OBEC Dolná Strehová

Obecný úrad, Hlavná 52/75,
991 02 Dolná Strehová
IČO: 319 295 DIČ: 2020472520
e-mail: obec@dolnastrehova.sk, tel. č.: 047/48 97 169

ZÁPISNICA
z 13. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, ktoré sa konalo
12. marca 2021 o 15,30 hod. v sále kultúrneho domu v Dolnej Strehovej
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva:
1. Otvorenie zasadnutia (určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba
návrhovej komisie, schválenie programu rokovania) – starosta obce
2. Informácia o vzdaní sa mandátu poslanca OZ
Predkladá: prednostka OcÚ

3. Nastúpenie náhradníka na uvoľnený post poslanca obecného zastupiteľstva –
zloženie sľubu
Predkladá: starosta obce

4. Voľba člena obecnej rady a voľba predsedu komisie pre financie a majetok obce
Predkladá: starosta obce

5. Kontrola plnenia uznesení OZ
Predkladá: hlavná kontrolórka obce

6. Záverečný účet Obce Dolná Strehová a rozpočtové hospodárenie za rok 2020
Predkladá: účtovníčka obce
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce

7. Návrh na rozpočtové opatrenie č.1/2021

Predkladá: účtovníčka obce
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Návrhu rozpočtového opatrenia č.1/2021

8. Návrh na vyradenie a odpis majetku

Predkladá: riaditeľ obecného podniku
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Návrhu na vyradenie a odpis majetku

9. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za II.polrok 2020
Predkladá: hlavná kontrolórka obce

10. Správa o činnosti obce za rok 2020
Predkladá: starosta obce

11. Správy o činnosti jednotlivých komisií za rok 2020
Predkladajú: predsedovia jednotlivých komisií

12. Plány činností jednotlivých komisií na rok 2021
Predkladajú: predsedovia jednotlivých komisií

13. Návrh plánu práce a investícií obce na rok 2021
Predkladá: starosta obce

14. Rôzne
a)
b)
c)
d)

Kronikársky zápis za rok 2018 a za rok 2019
Kúpna zmluva – Michalčová a Mačuda
Informácia o aktivitách projektu „Podpora koordinačných a implementačných kapacít
regionálneho rozvoja“
Informácia o rozdelení dotácií z rozpočtu obce

15. Interpelácie poslancov na starostu obce, členov obecnej rady a riaditeľov
organizácií zriadených obcou
16. Rekapitulácia uznesení OZ z 13. verejného zasadnutia
Predkladá: predsedníčka návrhovej komisie

17. Záver – starosta obce
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Pred samotným konaním OZ bolo zabezpečené, aby sa všetci zúčastnení 13.
zasadnutia OZ otestovali na ochorenie COVID - 19 v miestnom mobilnom odbernom mieste
a tak bola zabezpečená v maximálnej možnej miere bezpečnosť a ochrana zdravia všetkých
zúčastnených. Celé zasadnutie OZ prebiehalo v súlade s platnými nariadeniami a za
dodržania všetkých podmienok, ktoré sa týkajú ochorenia COVID – 19.
 K bodu číslo 1
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce - Ing. Ľuboslav
Dobrocký. Na 13. zasadnutí obecného zastupiteľstva privítal členov zastupiteľstva a
ostatných prítomných. Konštatoval, že materiály a podklady na zastupiteľstvo boli
poslancom a členom OZ zaslané vopred, z tohto dôvodu budú niektoré body programu
prerokovávané zrýchlene, nebudú prednášané celé správy a stanoviská. Následne privítal aj
novú prednostku obecného úradu, pani Ing. Janu Krahulecovú, ktorá sa prvýkrát zúčastnila
zasadnutia ako prednostka a zároveň ju určil ako zapisovateľku zápisnice zo zasadnutia OZ.
Za overovateľov zápisnice určil členov zastupiteľstva Ing. Miroslava Matúšku a Bc.
Stanislava Babica. Do návrhovej komisie pán starosta navrhol Mgr. Danu Veselovskú ako
predsedníčku návrhovej komisie a Mgr. Jána Kubiša a Norberta Adamove ako členov
návrhovej komisie. OZ schválilo zloženie návrhovej komisie v zmysle predneseného návrhu
(všetci prítomní členovia OZ hlasovali za).
Následne pán starosta predniesol návrh programu 13. zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, ktorý doplnil bod 4 o preobsadenie výberovej komisie OZ,
ďalej doplnil body 14e/ - Kúpna zmluva – Fajčíková; 14f/ - Žiadosť o predaj pozemku –
Jaroslav Veselovský, 14g/ - Návrh na čerpanie rezervného fondu a 14h/ - Návrh na čerpanie
investičného fondu, 14ch/ - Návrh na preobsadenie športovej komisie. OZ schválilo program
13. OZ bez pripomienok (všetci prítomní členovia OZ hlasovali za).
Pán starosta ďalej konštatuje, že najbližšie zasadnutie sa bude snažiť realizovať
online formou, nakoľko chce obmedziť osobný kontakt na minimum z dôvodu neustále
zhoršujúcej sa situácie ohľadom ochorenia COVID-19. Toto zasadnutie prebieha osobne
z dôvodu zloženia poslaneckého sľubu novej poslankyne OZ, ktorá nastupuje na miesto
doterajšieho pána poslanca Ing. Dušana Mališa.
Ďalej konštatoval, že je prítomných všetkých deväť členov zastupiteľstva a obecné
zastupiteľstvo vyhlásil za uznášaniaschopné.
 K bodu číslo 2
Písomnú žiadosť Ing. Dušana Mališa o vzdaní sa mandátu na post poslanca obecného
zastupiteľstva predniesla prednostka OcÚ. Pán starosta zároveň poďakoval
odchádzajúcemu pánovi poslancovi za jeho doterajšie pôsobenie a činnosť v obci, či už z
pozície poslanca, ale aj ako bývalému starostovi obce. Toto vzdanie sa mandátu poslanca OZ
- Ing. Dušana Mališa, vzalo OZ na vedomie.
 K bodu číslo 3
Ďalším náhradníkom v poradí na uvoľnený post poslanca je RNDr. Ivana Hukeľová,
bytom Okružná 177, 991 02 Dolná Strehová. Jej nastúpenie za poslankyňu vzalo OZ na
vedomie. RNDr. Ivana Hukeľová zložila zákonom predpísaný sľub poslanca obecného
zastupiteľstva v Dolnej Strehovej a stala sa platným členom OZ. Písomný sľub je priložený
k zápisnici.

2

OBEC Dolná Strehová

Obecný úrad, Hlavná 52/75,
991 02 Dolná Strehová
IČO: 319 295 DIČ: 2020472520
e-mail: obec@dolnastrehova.sk, tel. č.: 047/48 97 169
 K bodu číslo 4
Pán starosta konštatoval, že vzdaním sa Ing. Dušana Mališa postu poslanca OZ sa
uvoľnilo miesto predsedu komisie pre financie a majetok obce, za ktorého navrhol Bc.
Stanislava Babica. OZ schválilo Bc. Stanislava Babica za predsedu komisie pre financie
a majetok obce dňom 12.03.2021 (8 členov OZ hlasovalo za, 1 /Bc. Stanislav Babic/ sa zdržal
hlasovania).
Ďalej pán starosta konštatoval, že odchodom Ing. Dušana Mališa chýba aj člen
obecnej rady, za ktorého navrhol Bc. Stanislava Babica. OZ schválilo Bc. Stanislava Babica za
člena obecnej rady dňom 12.03.2021 (8 členov OZ hlasovalo za, 1 /Bc. Stanislav Babic/ sa
zdržal hlasovania).
V úvode zasadnutia OZ rozšíril pán starosta bod 4 o preobsadenie výberovej komisie,
kde chýbajú traja členovia. Uvoľnené miesta ostali po vzdaní sa poslaneckého mandátu
Ivana Longauera, Ing. Dušana Mališa a po odchode bývalej prednostky OcÚ Ing. Anny
Bystrianskej. Za nových členov výberovej komisie preto pán starosta navrhuje Mgr. Jána
Kubiša, Bc. Stanislava Babica a Ing. Janu Krahulecovú. Navrhuje, aby výberová komisia
pracovala v zložení: Ing. Miroslav Matúška, Mgr. Ján Kubiš, Bc. Stanislav Babic, Ján Greguš
a Ing. Jana Krahulecová. OZ schválilo zloženie výberovej komisie dňom 12.03.2021 (všetkých
9 členov OZ hlasovalo za).
 K bodu číslo 5
Kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva predniesla Ing. Slávka Čerpáková
– hlavná kontrolórka obce. Písomný záznam je priložený k zápisnici. OZ vzalo kontrolu
plnenia uznesení na vedomie.
 K bodu číslo 6
Záverečný účet Obce Dolná Strehová a rozpočtové hospodárenie za rok 2020
vypracovala a predniesla Eva Kalamárová – účtovníčka obce. Zhrnula podstatné body,
keďže vypracovaný materiál bol zaslaný všetkým členom OZ v dostatočnom čase pred
zasadnutím OZ na to, aby si ho jednotliví členovia mohli preštudovať. Stanovisko hlavnej
kontrolórky k záverečnému účtu predniesla Ing. Slávka Čerpáková, ktorá odporučila
záverečný účet schváliť bez výhrad. Písomný záznam hlavnej kontrolórky je priložený
k zápisnici. K záverečnému účtu sa vyjadrila aj RNDr. Ivana Hukeľová, ktorá chcela vedieť
aktuálnu výšku úveru obce, keďže ako nová členka OZ chce mať viac informácií
o hospodárení obce. Pán starosta jej zodpovedal na kladené otázky.
Obecné zastupiteľstvo schválilo Záverečný účet Obce Dolná Strehová a celoročné
hospodárenie za rok 2020 bez výhrad (všetci prítomní členovia OZ hlasovali za), ďalej
schválilo prerozdelnie prebytku rozpočtu v celkovej výške 8 328,53€ na tvorbu rezervného
fondu (vo výške 10%, čo činí 832,85€) a na tvorbu investičného fondu (vo výške 7 495,68€)
bez výhrad (všetci prítomní členovia OZ hlasovali za).
 K bodu číslo 7
Návrh na rozpočtové opatrenie č. 1/2021 vypracovala a predniesla Eva Kalamárová –
účtovníčka obce. Hlavná kontrolórka obce odporučila návrh schváliť. Stanovisko hlavnej
kontrolórky obce je priložené k zápisnici.
Obecné zastupiteľstvo schválilo Rozpočtové opatrenie č. 1/2021 (všetci prítomní členovia OZ
hlasovali za).
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 K bodu číslo 8
Návrh na vyradenie a odpis majetku – Avia A 31.1 N; rok výroby 1991 - predložil
riaditeľ obecného podniku „Prameň“ Ivan Longauer, ktorý konštatoval, že spomínaný
majetok sa málo využíva, namiesto neho je väčšinou využívaný malotraktor, traktor, zároveň
je v rámci projektu budovania práčovne plánovaná aj kúpa nového úžitkového vozidla, ktoré
môže takisto v prípade potreby nahrádzať služby spomínanej Avie. Ivan Longauer preto
navrhol Aviu predať. Konštatoval, že jej predajnú cenu navyšuje aj STK a EK vozidla, ktorá
bola vykonaná začiatkom tohto roka. Stanovisko k návrhu predniesla aj hlavná kontrolórka
obce, ktorá považovala uvedený dôvod pre odpis a vyradenie majetku za relevantný,
zároveň kládla dôraz na to, aby boli pri predaji dodržané všetky zákonom stanovené
podmienky, a aby bola cena stanovená na úrovni obdobných typov vozidiel - s obdobnými
parametrami.
Obecné zastupiteľstvo schválilo vyradenie a odpis majetku v zmysle predloženého návrhu
(všetci prítomní členovia OZ hlasovali za).
 K bodu číslo 9
Správu o kontrolnej činnosti za II.polrok 2020 predložila Ing. Slávka Čerpáková –
hlavná kontrolórka obce. Správa je priložená k zápisnici. OZ vzalo správu na vedomie.
 K bodu číslo 10
Správu o činnosti obce za rok 2020 vypracoval a predniesol pán starosta v šiestich
bodoch a to: oblasť všeobecnej správy, oblasť investičnej výstavby a údržby, oblasť financií
a majetku, oblasť sociálnych vecí a bytovej politiky, oblasť kultúry a športu a oblasť
komunikácií a informačných technológií. Správa je priložená k zápisnici. OZ vzalo správu na
vedomie.
 K bodu číslo 11
Správy o činnosti jednotlivých komisií za rok 2020 predniesli predsedovia
jednotlivých komisií. Za Komisiu športovú - Ing. Miroslav Matúška; za Komisiu pre sociálnu
oblasť, bytovú politiku a školstvo - Mgr. Ján Kubiš; za Komisiu ochrany verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov - Imrich Kamenský; za Komisiu kultúry
a zachovania tradícií - Mgr. Petronela Uhrinová; za Komisiu verejného poriadku, územného
plánovania a životného prostredia - Ivan Jánošík a za Komisiu pre cestovný ruch
a regionálny rozvoj - Mgr. Dana Veselovská. Komisia pre majetok a financie správu
nepodávala, nakoľko Ing. Dušan Mališ už v tomto čase post predsedu komisie nezastával
a len počas tohto zastupiteľstva bol zvolený nový predseda tejto komisie Bc. Stanislav Babic.
Obecné zastupiteľstvo vzalo správy o činnosti komisií za rok 2020 na vedomie.
 K bodu číslo 12
Plány činností jednotlivých komisií na rok 2021 predniesli predsedovia jednotlivých
komisií. Za Komisiu športovú - Ing. Miroslav Matúška; za Komisiu pre sociálnu oblasť,
bytovú politiku a školstvo - Mgr. Ján Kubiš; za Komisiu ochrany verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov - Imrich Kamenský; za Komisiu kultúry a zachovania
tradícií - Mgr. Petronela Uhrinová; za Komisiu verejného poriadku, územného plánovania
a životného prostredia - Ivan Jánošík; za Komisiu pre majetok a financie – Bc. Stanislav
Babic a za Komisiu pre cestovný ruch a regionálny rozvoj - Mgr. Dana Veselovská. Obecné
zastupiteľstvo vzalo plány činností komisií na rok 2021 na vedomie.
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 K bodu číslo 13
Návrh plánu práce a investícií obce na rok 2021 predniesol pán starosta. RNDr. Ivana
Hukeľová požadovala bližšie informácie ohľadom budovania IBV – Roveň, zároveň sa
informovala ohľadom dofinancovania tohto projektu, žiadala informácie ohľadom investícií
do auto kempu v areály kúpaliska a zároveň podotkla prioritu financovania prípravnej fázy
Rovne. Na všetky položené otázky zodpovedal pán starosta. OZ schválilo Plán práce na rok
2021 (všetci prítomní členovia OZ hlasovali za).
 K bodu číslo 14 a/
Rôzne – Kronikársky zápis za roky 2018 a 2019. Pán starosta konštatoval, že pán Ján
Hriň do 01.01.2021 poverený vedením obecnej kroniky dodal zápisy len z roku 2018. Tento
zápis bol členom OZ zaslaný v materiáloch, preto sa prejednávali len prípadné doplnenia.
Pán starosta navrhol, aby sa do kroniky zapracovalo, že po komunálnych voľbách v roku
2018 sa podstatne znížil priemerný vek poslancov OZ, RNDr. Ivana Hukeľová navrhla, aby
bol spomenutý aj počet novozvolených prvoposlancov, Ing. Matúška zasa navrhol, aby boli
výsledky vtedajších komunálnych volieb rozdelené podľa obvodov, a aby sa kronikársky
zápis z komunálnych volieb doplnil o zoznam náhradníkov.
OZ sa zhodlo na doplnení kronikárskeho zápisu z komunálnych volieb v nasledovnom
znení: „Vo voľbách po dlhšom čase boli zvolení poslanci mladších vekových kategórií,
pričom priemerný vek klesol o 11 rokov;“ ďalej doplniť počet prvoposlancov, zoznam
minimálne troch náhradníkov a výsledky volieb z roku 2018 rozdeliť medzi dva volebné
obvody, ktoré boli vo vtedajších voľbách zriadené. OZ teda schválilo Kronikársky zápis za
rok 2018 v zmysle jeho predloženého znenia s jeho doplnením (všetci prítomní členovia OZ
hlasovali za).
 K bodu číslo 14 b/
Rôzne – Návrh kúpnej zmluvy na prevod vlastníckeho práva k pozemku parc.č. CKN 695/6 o výmere 67m² v obvyklej cene v obci za m² predniesol pán starosta. OZ schválilo
kúpnu zmluvu na prevod vlastníckeho práva k predmetnému pozemku z predávajúceho
Obec Dolná Strehová na kupujúcich Zuzanu Michalčovú a Tomáša Mačudu (všetci prítomní
členovia OZ hlasovali za).
 K bodu číslo 14 c/
Rôzne – Informáciu o aktivitách projektu „Podpora koordinačných a
implementačných kapacít regionálneho rozvoja“ predniesol pán starosta. Informoval OZ, že
v súvislosti s projektom je v obci s účinnosťou od 01.03.2021 na 30 mesiacov zamestnaný
nový zamestnanec, pri výbere ktorého nebolo podmienené zabezpečenie výberového
konania. Nový zamestnanec – Ing. Ján Sivok, Phd. bude obec zastrešovať v oblasti čerpania
eurofondov, a teda preberie na seba všetky záležitosti spojené s ich čerpaním. OZ vzalo
Informáciu o aktivitách projektu „Podpora koordinačných a implementačných kapacít
regionálneho rozvoja“ na vedomie.
 K bodu číslo 14 d/
Rôzne – Informáciu o rozdelení dotácií z rozpočtu obce predniesol pán starosta, ktorý
konštatoval, že toto prerozdelenie prebehlo počas pracovného stretnutia s členmi OZ, na
ktoré boli pozvaní všetci členovia OZ, nakoniec sa konalo za osobnej prítomnosti poslanca
Imricha Kamenského, Bc. Stanislava Babica, Ivana Jánošíka, Mgr. Jána Kubiša
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a Ing. Miroslava Matúšku. Pán starosta podotkol, že dotácie z rozpočtu obce nie sú určené na
investičnú činnosť, ďalej informoval, že dotácie budú vyplácané v dávkach a to podľa aktivít
a činností, ktoré budú jednotlivé združenia realizovať. Čerpanie bude teda podmienené aj
tým, či v súvislosti s pandemickou situáciou bude vôbec možné nejaké aktivity a činnosti
vykonávať. OZ vzalo Informáciu o rozdelení dotácií z rozpočtu obce na vedomie.
 K bodu číslo 14 e/
Rôzne – Návrh kúpnej zmluvy na prevod vlastníckeho práva k pozemkom parc.č. CKN 1219/2 o výmere 148m² a parc.č. C-KN 259 o výmere 20m² v obvyklej cene v obci za m²
predniesol pán starosta. Ten zároveň konštatoval, že v kúpnej zmluve je potrebné opraviť
priezvisko kupujúcej. Pán poslanec Jánošík sa informoval, či je kupujúca Martina Fajčíková
súčinná v prípade potreby využitia a sprístupnenia studne nachádzajúcej sa na predmetnom
pozemku. Pán starosta zodpovedal pánovi poslancovi predložené otázky. OZ schválilo
kúpnu zmluvu na prevod vlastníckeho práva k predmetnému pozemku z predávajúceho
Obce Dolná Strehová na kupujúcu Martinu Fajčíkovú v opravenej forme (všetci prítomní
členovia OZ hlasovali za).
 K bodu číslo 14 f/
Rôzne – Žiadosť Jaroslava Veselovského, I.Madácha 170/28, 991 02 Dolná Strehová
o kúpu pozemku predniesla prednostka OcÚ – OZ schválilo zverejnenie zámeru odpredať
pozemok parc.č. C-KN 1053 o výmere 77m². Stanovilo cenu za predmetný pozemok 3,32
€/m2 a uložilo žiadosť opätovne prerokovať po zverejnení zámeru na odpredaj (všetci
prítomní členovia OZ hlasovali za).
 K bodu číslo 14 g/
Rôzne – Návrh na čerpanie rezervného fondu pre rok 2021 predniesol starosta obce,
ktorý navrhol sumu 1000€ vynaložiť na nevyhnutné výdavky spojené s ochorením KOVID –
19. Hlavná kontrolórka obce doplnila, že použitie rezervného fondu vo výške 1000€ na
náklady spojené s mimoriadnou situáciou spojenou s ochorením KOVID - 19 budú
klasifikované ako bežné výdavky – všeobecný materiál a všeobecné služby. Tento návrh
obecné zastupiteľstvo schválilo v plnom znení (všetci prítomní členovia OZ hlasovali za).
 K bodu číslo 14 h/
Rôzne – Návrh na čerpanie investičného fondu predniesol starosta obce, ktorý
navrhol, aby suma 20 000€ bola použitá na investície spojené s rekonštrukciou sociálnych
zariadení termálneho kúpaliska a budovanie areálu vonkajšieho kempu na termálnom
kúpalisku v Dolnej Strehovej. Tento návrh obecné zastupiteľstvo schválilo v plnom znení
(všetci prítomní členovia OZ hlasovali za).
 K bodu číslo 14 ch/
Rôzne – Preobsadenie športovej komisie obce Dolná Strehová. Návrh na
preobsadenie predniesol predseda športovej komisie – Ing. Miroslav Matúška, ktorý
oboznámil OZ so skutočnosťou, že doterajší člen komisie Ján Hriň sa vzdal svojho členstva.
V súvislosti s uvedeným navrhol, aby bol za nového člena športovej komisie zvolený Ivan
Longauer, čo následne OZ schválilo (všetci prítomní členovia OZ hlasovali za).
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 K bodu číslo 15
Interpelácie na starostu obce predniesli: pán poslanec Jánošík sa informoval ohľadom
stavu projektu budovania novej časti obce – Roveň, Mgr. Kubiš sa informoval ohľadom
rekonštrukcie a opravy ciest Vígľaš – Dolná Strehová; Pôtor – Lučenec; následne sa
informoval ohľadom možností dokončenia kanalizácie a plynofikácie v celej obci Dolná
Strehová (aj časti Háj), na čo dodala RNDr. Ivana Hukeľová odporúčanie, aby sa pamätalo
na aktuálne prípravy stratégií rozvoja území, ktoré sú vytvárané na konkrétne projektové
obdobia a ďalej odporučila podávanie komplexnejších projektov do projektových košov. Na
tieto otázky a dotazy odpovedal pán starosta. Mgr. Ján Kubiš sa ďalej pýtal na riešenie
telocvične v ZŠsMŠ v Dolnej Strehovej, ktorá je v havarijnom stave. Na stav a možné riešenia
odpovedal pán starosta, ako aj riaditeľka Základnej školy s materskou školou v Dolnej
Strehovej – PaedDr. Anna Malatincová.
 K bodu číslo 16
Rekapituláciu uznesení z 13. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej
Strehovej predniesla Mgr. Dana Veselovská – predsedníčka návrhovej komisie. OZ vzalo
rekapituláciu na vedomie.
 K bodu číslo 17
Pán starosta na záver poďakoval členom OZ za účasť a o 18,15 hod. ukončil
13.verejné zasadnutie OZ.

Ing. Jana Krahulecová
prednostka OcÚ

Ing. ĽuboslavDobrocký
starosta obce

Overovatelia:
Ing. Miroslav Matúška
Bc. Stanislav Babic

Súčasťou zápisnice sú uznesenia z 13. zasadnutia OZ č. 1/2021 až 27/2021
12.03.2021.
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a zvukový záznam zo dňa

OBEC Dolná Strehová

Obecný úrad, Hlavná 52/75,
991 02 Dolná Strehová
IČO: 319 295 DIČ: 2020472520
e-mail: obec@dolnastrehova.sk, tel. č.: 047/48 97 169

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej
Uznesenie č. 1/2021
z 13. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,
ktoré sa konalo 12. marca 2021
 K bodu číslo 1
Otvorenie – (určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice, schválenie
programu rokovania)
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

A/ b e r i e n a v e d o m i e:
1. Určenie zapisovateľa zápisnice Ing. Janu Krahulecovú.
2. Určenie overovateľov zápisnice Ing. Miroslava Matúšku a Bc. Stanislava
Babica.
B/ s ch v a ľ u j e:
1. Návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Dana Veselovská – predsedkyňa návrhovej
komisie a Mgr. Ján Kubiš a Norbert Adamove - členovia návrhovej komisie.
Výsledok hlasovania č. 1
Počet prítomných : 9
Za: 8

Počet neprítomných: 0
Proti: 0

Nehlasovalo: 1 (RNDr.Ivana Hukeľová)
Zdržali sa: 0

2. Program 13. verejného
zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej
Strehovej rozšírený o body 14 e/- Kúpna zmluva – Martina Fajčíková; 14 f/Žiadosť o predaj pozemku – Jaroslav Veselovský; 14/g – Použitie rezervného
fondu; 14/h – Použitie investičného fondu; 14/ch – Preobsadenie športovej
komisie obce Dolná Strehová.
Výsledok hlasovania č. 2
Počet prítomných : 9
Za: 8

Počet neprítomných: 0
Proti: 0

Nehlasovalo: 1 (RNDr.Ivana Hukeľová)
Zdržali sa: 0

Ing. Ľuboslav Dobrocký
starosta obce
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej
Uznesenie č. 2/2021
z 13. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,
ktoré sa konalo 12. marca 2021
 K bodu číslo 2
Informácia o vzdaní sa mandátu poslanca OZ
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:
A/ b e r i e n a v e d o m i e:
1. Vzdanie sa Ing. Dušana Mališa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva
v Dolnej Strehovej.
Ing. Ľuboslav Dobrocký
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej
Uznesenie č. 3/2021
z 13. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,
ktoré sa konalo 12. marca 2021
 K bodu číslo 3
Nastúpenie náhradníka na uvoľnený post poslanca obecného zastupiteľstva –
zloženie sľubu.
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:
A/ b e r i e n a v e d o m i e:
1. Nastúpenie náhradníčky RNDr. Ivany Hukeľovej na uvoľnený post poslanca
obecného zastupiteľstva.
B/ k o n š a t u j e, že:
1. RNDr. Ivana Hukeľová zložila zákonom predpísaný sľub poslanca Obecného
zastupiteľstva v Dolnej Strehovej.
Ing. Ľuboslav Dobrocký
starosta obce
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej
Uznesenie č. 4/2021
z 13. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,
ktoré sa konalo 12. marca 2021
 K bodu číslo 4
Voľba člena obecnej rady
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:
A/ v o l í:
1. Bc. Stanislava Babica za člena obecnej rady
Výsledok hlasovania č. 3
Počet prítomných : 9
Za: 8

Počet neprítomných: 0
Proti: 0

Nehlasovalo: 0
Zdržali sa: 1 /Bc. Stanislav Babic/

Ing. Ľuboslav Dobrocký
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej
Uznesenie č. 5/2021
z 13. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,
ktoré sa konalo 12. marca 2021
 K bodu číslo 4
Voľba predsedu komisie pre financie a majetok obce
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:
A/ v o l í:
1. Bc. Stanislava Babica za predsedu komisie pre financie a majetok obce.
Výsledok hlasovania č. 4
Počet prítomných : 9
Za: 8

Počet neprítomných: 0
Proti: 0

Ing. Ľuboslav Dobrocký
starosta obce
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Nehlasovalo: 0
Zdržali sa: 1 /Bc. Stanislav Babic/

OBEC Dolná Strehová

Obecný úrad, Hlavná 52/75,
991 02 Dolná Strehová
IČO: 319 295 DIČ: 2020472520
e-mail: obec@dolnastrehova.sk, tel. č.: 047/48 97 169

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej
Uznesenie č. 6/2021
z 13. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,
ktoré sa konalo 12. marca 2021
 K bodu číslo 4
Preobsadenie člena výberovej komisie
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej
C/ s ch v a ľ u j e:
1. Výberovú komisiu v zložení: Ing. Miroslav Matúška, Mgr. Ján Kubiš, Bc.
Stanislav Babic, Ján Greguš a Ing. Jana Krahulecová.
Výsledok hlasovania č. 5
Počet prítomných : 9
Za: 9

Počet neprítomných: 0
Proti: 0

Nehlasovalo: 0
Zdržali sa: 0

Ing. Ľuboslav Dobrocký
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej
Uznesenie č. 7/2021
z 13. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,
ktoré sa konalo 12. marca 2021
 K bodu číslo 5
Kontrola plnenia uznesení OZ
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
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej
Uznesenie č. 8/2021
z 13. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,
ktoré sa konalo 12. marca 2021
 K bodu číslo 6
Záverečný účet Obce Dolná Strehová a rozpočtové hospodárenie za rok 2020
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 Záverečnému účtu Obce Dolná
Strehová a celoročnému hospodáreniu za rok 2020.
B/ s ch v a ľ u j e:
1. Záverečný účet Obce Dolná Strehová a celoročné hospodárenie za rok 2020
bez výhrad.
Výsledok hlasovania č. 6
Počet prítomných : 9
Za: 9

Počet neprítomných: 0
Proti: 0

Ing. Ľuboslav Dobrocký
starosta obce
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Nehlasovalo: 0
Zdržali sa: 0

OBEC Dolná Strehová

Obecný úrad, Hlavná 52/75,
991 02 Dolná Strehová
IČO: 319 295 DIČ: 2020472520
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej
Uznesenie č. 9/2021
z 13. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,
ktoré sa konalo 12. marca 2021
 K bodu číslo 6
Záverečný účet Obce Dolná Strehová a rozpočtové hospodárenie za rok 2020
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:
A/ s ch v a ľ u j e:
1. Použitie prebytku rozpočtu za rok 2020 vo výške 8 328,53€ a to nasledovne:
10% z ročného hospodárenia, t.j. vo výške 832,85€ na rezervný fond a zvyšok,
t.j. 7 495,68€ na investičný fond.
Výsledok hlasovania č. 7
Počet prítomných : 9
Za: 9

Počet neprítomných: 0
Proti: 0

Nehlasovalo: 0
Zdržali sa: 0

Ing. Ľuboslav Dobrocký
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej
Uznesenie č. 10/2021
z 13. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,
ktoré sa konalo 12. marca 2021
 K bodu číslo 7
Návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2021
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.1/2021.
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B/ s ch v a ľ u j e
1. Rozpočtové opatrenie č. 1/2021 bez výhrad.
Výsledok hlasovania č. 8
Počet prítomných : 9
Za: 9

Počet neprítomných: 0
Proti: 0

Nehlasovalo: 0
Zdržali sa: 0

Ing. Ľuboslav Dobrocký
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej
Uznesenie č. 11/2021
z 13. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,
ktoré sa konalo 12. marca 2021
 K bodu číslo 8
Návrh na vyradenie a odpis majetku
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 na vyradenie a odpis majetku.
B/ s ch v a ľ u j e:
1. Vyradenie a odpis majetku obce v zmysle predloženého návrhu.
Výsledok hlasovania č. 9
Počet prítomných : 9
Za: 9

Počet neprítomných: 0
Proti: 0

Ing. Ľuboslav Dobrocký
starosta obce
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Nehlasovalo: 0
Zdržali sa: 0

OBEC Dolná Strehová

Obecný úrad, Hlavná 52/75,
991 02 Dolná Strehová
IČO: 319 295 DIČ: 2020472520
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej
Uznesenie č. 12/2021
z 13. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,
ktoré sa konalo 12. marca 2021
 K bodu číslo 9
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za II.polrok 2020.
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

A/ b e r i e n a v e d o m i e:
1. Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za II. polrok 2020.
Ing. Ľuboslav Dobrocký
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej
Uznesenie č. 13/2021
z 13. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,
ktoré sa konalo 12. marca 2021
 K bodu číslo 10
Správa o činnosti obce za rok 2020.
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:

A/ b e r i e n a v e d o m i e:
1. Správu o činnosti obce za rok 2020.
Ing. Ľuboslav Dobrocký
starosta obce
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej
Uznesenie č. 14/2021
z 13. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,
ktoré sa konalo 12. marca 2021
 K bodu číslo 11
Správy o činnosti jednotlivých komisií za rok 2020.
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:
A/ b e r i e n a v e d o m i e:
1. Správu o činnosti komisie kultúry a zachovania tradícií za rok 2020.
2. Správu o činnosti komisie ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov za rok 2020.
2. Správu o činnosti komisie pre sociálnu oblasť, bytovú politiku a školstvo na rok
2020.
3. Správu o činnosti športovej komisie za rok 2020.
4. Správu o činnosti komisie pre cestovný ruch a regionálny rozvoj za rok 2020.
5. Správu o činnosti komisie verejného poriadku, územného plánovania
a životného prostredia za rok 2020.
Ing. Ľuboslav Dobrocký
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej
Uznesenie č. 15/2021
z 13. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,
ktoré sa konalo 12. marca 2021
 K bodu číslo 12
Plány činností jednotlivých komisií na rok 2021
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:
A/ s c h v ľ u j e :
1. Plán činnosti komisie kultúry a zachovania tradícií na rok 2021.
2. Plán činnosti komisie ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov na rok 2021.
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3. Plán činnosti komisie pre sociálnu oblasť, bytovú politiku a školstvo na rok
2021.
4. Plán činnosti športovej komisie na rok 2021.
5. Plán činnosti komisie pre cestovný ruch a regionálny rozvoj na rok 2021.
6. Plán činnosti komisie verejného poriadku, územného plánovania a životného
prostredia na rok 2021.
7. Plán činnosti komisie pre financie a majetok na rok 2021.
Výsledok hlasovania č. 10
Počet prítomných : 9
Za: 9

Počet neprítomných: 0
Proti: 0

Nehlasovalo: 0
Zdržali sa: 0

Ing. Ľuboslav Dobrocký
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej
Uznesenie č. 16/2021
z 13. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,
ktoré sa konalo 12. marca 2021
 K bodu číslo 13
Návrh plánu práce a investícií obce na rok 2021
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej
A/ s ch v a ľ u j e:
1. Plán práce a investícií na rok 2021 v zmysle predloženého návrhu.
Výsledok hlasovania č. 11
Počet prítomných : 9
Za: 9

Počet neprítomných: 0
Proti: 0

Ing. Ľuboslav Dobrocký
starosta obce
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Nehlasovalo: 0
Zdržali sa: 0
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej
Uznesenie č. 17/2021
z 13. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,
ktoré sa konalo 12. marca 2021
 K bodu číslo 14 a/
Kronikársky zápis za rok 2018.
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej
A/ s ch v a ľ u j e:
1. Kronikársky zápis za roky 2018 v zmysle predloženého znenia s jeho
doplnením.
Výsledok hlasovania č. 12
Počet prítomných : 9
Za: 9

Počet neprítomných: 0
Proti: 0

Ing. Ľuboslav Dobrocký
starosta obce
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Nehlasovalo: 0
Zdržali sa: 0
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej
Uznesenie č. 18/2021
z 13. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,
ktoré sa konalo 12. marca 2021
 K bodu číslo 14 b/
Kúpna zmluva – Michalčová a Mačuda
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej
A/ s ch v a ľ u j e:
1. Kúpnu zmluvu na prevod vlastníckeho práva na pozemky parc.č. C-KN
parc.č. 695/6o výmere 67 m2 - záhrada, v katastrálnom území Dolná Strehová
vedeného na LV č. 380 v celosti.
2. Kúpnu cenu stanovuje vo výške 3,32 €/m2, t.j. spolu 222,44€ v prospech
žiadateľov Zuzany Michalčovej a Tomáša Mačudu.
Výsledok hlasovania č. 13
Počet prítomných : 9
Za: 9

Počet neprítomných: 0
Proti: 0

Ing. Ľuboslav Dobrocký
starosta obce
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Nehlasovalo: 0
Zdržali sa: 0

OBEC Dolná Strehová
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej
Uznesenie č. 19/2021
z 13. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,
ktoré sa konalo 12. marca 2021
 K bodu číslo 14 c/
Informácia o aktivitách projektu „Podpora koordinačných a implementačných
kapacít regionálneho rozvoja.“
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej
A/ b e r i e n a v e d o m i e:
1. Informáciu o aktivitách projektu „Podpora koordinačných a implementačných
kapacít regionálneho rozvoja.“
Ing. Ľuboslav Dobrocký
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej
Uznesenie č. 20/2021
z 13. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,
ktoré sa konalo 12. marca 2021
 K bodu číslo 14 d/
Informácia o rozdelení dotácií z rozpočtu obce
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej
A/ b e r i e n a v e d o m i e:
1. Informáciu o rozdelení dotácií z rozpočtu obce.
Ing. Ľuboslav Dobrocký
starosta obce
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991 02 Dolná Strehová
IČO: 319 295 DIČ: 2020472520
e-mail: obec@dolnastrehova.sk, tel. č.: 047/48 97 169

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej
Uznesenie č. 21/2021
z 13. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,
ktoré sa konalo 12. marca 2021
 K bodu číslo 14 e/
Kúpna zmluva – Fajčíková Martina
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej
A/ s ch v a ľ u j e:
1. Kúpnu zmluvu na prevod vlastníckeho práva na pozemky parc.č. C-KN
1219/2 o výmere 148 m2, druh pozemku - ostatná plocha a parc.č. C-KN 259
o výmere 20 m2, druh pozemku - Ostatná plocha, v katastrálnom území Dolná
Strehová, vedených na LV č. 380 v celosti.
2. Kúpnu cenu stanovuje vo výške 3,32 €/m2, t.j. spolu 557,76€ v prospech
žiadateľky Martiny Fajčíkovej.
Výsledok hlasovania č. 14
Počet prítomných : 9
Za: 9

Počet neprítomných: 0
Proti: 0

Ing. Ľuboslav Dobrocký
starosta obce
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Nehlasovalo: 0
Zdržali sa: 0

OBEC Dolná Strehová

Obecný úrad, Hlavná 52/75,
991 02 Dolná Strehová
IČO: 319 295 DIČ: 2020472520
e-mail: obec@dolnastrehova.sk, tel. č.: 047/48 97 169

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej
Uznesenie č. 22/2021
z 13. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,
ktoré sa konalo 12. marca 2021
 K bodu číslo 14 f/
Žiadosť o odkúpenie pozemku – Jaroslav Veselovský- prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:
A/ r u š í:
1. Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej č. 36/2015 zo dňa
15.04.2015.
B/ b e r i e n a v e d o m i e:
1. Žiadosť Jaroslava Veselovského, I.Madácha 170/28,991 02 Dolná Strehová
o odkúpenie pozemku parc.č. C-KN 1053 o výmere 77 m2, v katastrálnom
území Dolná Strehová, vedených na LV č. 380 v podiele 1/1.
C/ k o n š t a t u j e, ž e:
1. Ide o pozemky hraničiace s pozemkami vo vlastníctve žiadateľa, ktoré
žiadateľ udržiava už od roku 1994, čo považuje za dôvody hodné osobitného
zreteľa v súlade s § 9, ods. 8, písm. e/ zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov.
D/ s ch v a ľ u j e:
1. Zverejnenie zámeru obce na odpredaj pozemku. parc.č. C-KN 1053 o výmere
77 m2, druh pozemku - orná pôda, v katastrálnom území Dolná Strehová,
vedených na LV č. 380 v celosti. Kúpnu cenu stanovuje vo výške 3,32 €/m2.
Výsledok hlasovania č. 15
Počet prítomných : 9
Za: 9

Počet neprítomných: 0
Proti: 0

Nehlasovalo: 0
Zdržali sa: 0

E/ u k l a d á:
1. Prevod majetku opätovne prerokovať po zverejnení zámeru obce na predaj
pozemku s dôvodom hodným osobitného zreteľa.

Ing. Ľuboslav Dobrocký
starosta obce
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OBEC Dolná Strehová

Obecný úrad, Hlavná 52/75,
991 02 Dolná Strehová
IČO: 319 295 DIČ: 2020472520
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej
Uznesenie č. 23/2021
z 13. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,
ktoré sa konalo 12. marca 2021
 K bodu číslo 14 g/
Rôzne – Použitie rezervného fondu
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:
A/ s ch v a ľ u j e:
1. Čerpanie rezervného fondu pre rok 2021 vo výške 1000€, ktoré budú
vynaložené na nevyhnutné výdavky spojené s ochorením KOVID – 19.
Výsledok hlasovania č. 16
Počet prítomných : 9
Za: 9

Počet neprítomných: 0
Proti: 0

Ing. Ľuboslav Dobrocký
starosta obce
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Nehlasovalo: 0
Zdržali sa: 0

OBEC Dolná Strehová

Obecný úrad, Hlavná 52/75,
991 02 Dolná Strehová
IČO: 319 295 DIČ: 2020472520
e-mail: obec@dolnastrehova.sk, tel. č.: 047/48 97 169

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej
Uznesenie č. 24/2021
z 13. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,
ktoré sa konalo 12. marca 2021
 K bodu číslo 14 h/
Rôzne – Použitie investičného fondu
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:
A/ s ch v a ľ u j e:
1. Čerpanie investičného fondu pre rok 2021 vo výške 20 000€ na investície
spojené s rekonštrukciou sociálnych zariadení termálneho kúpaliska
a budovanie areálu vonkajšieho kempu na termálnom kúpalisku v Dolnej
Strehovej.
Výsledok hlasovania č. 17
Počet prítomných : 9
Za: 9

Počet neprítomných: 0
Proti: 0

Nehlasovalo: 0
Zdržali sa: 0

Ing. Ľuboslav Dobrocký
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej
Uznesenie č. 25/2021
z 13. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,
ktoré sa konalo 12. marca 2021
 K bodu číslo 14 ch/
Rôzne – Preobsadenie športovej komisie v Dolnej Strehovej
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:
A/ s ch v a ľ u j e:
1. Ivana Longauera za člena športovej komisie
Výsledok hlasovania č. 18
Počet prítomných : 9
Za: 9

Počet neprítomných: 0
Proti: 0

Ing. Ľuboslav Dobrocký
starosta obce
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Nehlasovalo: 0
Zdržali sa: 0

OBEC Dolná Strehová

Obecný úrad, Hlavná 52/75,
991 02 Dolná Strehová
IČO: 319 295 DIČ: 2020472520
e-mail: obec@dolnastrehova.sk, tel. č.: 047/48 97 169

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej
Uznesenie č. 26/2021
z 13. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,
ktoré sa konalo 12. marca 2021
 K bodu číslo 15
Interpelácie poslancov na starostu obce, členov obecnej rady a riaditeľov organizácií
zriadených obcou
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 a RNDr. Ivany Hukeľovej na
starostu obce a riaditeľku Základnej školy s materskou školou v Dolnej Strehovej.
Ing. Ľuboslav Dobrocký
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej
Uznesenie č. 27/2020
z 13. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej,
ktoré sa konalo 12. marca 2021
 K bodu číslo 16
Rekapitulácia uznesení Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej z 11. verejného
zasadnutia
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej:
A/ b e r i e n a v e d o m i e:
1. Rekapituláciu uznesení z 13. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Dolnej Strehovej zo dňa 12. marca 2021.
Ing. Ľuboslav Dobrocký
starosta obce
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