
       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 
 
 

 
Z Á P I S N I C A 

zo 14. mimoriadneho verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej 
Strehovej, ktoré sa konalo 19. mája 2021 o 15,30 hod. v zasadacej miestnosti KD 

v Dolnej Strehovej 
 

 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

 
 

 
 
Program 14. mimoriadneho verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva: 
 
1. Otvorenie zasadnutia (určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba 

návrhovej komisie, schválenie programu rokovania) – starosta obce 

2. Návrh na čerpanie úveru v súvislosti s úpravou miestnych komunikácií 

Predkladá: starosta obce 

3. Návrh na prevod majetku - Avia A 31.1 N 

Predkladá: riaditeľ obecného podniku 

4. Rekapitulácia uznesení OZ zo 14. mimoriadneho zasadnutia 

Predkladá: predsedníčka návrhovej komisie 

5. Záver – starosta obce     
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 K bodu číslo 1 

Rokovanie mimoriadneho obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce - 
Ing. Ľuboslav Dobrocký. Na úvod konštatoval zmenu miesta zasadnutia obecného 
zastupiteľstva zo sály kultúrneho domu  na zasadaciu miestnosť, nakoľko vopred avizovali 
svoju neúčasť traja poslanci OZ, z čoho vyplýva, že zasadacia miestnosť splnila potrebné 
podmienky na dodržanie platných nariadení týkajúcich sa ochorenia COVID – 19. 

Na 14. mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva privítal členov 
zastupiteľstva a ostatných prítomných. Konštatoval, že svoju neúčasť na zasadnutí 
ospravedlnili pani poslankyňa RNDr. Ivana Hukeľová a páni poslanci Norbert Adamove a 
Bc. Stanislav Babic. Ďalej konštatoval, že bolo prítomných ostatných šesť poslancov, a teda 
toto mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva vyhlásil za uznášaniaschopné. 

Ďalej informoval členov obecného zastupiteľstva o dôvode na zvolanie 
mimoriadneho zasadnutia. Obci sa naskytla príležitosť na opravu miestnych komunikácií, 
kde bude ale potrebné dofinancovanie formou čerpania úveru, nakoľko obec nemá dostatok 
vlastných finančných prostriedkov a práve schvaľovanie čerpania úveru, ako aj jeho výšky 
bolo potrebné prerokovať obecným zastupiteľstvom. 

Za zapisovateľku zápisnice zo 14. mimoriadneho zasadnutia určil Ing. Janu 
Krahulecovú, za overovateľov zápisnice určil členov zastupiteľstva Mgr. Jána Kubiša 
a Imricha Kamenského. Do návrhovej komisie navrhol Mgr. Danu Veselovskú ako 
predsedníčku návrhovej komisie a Mgr. Petronelu Uhrinovú a Ivana Jánošíka 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 14. mimoriadneho zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, ktoré OZ schválilo v zmysle predloženého 
návrhu bez pripomienok (všetci prítomní členovia OZ hlasovali za). 

Pán starosta ďalej informoval členov obecného zastupiteľstva, že najbližšie 
zasadnutie je plánované na 04.06.2021 (piatok), v prípade akýchkoľvek zmien bude včas 
členov OZ informovať. 
 

 K bodu číslo 2 

V tomto bode programu pán starosta pripomenul členom obecného zastupiteľstva, že 
pôvodne bolo vyčlenených 6 000€ z rozpočtu na opravu miestnych komunikácií. 
Momentálne ale prebieha oprava úseku cesty I.triedy v smere Slovenské Kľačany – Pôtor 
a na úseku Slovenské Kľačany – Závada, kde po konzultácii so zodpovedným vedúcim za 
rekonštrukciu spomínaných úsekov ciest dohodol podmienky na získanie frézingu – 
recyklátu, ktorý možno využiť na opravu miestnych komunikácií formou ďalšieho 
spracovania finisherom a následným potiahnutim asfaltobetónom, čím sa vybuduje nový 
koberec na miestnych komunikáciách obce na obdobie ďalších 5-10 rokov. Tento frézing obec 
získala bezodplatne, no je potrebné dofinancovanie vrchnej vrstvy asfaltobetónu, ako aj 
prácu strojov. 

Pán starosta informoval obecné zastupiteľstvo o dobrej finančnej situácii obce – 
podotkol na skutočnosť, že obec môže čerpať univerzálny úver až do výšky 445 000€,  kde 
ale obec aktuálne čerpá úver vo výške 79 000€, podotkol aj na fakt, že sa za posledné dva 
roky splatilo 55 000€ z úveru, čiže obec by mohla na opravu ciest čerpať úver aj vo výške 
50 000€ a bola by stále v dobrej finančnej situácii. 

Svoje stanovisko predniesla aj pani účtovníčka Eva Kalamárová, ktorá informovala, 
že okrem informácií, ktoré podal pán starosta by rada upriamila pozornosť aj na to, že 
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zadlženosť obce je na úrovni 19,86% (podmienkou na dodržanie pravidiel používania 
návratných zdrojov financovania je, aby celková suma dlhu obce neprekročila 60% 
skutočných bežných príjmov predchádzajúceho obdobia), splátky sú na úrovni 10% 
z bežných príjmov z predchádzajúceho obdobia (podmienkou na dodržanie pravidiel 
používania návratných zdrojov financovania je, aby celková suma splátok návratných 
zdrojov financovania  a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov 
neprekročila 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho obdobia). Ďalej 
informovala o tom, že keby sa čerpal úver vo výške  50 000€, pre obec by to znamenalo 
sumárne zvýšenie ročných splátok obce o 700€ – 800€, čo nie je až také veľké zaťaženie 
prihliadnuc na skutočnosť, že obec má možnosť využiť dostupný materiál. 

Stanovisko k prejednávanej téme predložila aj hlavná kontrolórka obce – Ing. Slávka 
Čerpáková, ktorá konštatovala dobrú finančnú kondíciu obce a svoje stanovisko uzavrela 
tým, že prípadné ďalšie čerpanie úveru pre obec nebude prílišným zaťažením rozpočtu. 
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce je súčasťou zápisnice z mimoriadneho zasadnutia 
obecného zastupiteľstva z 19. mája 2021. 

K otvorenej téme sa vyjadril pán poslanec Jánošík – predseda komisie verejného 
poriadku, územného plánovania a životného prostredia, že spolu s členmi komisie prešli 

úseky, ktoré by akútne potrebovali opravy. Konkretizoval nutnosť opravy ciest na osade 

Dúbrava, Prieloh, v obci na ulici Hlavnej k bytovému domu číslo 119/32, ďalej oprava ciest 

na osade Dolný Bukovec k pánovi Križanovi a pani Marte Fajčíkovej. 
Pani poslankyňa Mgr. Petronela Uhrinová dopytovala potiahnutie a opravu cesty na 

konci ulice Imre Madácha smerom k panelovej ceste vedúcej k plynovej stanici, na čo pán 

starosta reagoval, že otázku týchto prístupových ciest (aj cesta k plynovej stanici z ulice Imre 
Madácha popri dome pána Jaroslava Beľu) by radšej riešil priamo so spoločnosťou SPP, kde 
by ich žiadal o spoluprácu, čiže túto pripomienku vzal na vedomie, ale bude žiadať 

o spoluprácu SPP. 
Zástupca pána starostu – Ing. Miroslav Matúška súhlasil s čerpaním úveru vo výške 

50 000 €, nakoľko má obec jedinečnú príležitosť využiť recyklát z frézingu cesty I.triedy. 
Takisto bol v rámci komisie verejného poriadku, územného plánovania a životného prostredia 

na kontrole miestnych komunikácií a súhlasil s poradím priorít, ktoré uviedol pán predseda 
komisie – Ivan Jánošík. Zároveň upozornil na havarijný stav miestnej komunikácie na osade 

Prieloh, konkrétne úsek zákruty pri obchode a bývalej škole. Pán starosta navrhol venovať sa 

tejto časti komunikácie osobitne, nakoľko je to úsek, ktorý si vyžaduje rozsiahlu 
rekonštrukciu a bude na ňu potrebné vynaložiť podstatne viac finančných prostriedkov. 

Pánovi starostovi zároveň odporučil odkonzultovať s projektantom koľko finančných 

prostriedkov si bude vyžadovať oprava a rekonštrukcia tohto úseku komunikácie a riešiť ju 

samostatne. 
Pán poslanec Jánošík následne navrhol, aby sa čerpala aj vyššia suma úveru ako 

50 000€, keďže podľa neho je potrebné urobiť všetky nutné opravy ciest, aby celá 
rekonštrukcia nestroskotala na skutočnosti, že napriek tomu, že by bol dostupný materiál na 

opravy, obec by nemala dostatok finančných prostriedkov na finálne spracovanie tohto 

materiálu. 
Pani poslankyňa Mgr. Veselovská vyjadrila súhlasný názor s pánom poslancom 

Jánošíkom a odporučila vziať úver do výšky 80 000€, aby sa oprava realizovala v potrebnom 
a nutnom rozsahu. 

Pán Poslanec Kamenský navrhol čerpanie úveru do výšky 100 000€, keďže obec má 

jedinečnú možnosť v súvislosti s kompletnou úpravou miestnych komunikácií, na ktorú už 
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obyvatelia dlhodobo čakajú. Zároveň podotkol, aby bola vyčerpaná len primeraná časť, ktorá 

bude adekvátne prislúchať jednotlivým dielom. 
Pán poslanec Mgr. Kubiš takisto vyjadril súhlasné stanovisko s výškou úveru 

v hodnote 100 000€, nakoľko je to príležitosť, kedy sú k dispozícii materiál aj stroje, a preto 
by bolo nezodpovedné túto možnosť nevyužiť, s prihliadnutím na fakt, že na opravy nemusia 
byť vyčerpané všetky tieto schválené návratné finančné prostriedky. 

Po diskusii medzi poslancami nechal pán starosta priestor na určenie navrhovaných 

súm úveru a zároveň vyjadril názor, že je za to, aby výška úveru neprekročila hodnotu 

80 000€, nakoľko obec potrebuje aj rezervu na ďalšie možné projekty, napríklad v súvislosti 
s budovaním škôlky, alebo rekonštrukcie školskej telocvične. Následne sa hlasovalo za výšku 

úveru do sumy 80 000€ a 100 000€. Obecné zastupiteľstvo schválilo výšku úveru do hodnoty 

80 000€, kde štyria prítomní poslanci hlasovali za (Mgr. Kubiš, Mgr. Veselovská, Mgr. 
Uhrinová, Ing. Matúška) a dvaja prítomní poslanci sa zdržali hlasovania (Jánošík, Kamenský). 

Obecné zastupiteľstvo následne určilo priority v oprave a rekonštrukcii miestnych 
komunikácií v nasledovnom poradí: 1. Komunikácie na osade Dúbrava (aj s vedľajšími 

cestami); 2. Panelová cesta k bytovému domu Hlavná 119/32; 3. Prístupové cesty k miestnym 
cintorínom v obci; 4. Panelová cesta na osade Dolný Bukovec pri dome pána Križana, 

zároveň dosypať a zavalcovať drť k pani Fajčíkovej a pánovi Bystrianskemu vo vlastnej réžii; 

5. Komunikácia na osade Prieloh (farma Lavella); 6. Komunikácia na osade Prieloh smerom 
k ihrisku a k domu rodiny Králikovcov, k pánovi Uhrinovi a pánovi Janštovi dosypať a 

zavalcovať drť vo vlastnej réžii; 7. Koniec ulice Imre Madácha (žiadať SPP o spoluprácu); 
8. Oprava cestnej komunikácie v letiskových úsekoch. 

Toto poradie priorít nutných opráv miestnych komunikácií vzalo OZ na vedomie. 
 

 K bodu číslo 3 
Riaditeľ obecného podniku Prameň Dolná Strehová predstavil cenovú ponuku na 

predaj prebytočnej Avie A31.1 , ktorá bola uznesením č. 11/2021 zo dňa 12.marca schválená 
na odpis a vyradenie z majetku. Podotkol, že je to vozidlo, ktoré je prebytočné. Na ponuku 
vozidla formou inzerátu, ktorý bol zverejnený na internetovej stránke sa ozval záujemca, 
ktorý ponúkol sumu 800€, čo je suma primeraná za vozidlo v podobných typoch a rokoch 
výroby, kde sa sumy pohybovali v rozmedzí od 650 – 850€. 

Pán poslanec Mgr. Kubiš podporil predaj, keďže  ide o vozidlo, ktoré je už vyradené 
a odpísané z majetku. 

Pán poslanec Kamenský sa dopytoval, či po predaji Avie bude obec schopná 
zabezpečiť odvoz väčších nákladov, na ktoré bola Avia využívaná. Na položenú otázku 
reagoval pán riaditeľ obecného podniku s faktom, že podnik má k dispozícii traktor, 
malotraktor, vlečku a zároveň je v rámci projektu budovania práčovne plánovaná kúpa 
úžitkového vozidla. Všetky tieto vozidlá sa môžu využívať na dopytované účely. 

Hlavná kontrolórka Ing. Slávka Čerpáková podala súhlasné stanovisko na predaj 
Avie. Stanovisko hlavnej kontrolórky je súčasťou zápisnice z mimoriadneho zasadnutia 
obecného zastupiteľstva. 

Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne hlasovalo za predaj Avie A31.1, rok výroby 
1991 v zmysle predloženej ponuky riaditeľom obecného podniku Prameň. 
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 K bodu číslo 4 

Rekapituláciu uznesení zo 14. mimoriadneho verejného zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva v Dolnej Strehovej predniesla Mgr. Dana Veselovská – predsedníčka 
návrhovej komisie. OZ vzalo rekapituláciu na vedomie. 
 

 K bodu číslo 5 
Pán starosta na záver poďakoval členom OZ za účasť, všetkým prítomným poprial 

zdravie a o 17,00 hod. ukončil 14. mimoriadne verejné zasadnutie OZ. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jana Krahulecová                      Ing. ĽuboslavDobrocký 

prednostka OcÚ                          starosta obce 
 
 
 
 
 

Overovatelia: 
Mgr. Ján Kubiš 
Imrich Kamenský 

 
 

 

 

 

 

 

Súčasťou zápisnice sú uznesenia zo 14. mimoriadneho zasadnutia OZ č. 28/2021 až 31/2021  a zvukový záznam 

zo dňa 19.05.2021. 
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 
 

Uznesenie č. 28/2021 
zo 14. mimoriadneho verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Dolnej Strehovej, ktoré sa konalo 19. mája 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. Jana Krahulecová. 

2. Určenie overovateľov zápisnice - Mgr. Ján Kubiš a Imrich Kamenský. 

 
B/ s ch v a ľ u j e: 

1. Návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Dana Veselovská – predsedkyňa návrhovej 

komisie a Mgr. Petronela Uhrinová a Ivan Jánošík - členovia návrhovej 

komisie. 

 
Výsledok hlasovania č. 1 

Počet prítomných : 6  Počet neprítomných: 3   Nehlasovalo: 0 
Za: 6    Proti: 0    Zdržali sa: 0 

 

2. Program 14. mimoriadneho verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
v Dolnej Strehovej. 

 
Výsledok hlasovania č. 2 

Počet prítomných : 6  Počet neprítomných: 3   Nehlasovalo: 0 
Za: 6    Proti: 0    Zdržali sa: 0 

 

 
 
 
 
 

Ing. Ľuboslav Dobrocký 
starosta obce 
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 
 

Uznesenie č. 29/2021 
zo 14. mimoriadneho verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Dolnej Strehovej, ktoré sa konalo 19. mája 2021 
 

 K bodu číslo 2 

Návrh na čerpanie úveru v súvislosti s úpravou miestnych komunikácií 
 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 
 
A/ s ch v a ľ u j e: 

1. Čerpanie úveru do výšky 80 000€ vynaložených v súvislosti s úpravou 
miestnych komunikácií. 

 

Výsledok hlasovania č. 3 

Počet prítomných : 6  Počet neprítomných: 3   Nehlasovalo: 0 
Za: 4     Proti: 0    Zdržali sa: 2 ( Kamenský, Jánošík) 

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

1. Priority v opravách a rekonštrukciách miestnych komunikácií v nasledovnom 
poradí: 

1.1. Komunikácie na osade Dúbrava (aj s vedľajšími cestami); 
1.2. Panelová cesta k bytovému domu Hlavná 119/32; 
1.3. Prístupové cesty k miestnym cintorínom v obci; 
1.4. Panelová cesta na osade Dolný Bukovec pri dome pána Križana, 

zároveň dosypať a zavalcovať drť k pani Fajčíkovej a pánovi 
Bystrianskemu vo vlastnej réžii; 

1.5. Komunikácia na osade Prieloh (farma Lavella); 
1.6. Komunikácia na osade Prieloh smerom k ihrisku a k domu rodiny 

Králikovcov, k pánovi Uhrinovi a pánovi Janštovi dosypať a zavalcovať 
drť vo vlastnej réžii; 

1.7. Koniec ulice Imre Madácha (žiadať SPP o spoluprácu); 
1.8. Oprava cestnej komunikácie v letiskových úsekoch. 

 
 
C/ u k l a d á:  

1. Osloviť projektanta na určenie predbežnej hodnoty opravy a rekonštrukcie 
miestnej komunikácie na osade Prieloh na úseku pri obchode a bývalej škole. 

2. Osloviť SPP na spoluprácu pri rekonštrukcii a oprave prístupových ciest 
k plynovým staniciam z ulice Imre Madácha. 

 
 

Ing. Ľuboslav Dobrocký 
starosta obce 
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 
 

Uznesenie č. 30/2021 
zo 14. mimoriadneho verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Dolnej Strehovej, ktoré sa konalo 19. mája 2021 
 

 
 K bodu číslo 3 

Návrh na prevod majetku - Avia A 31.1 N 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 
 
A/ s ch v a ľ u j e: 

1. Na základe uznesenia č. 11/2021 zo dňa 12.marca 2021 prevod vlastníckeho 
práva vyradenej a odpísanej hnuteľnej veci – Avia A 31.1 N s evidenčným 
číslo VK373AK, s VIN číslom TNAA31NV1246199, s rokom výroby 1991 
z Obce Dolná Strehová, Hlavná 52/75, 991 02 Dolná Strehová, IČO: 00319295 
na kupujúceho Maroša Vetráka, bytom Michalova Hrdza 117/100 a to ako 
prípad hnuteľnej veci, ktorej zostatková cena je nižšia ako 3 500 € podľa § 9 a 
ods. 8 písm. d) zákona č. 138/1991 Zb., za kúpnu cenu 800€. 

 
 
 
Výsledok hlasovania č. 4 

Počet prítomných : 6  Počet neprítomných: 3   Nehlasovalo: 0 
Za: 6    Proti: 0    Zdržali sa: 0 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Ľuboslav Dobrocký 
starosta obce 
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 
 

Uznesenie č. 31/2021 
zo 14. mimoriadneho verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Dolnej Strehovej, ktoré sa konalo 19. mája 2021 
 

 K bodu číslo 4 

Rekapitulácia uznesení obecného zastupiteľstva zo 14. mimoriadneho verejného 

zasadnutia v Dolnej Strehovej 

 

 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 
 
A/  b e r i e  n a  v e d o m i e: 

1. Rekapituláciu uznesení zo 14. mimoriadneho verejného zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva v Dolnej Strehovej zo dňa 19. mája 2021. 

 
 
 
 
 

Ing. Ľuboslav Dobrocký 
starosta obce 
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