
    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 
 

 
P O Z V Á N K A 

V Dolnej Strehovej  26.05.2021 

Starosta obce Dolná Strehová 
v súlade s ustanovením §12 ods. 1  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

z v o l á v a  

15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 
ktoré sa uskutoční dňa 

04. júna 2021 (piatok) o 16:30 hod. v sále KD /za dodržania všetkých opatrení/ 
 
Návrh programu 15. verejného zasadnutia OZ v D. Strehovej  

1. Otvorenie zasadnutia (určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie, schválenie 

programu rokovania) – starosta obce 

2. Kontrola plnenia uznesení OZ 

Predkladá: hlavná kontrolórka obce 

3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2021 

Predkladá: hlavná kontrolórka obce 

4. Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2021  

Predkladá:  účtovníčka obce 

Stanovisko finančnej komisie k návrhu rozpočtového opatrenia 2/2021 

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtového opatrenia 2/2021 

5. Návrh VZN č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dolná 

Strehová 

Predkladá: starosta obce 

6. Návrh správy o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Dolná Strehová za rok 2020 

Predkladá: starosta obce 

7. Žiadosti 

a) Žiadosť o zníženie nájmu – Mgr. Viera Kamas 

b) Žiadosť o umiestnenie značiek –  Obyvatelia osady Horný Bukovec 

c) Žiadosť o kúpu časti obecného pozemku – Marián Priatka, Ing. Lucia Backová 

d) Žiadosť o kúpu časti obecného pozemku – Ľubomír Mlynarič 

8. Rôzne 

a) Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti medzi obcou a pánom Jaroslavom Veselovským 

b) Ponuka na akceptáciu platobných kariet prostredníctvom platobného terminálu – VÚB Banka 

c) Zmluva o vytvorení aplikácie – Alphabet group s.r.o. 

9. Interpelácie poslancov na starostu obce, členov obecnej rady a riaditeľov organizácií zriadených obcou 

10. Rekapitulácia uznesení OZ z 15. verejného zasadnutia 

Predkladá: predsedníčka návrhovej komisie 

11. Záver – starosta obce                                                                                                 

Ing. Ľuboslav Dobrocký 

                                                                                                                                   starosta obce 

  Pozvánka 

- doručuje sa poslancom obecného zastupiteľstva 

- zverejnená na úradnej tabuli 26.05.2021 


