mgr. Petra Uhrinová, Ivan Jánošík a Mgr. Ján Kubiš, proti: Ing. Dušan Mališ, 

zdržali sa hlasovania: Ivan Longauer a Mgr. Dana Veselovská). 

 

K bodu číslo 12 c 

       Pán starosta predniesol návrh na zriadenie výberovej komisie na výber dodávateľov tovaru 

a služieb. Komisiu navrhol zložiť z členov obecnej rady a ďalších dvoch členov Jána Greguša 

a Ing. Annu Bystriansku. OZ schválilo výberovú komisiu v zmysle návrhu pána starostu (všetci 

prítomní členovia OZ hlasovali za). 

 

K bodu číslo 13 

       Ivan Jánošík požiadal o opravu dlažby pri kultúrnom dom  pod vŕbou a opätovne žiada 

o opravu vstupu do materskej školy. Mgr. Ján Kubiš sa pýtal na možnosť vybudovania 

kanalizácie na ulici Hájska a požaduje informovať občanov o zámer zvýšiť poplatok za TKO. 

Ing. Dušan Mališ sa pýtal na realizáciu projektu zberný dvor. Na požiadavky a  otázky 

odpovedal pán starosta a Ján Hriň - riaditeľ obecného podniku. 

 

K bodu číslo 14 

Rekapituláciu uznesení zo 6. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej 

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

na vedomie. 

 

K bodu číslo 14 

 Po prerokovaní všetkých bodov programu pán starosta poďakoval členom zastupiteľstva 

za aktívnu účasť a o 19,00 hodine ukončil 6. verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

Ing. Anna Bystrianska                                                                   Ing. Ľuboslav Dobrocký 

prednostka OcÚ                                                                             starosta obce   

 

 

 

                                            Overovatelia: 

                                            Ivan  Jánošík   

                                      Mgr. Ján Kubiš 

                                        

 
Súčasťou zápisnice sú uznesenia zo 6. verejného  zasadnutia OZ č. 63/2019 až 78/2019 a zvukový záznam zo dňa 25.10.2019 



Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

 

Uznesenie č. 63/2019 
zo 6. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 25. októbra  2019 

 

K bodu číslo 1 

Otvorenie zasadnutia (určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice, schválenie 

návrhovej komisie, schválenie programu rokovania) 

 

Uznesenie č. 63/2019 
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 Bystrianksa 

2. Overovateľov zápisnice: Ivan Jánošík a Ján Kubiš 

 

 

B/ s c h v a ľ u j e: 

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

Dušan Mališ a Ing. Miroslav Matúška – členovia komisie. 

 

 
Výsledok hlasovania č. 1 

Počet prítomných : 8                                         Počet neprítomných: 1                         Nehlasovalo: 0 

Za: 8                                                                  Proti: 0                                                 Zdržali sa: 0 

 

 

2. Program 6. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej 

 
Výsledok hlasovania č. 2 

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. 64/2019 
zo 6. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 25. októbra  2019 

 

K bodu číslo 2 

Kontrola plnenia uznesení OZ 

 

 

Uznesenie č. 64/2019 
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. 65/2019 
zo 6. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 25. októbra  2019 

 

K bodu číslo 3 

Vyhodnotenie LTS 2019 spoločnosti  TERMAL DS, s. r. o. D. Strehová 

 

Uznesenie č. 65/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 

 

A/ b e r i e   n a   v e d o m i e: 
1. Vyhodnotenie letnej turistickej sezóny spoločnosti TERMAL DS, s. r. o. Dolná Strehová 

 

 

 

                                                                                           Ing. Ľuboslav Dobrocký                                                                                                             

                                                                                                               starosta obce 

 



Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

 

Uznesenie č. 66/2019 
zo 6. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 25. októbra  2019 

 

K bodu číslo 4 

Vyhodnotenie LTS 2019  Obecného podniku Prameň pri Obecnom úrade Dolná Strehová 

 

Uznesenie č. 66/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 

 

A/ b e r i e   n a   v e d o m i e: 
1. Vyhodnotenie letnej turistickej sezóny Obecného podniku Prameň pri Obecnom úrade Dolná 

Strehová 

 

 

 

                                                                                           Ing. Ľuboslav Dobrocký                                                                                                             

                                                                                                               starosta obce 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

 

Uznesenie č. 67/2019 
zo 6. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 25. októbra  2019 

 

K bodu číslo 5 

Správa audítora k účtovnej závierke a konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2018 

 

Uznesenie č. 67/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 

 

A/ b e r i e   n a   v e d o m i e: 
1. Správu z auditu účtovnej závierky 

2. Správu z auditu  konsolidovanej účtovnej závierky  

 

                                                                                          Ing. Ľuboslav Dobrocký                                                                                                             

                                                                                                               starosta obce 

 

 

 

 

 



Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

 

Uznesenie č. 68/2019 
zo 6. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 25. októbra  2019 

 

K bodu číslo 6 

Príprava rozpočtu na rok 2020 

 

Uznesenie č. 68/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 

 

A/ b e r i e   n a   v e d o m i e: 
1. Prípravu rozpočtu na rok 2020 

 

B/ u k l a d á: 

1. Poslancom OZ predložiť návrhy na rozpočet 

Termín: do 22. novembra 2019                                                   Zodpovední: poslanci OZ 

 

 

 

                                                                                          Ing. Ľuboslav Dobrocký                                                                                                             

                                                                                                               starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

 

Uznesenie č. 69/2019 
zo 6. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 25. októbra  2019 

 

K bodu číslo 7, 8, 9 

Príprava VZN č. 5/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území obce Dolná Strehová. 

Príprava VZN č. 6/2019 o zavedení verejných dávok v obci Dolná Strehová. 

Príprava VZN č. 7/2019 o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce Dolná Strehová. 

 

 

Uznesenie č. 69/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 

 

A/ b e r i e   n a   v e d o m i e: 
1. Prípravu VZN č. 5/2019 o miestnych daniach 

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

    odpady na území obce Dolná Strehová. 

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

4. Príprava VZN č. 8/2019 o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce Dolná Strehová 

 

B/ u k l a d á: 

1. Poslancom OZ predložiť návrhy na doplnenie predmetných VZN 

Termín: do 22. novembra 2019                                                   Zodpovední: poslanci OZ 

 

 

 

                                                                                          Ing. Ľuboslav Dobrocký                                                                                                             

                                                                                                               starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

 

Uznesenie č. 70/2019 
zo 6. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 25. októbra  2019 

 

K bodu číslo 10 

Návrh kúpnej zmluvy na predaj pozemku pre Zuzanu Michalčovú a Tomáša Mačudu 

 

Uznesenie č. 70/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 

 

A/ s ch v a ľ u j e: 
1. Kúpnu zmluvu na predaj pozemku c – KN parc.č. 695/6 o výmere 67 m2 druh pozemku 

záhrada za cenu 3,32 Eur/ m2 , celková kúpna cena 222,24 Eur. 

 
Výsledok hlasovania č. 3 

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. 71/2019 
zo 6. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 25. októbra  2019 

 

K bodu číslo 11 a/ 

Žiadosť o odkúpenie – dlhodobý prenájom pozemku – Jaroslava Ješková, Hájska 42/19 

 

Uznesenie č. 71/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 

 

A/ n e s ch v a ľ u j e: 
1. Predaj resp. dlhodobý bezplatný prenájom časti pozemku parc. č. 1195 v k.ú. Dolná Strehová 

 
Výsledok hlasovania č. 4 

Počet prítomných : 8                Počet neprítomných: 1                                     Nehlasovalo: 0 

Za:0                                         Proti:4 /Mgr. J. Kubiš, I. Jánošík,                   Zdržali sa:4 /Mgr.P.Uhrinová,      

                                                             Mgr. D.Veselovská, Ing,M. Matúška/                   I. Lomgauer, Ing.D.Mališ                                                                          

                                                                                                                                          I. Kamenský/.     

 

 

                                                                                          Ing. Ľuboslav Dobrocký                                                                                                             

                                                                                                               starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

 

Uznesenie č. 72/2019 
zo 6. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 25. októbra  2019 

 

K bodu číslo 11 b/ 

Žiadosť – Slovenské národné múzeum – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku v Bratislave 

 

Uznesenie č. 72/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 

 

A/  s ch v a ľ u j e: 
1. Žiadosť Slovenského národného múzea – Múzea kultúry Maďarov na Slovensku v Bratislave 

    o odpustenie dane z nehnuteľnosti za nehnuteľnosti v obci Dolná Strehová pre nasledujúci  

    rok. 

 

 
Výsledok hlasovania č. 5 

Počet prítomných : 8                               Počet neprítomných: 1                       Nehlasovalo: 0 

Za: 5 /I. Jánošík, Ing,M. Matúška.,         Proti:1 / Ing.D.Mališ/                         Zdržali sa:2 /Mgr.P.Uhrinová,    

        I. Lomgauer,  I. Kamenský                                                                                           Mgr. D.Veselovská/ 

        Mgr. J.  Kubiš /                  ,                                                                         

                                                                                                                                           

 

 

                                                                                          Ing. Ľuboslav Dobrocký                                                                                                             

                                                                                                               starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

 

Uznesenie č. 73/2019 
zo 6. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 25. októbra  2019 

 

K bodu číslo 11 c/ 

Žiadosť –  Tatiana Marcineková, Hlavná 119/32 

 

Uznesenie č. 73/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 

 

A/ n e s ch v a ľ u j e: 
1.  Žiadosť Tatiany Marcinekovej, bytom D. Strehová, Hlavná 119/32 o poskytnutie pôžičky  

 
Výsledok hlasovania č. 6 

Počet prítomných : 8                Počet neprítomných: 1                                     Nehlasovalo: 0 

Za:0                                         Proti 0                                                               Zdržali sa:8   

 

 

                                                                                          Ing. Ľuboslav Dobrocký                                                                                                             

                                                                                                               starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

 

Uznesenie č. 74/2019 
zo 6. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 25. októbra  2019 

 

K bodu číslo 12 a/ 

Informácia o prijatí interného predpisu s názvom: Predpis o vnútornom systéme preverovania 

oznámení v zmysle zák. č. 54/2019 Z. z. 

 

Uznesenie č. 74/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 

 

A/ b e r i e   n a   v e d o m i e: 
1.  Prijatie Predpisu o vnútornom systéme preverovania oznámení v zmysle zák. č. 54/2019 Zz. 

 

 

 

                                                                                          Ing. Ľuboslav Dobrocký                                                                                                             

                                                                                                               starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

 

Uznesenie č. 75/2019 
zo 6. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 25. októbra  2019 

 

K bodu číslo 12 b/ 

Návrh na zmenu príspevku pri narodení dieťaťa 

 

Uznesenie č. 75/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 

 

A/  s ch v a ľ u j e: 
1. Príspevok pri narodení prvého dieťaťa 150 € pre rodičov s trvalým pobytom v obci Dolná   

     Strehová 

2. Príspevok pri narodení druhého dieťaťa 250 € pre rodičov s trvalým pobytom v obci Dolná  

     Strehová 

3. Príspevok pri narodení tretieho dieťaťa 350 € pre rodičov s trvalým pobytom v obci Dolná  

     Strehová 

 

 

 
Výsledok hlasovania č. 7 

Počet prítomných : 8                               Počet neprítomných: 1                                Nehlasovalo: 0 

Za: 5 /I. Jánošík, Ing,M. Matúška           Proti:1 / Ing.D.Mališ/                                 Zdržali sa:2 / I. Lomgauer 

        Mgr.P.Uhrinová.,   I. Kamenský                                                                                     Mgr. D.Veselovská/ 

        Mgr. J.  Kubiš /                                                                                         

                                                                                                                                           

   

 

 

 

                                                                                          Ing. Ľuboslav Dobrocký                                                                                                             

                                                                                                               starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

 

Uznesenie č. 76/2019 
zo 6. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 25. októbra  2019 

 

K bodu číslo 12 c/ 

Návrh na zriadenie výberovej komisie 

 

Uznesenie č. 76/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 

 

A/ s ch v a ľ u j e: 
1.  Zloženie výberovej komisie: Ing. Miroslav Matúška, Ing. Dušan Mališ, Ivan Longauer, Ján  

     Greguš a Ing. Anna Bystrianska  

 
Výsledok hlasovania č. 8 

Počet prítomných : 8                Počet neprítomných: 1                                     Nehlasovalo: 0 

Za:0                                         Proti 0                                                               Zdržali sa:8   

 

 

                                                                                          Ing. Ľuboslav Dobrocký                                                                                                             

                                                                                                               starosta obce 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

 

Uznesenie č. 77/2019 
zo 6. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 25. októbra 2019 

 

 

K bodu číslo 13 

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

zriadených obcou 

 

Uznesenie č. 77/2019 
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, Mgr. Jána Kubiša, Ing. Dušana Mališa a hlavnej 

kontrolórky Ing. Slávky Čerpákovej 

 

 

 

                                                                                           Ing. Ľuboslav Dobrocký                                                                                                             

                                                                                                    starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

 

Uznesenie č. 78/2019 
zo 6. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 25. októbra 2019 

 

 

K bodu číslo 14 

Rekapitulácia uznesení zo 6.  verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej 

zo dňa 25.10.2019 

 

Uznesenie č. 78/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 

 

 

A/  b e r i e  n a  v e d o m i e: 
Rekapituláciu uznesení zo 6. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej 

zo dňa 25.10.2019 

                                                                                                     

 

 

 

                                                                                                   Ing. Ľuboslav Dobrocký                                                                                                            

                                                                         starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


