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Z Á P I S N I C A 
z 15. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, ktoré sa konalo 

04. júna 2021 o 16,30 hod. v sále kultúrneho domu v Dolnej Strehovej 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program 15. 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. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2021 

Predkladá: hlavná kontrolórka obce 

4. Návrh rozpočtového opatrenia č. 3/2021  

Predkladá:  účtovníčka obce 

Stanovisko finančnej komisie k návrhu rozpočtového opatrenia 3/2021 

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtového opatrenia 3/2021 

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                                                                                                 
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Rokovanie 15. verejného Obecného zastupiteľstva sa konalo v sále kultúrneho domu 
za dodržania všetkých aktuálne platných nariadení súvisiacich so zamedzením a elimináciou 
šírenia ochorenia COVID – 19. 
 

 K bodu číslo 1 
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce - Ing. Ľuboslav 

Dobrocký. Na 15. 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 boli niektoré body programu 
prerokovávané zrýchlene, neboli prednášané celé správy a stanoviská. 

Ďalej konštatoval, že nikto z poslancov vopred neavizoval svoju neúčasť. Do 
okamihu otvorenia 15. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva nebola prítomná pani 
poslankyňa RNDr. Ivana Hukeľová, ktorá sa nakoniec nedostavila do konca zasadnutia, 
takisto chýbal pán poslanec Ivan Jánošík, ktorý sa dostavil v priebehu prejednávania tretieho 
bodu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. Zasadnutie obecného zastupiteľstva 
bolo vyhlásené za uznášania schopné. 

Pán starosta určil ako zapisovateľku zápisnice zo zasadnutia OZ Ing. Janu 
Krahulecovú. Za overovateľov zápisnice určil členov zastupiteľstva Norberta Adamove 
a Imricha Kamenského. Do návrhovej komisie navrhol Mgr. Danu Veselovskú ako 
predsedníčku a Bc. Stanislava Babica a Mgr. Petronelu Uhrinovú ako členov. OZ schválilo 
zloženie návrhovej komisie v zmysle predneseného návrhu (všetci prítomní členovia OZ 
hlasovali za). 

Následne bol prednesený návrh programu 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
v Dolnej Strehovej, ktorý bol doplnený bodom 8 d/-  Kronikársky zápis za roky 2019 a 2020. 
OZ schválilo program 15. OZ s jeho doplnením. (všetci prítomní členovia OZ hlasovali za). 
 

 K bodu číslo 2 
Kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva predniesla Ing. Slávka Čerpáková 

– hlavná kontrolórka obce. Obecné zastupiteľstvo uložilo na 14. mimoriadnom zasadnutí 
osloviť spoločnosť SPP o spoluúčasť pri dopytovanej rekonštrukcii prístupových ciest 
k plynovým staniciam z ulice Imre Madácha – spoločnosť SPP s touto spoluúčasťou do 
budúcna nepočíta; ďalej bolo na 14. mimoriadnom zasadnutí uložené osloviť dopravného 
projektanta na určenie predbežnej hodnoty rekonštrukcie zákruty pri bývalej škole na osade 
Prieloh – konkrétna cenová ponuka zatiaľ nebola pánovi starostovi doručená, no 
s dopravným projektantom boli na mieste a ten odhadom určil, že oprava tohto úseku 
nakoniec nebude vyžadovať toľko finančných prostriedkov, s akými sa na začiatku počítalo. 
Daný úsek je stále v riešení, konzultujú sa najlepšie možnosti riešenia, kde sa bude v prípade 
potreby zvolávať obecná rada, poprípade opätovne mimoriadne zasadnutie obecného 
zastupiteľstva. Ďalej bola obecným zastupiteľstvom odročená žiadosť Jaroslavy Ježkovej ml. 
a žiadosť Tomáša Holeka – úloha trvá – prebiehajúci súdny spor. 

Písomný záznam kontroly plnenia uznesení je priložený k zápisnici. OZ vzalo 
kontrolu plnenia uznesení na vedomie. 
 

 K bodu číslo 3 
Návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2021 predniesla Ing. 

Slávka Čerpáková hlavná kontrolórka obce. OZ schválilo  Plán činnosti hlavnej kontrolórky 
obce na II. polrok 2021 (všetci prítomní členovia OZ hlasovali za).  Plán je priložený 
k zápisnici. 

mailto:obec@dolnastrehova.sk


  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 
 

 

 

3 

 
 K bodu číslo 4 

Rozpočtové opatrenie č. 3/2021 vypracovala a predniesla Eva Kalamárová – 
účtovníčka obce, ktorá do opatrenia zapracovala aj čerpanie úveru schváleného na  
14. mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. K rozpočtovému opatreniu sa vyjadril 
pán starosta, stanoviská k prejednávanému rozpočtovému opatreniu predniesla aj 
Ing. Slávka Čerpáková – hlavná kontrolórka obce a predseda komisie pre majetok a financie 
obce Bc. Stanislav Babic, ktorí odporučili navrhované rozpočtové opatrenie schváliť. 
Stanoviská sú priložené k zápisnici. OZ schválilo Rozpočtové opatrenie č. 3/2021 (všetci 
členovia OZ hlasovali za). 

 
 K bodu číslo 5 

Návrh VZN č. 1/2021  o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 
stavebnými odpadmi na území obce Dolná Strehová predniesla prednostka obecného úradu, 
ktorá oboznámila obecné zastupiteľstvo o dôvode aktualizácie tohto VZN, kde pre obce 
vznikla nová zákonná povinnosť súvisiaca s nakladaním so separovaným odpadom – 
kuchynským odpadom, kde podrobnosti určuje zákon č. 79/2015 Z.z. a vyhláška 
ministerstva životného prostredia SR č. 371/2015 Z.z. v účinnom znení od 01.01.2021. 
Najpodstatnejšie zmeny sú obsiahnuté v Článku č.15 - VZN č.1/2021, ktorý sa týka 
nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, kde si obec môže na základe 
§ 81 ods. 21 písm. b) zákona o odpadoch uplatniť výnimku z povinnosti zaviesť a zabezpečiť 
vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu  
z domácností a to preukázaním, že 100% obyvateľov kompostuje vlastný odpad 
prostredníctvom domácich kompostérov zabezpečených obcou. K návrhu tohto VZN sa 
vyjadril aj pán starosta, ktorý konštatoval, že aktualizácia tohto VZN prebiehala v spolupráci 
so Združením miest a obcí Slovenska a s okolitými obcami z mikroregiónu, ktoré neupravuje 
poplatky týkajúce sa odpadov, ale len nakladanie s odpadmi na území našej obce. 

K predmetnému návrhu sa vyjadril pán poslanec Ivan Jánošík s otázkou, čo by pre 
obec znamenalo, keby nemalo 100% domácností obce kompostér na kompostovanie 
vlastného odpadu. Na položenú otázku odpovedal pán starosta, ktorý ozrejmil, že každej 
domácnosti v obci bol zabezpečený kompostér, k čomu sú vyhotovené aj dohody 
o kompostovaní vlastného biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu medzi obcou 
a každou domácnosťou v obci. V prípade nových domácností v obci sa pre nich bude 
operatívne riešiť zabezpečenie týchto kompostérov. 

OZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021  o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dolná Strehová v zmysle 
predloženého návrhu (všetci prítomní členovia OZ hlasovali za). 
 

 K bodu číslo 6 
Návrh správy o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Dolná 

Strehová za rok 2020 predniesol pán starosta s konštatovaním, že plán bol vytvorený v roku 

2018 a obec je povinná každoročne tento plán prehodnotiť a vypracovať správu o jeho 

plnení. OZ vzalo túto správu na vedomie. 
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 K bodu číslo 7 a/ 

Žiadosť o zníženie nájmu – Mgr. Viera Kamas, predniesla prednostka obecného 
úradu. K danej žiadosti sa vyjadril pán starosta, ktorý predniesol názor, že nájom za chatky 
v areáli termálneho kúpaliska sa nezvyšoval dlhé roky a nie je až také vysoké. Ďalej 
prezentoval, že majiteľom, ktorý chatky využívajú len na súkromné účely – bez zárobku na 
prenájme počas sezóny sa nájom vyberaný od obce môže zdať vysoký, ale inak ako 
jednotným nájmom za m² prenajatej plochy od majiteľov jednotlivých chatiek sa situácia 
riešiť nedá. 

V súvislosti s prejednávanou žiadosťou sa ozval pán poslanec Ivan Jánošík, ktorý 
reagoval na skutočnosť, že nájom za chatky je bez akýchkoľvek zmien už dlhé roky, a preto 
navrhol, aby bol tento nájom zvýšený. Pán starosta na to predstavil názor, že by to nebolo 
vhodné vzhľadom ku skutočnosti, v akom stave sa momentálne celý areál termálneho 
kúpaliska nachádza. Možné zvyšovanie nájmu by mohlo prísť do úvahy v prípade, keby 
prešiel areál termálneho kúpalisko potrebnou úpravu. Ďalej sa prezentoval pán poslanec 
Mgr. Ján Kubiš s otázkou či má obec prehľad o výške nájmu za chatky v podobných 
komplexoch ako je areál nášho termálneho kúpaliska, na čo odpovedal pán starosta, že 
máloktoré chaty v areáli ktoréhokoľvek kúpaliska fungujú štýlom len čistého prenájmu, bez 
voľných vstupov do bazénového areálu, preto je náročné porovnávať výšku nájmu s inými 
komplexami. 

Po pristúpení k hlasovaniu nakoniec OZ neschválilo žiadosť Mgr. Viery Kamas 
o zníženie nájmu (všetci prítomní členovia OZ hlasovali proti). 
 

 K bodu číslo 7 b/ 
Žiadosť o umiestnenie značiek od obyvateľov osady Horný Bukovec predniesol pán 

starosta s dodatkom, že obyvatelia nakoniec ustúpili od umiestnenia retardérov na miestnej 
komunikácií, ale ďalej trvajú na umiestnení značiek zákazu vjazdu poľnohospodárskej 
technike. 

Pán starosta oboznámil členov obecného zastupiteľstva s tým, že so stavebným 
úradom riešil predmetnú žiadosť, kde ale vznikli nejasnosti v tom, či obyvatelia osady trvajú 
na osadení značky na miestnej, alebo regionálnej komunikácii. Ďalej, či si samotný obyvatelia 
osady uvedomujú, že by to znamenalo obmedzenie prechodu aj ich vlastných strojov, 
nakoľko je potrebné overiť, či sa značka zákazu vjazdu poľnohospodárskej technike môže 
osadiť s výnimkou pre techniku vo vlastníctve obyvateľov s trvalým pobytom na osade 
Bukovec a pre obsluhu obce. 

K riešenej téme sa vyjadril pán poslanec Ivan Jánošík, ktorý pripomienkoval, že 
v prípade ak by obecné zastupiteľstvo schválilo osadenie tejto zákazovej značky, či si na 
podobné osadenie zákazových  značiek nebudú následne nárokovať aj obyvatelia ostatných 
osád. 

K prejednávanej veci sa vyjadril aj pán poslanec Imrich Kamenský, ktorý pripomenul, 
že cesty na osade sú úzke, domy sú postavené blízko krajníc, poľnohospodárske stroje 
veľakrát prechádzajú so širokými prídavnými zariadeniami, ktoré pri prechode miestnou 
komunikáciou častokrát spôsobujú otrasy celých domov. 

Ďalej pripomienkoval pán poslanec Mgr. Ján Kubiš, či nie je nejaká iná možnosť, ako 
by sa poľnohospodárske stroje mohli dostať na polia, aby nemuseli poškodzovať miestnu 
komunikáciu na osade a obmedzovať jej obyvateľov, na čo reagoval pán starosta, že túto 
možnosť bude potrebné preveriť. 
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Obecné zastupiteľstvo sa nakoniec uznieslo na odročení predmetnej žiadosti 
s uložením prezistenia možností osadenia zákazovej a doplnkovej dopravnej značky, ako aj 
prezistenie o existencii iných možných prístupových ciest k predmetným pozemkom ako po 
miestnej komunikácii osady Bukovec (všetci prítomní členovia OZ hlasovali za odročenie). 

 
 K bodu číslo 7 c/ 

Žiadosť o kúpu časti obecného pozemku – Marián Priatka, Ing. Lucia Backová 
predniesol pán starosta s pripomienkou, že žiadaný pozemok sa nachádza v časti Dieliky, 
ktorá je v územnom pláne obce vedená, ako časť na budovanie IBV, kde by v prípade 
budúcej výstavby domov musela obec zabezpečiť základnú infraštruktúru, aktuálne však 
obec nemá záujem v tejto lokalite budovať IBV. Ďalej predstavil stanovisko obecnej rady, 
ktorá predaj neschvaľuje a odporučila žiadosť o predmetný pozemok zaevidovať pre prípad, 
že by sa obec v budúcnosti rozhodla pozemky v časti Dieliky rozparcelovať a predávať. 

K predmetnej žiadosti sa ozval pán poslanec Mgr. Ján Kubiš, ktorý odporučil, že ak 
by sa pristúpilo k predaju, časť Dieliky by mala byť prvotne rozparcelovaná z dôvodu 
možnej budúcej individuálnej výstavby domov alebo bytov, ďalej pripomenul, že obec má 
rozpracovanú projektovú dokumentáciu na plánovanej IBV Roveň, aby riešenie pozemkov v 
časti Dieliky nebolo v tomto čase kontraproduktívne. 

Pán starosta ozrejmil, že žiadatelia majú záujem o kúpu pozemku za účelom záhrady, 
nie výstavby. 

Po diskusii sa obecné zastupiteľstvo zhodlo na neschválení predaja predmetnej časti 
obecného pozemku (šesť prítomných poslancov hlasovalo proti, dvaja sa zdržali hlasovania 
– I. Kamenský, Mgr. P. Uhrinová). 

 
 K bodu číslo 7 d/ 

Žiadosť o kúpu časti obecného pozemku – Ľubomír Mlynarič, pán starosta 
informoval, že je to takisto pozemok v časti Dieliky, ktorý je v susedstve s prejednávaným 
pozemkom v predchádzajúcom bode. Pre túto žiadosť teda platia rovnaké pripomienky a 
dotazy ako v predchádzajúcom bode, preto sa pristúpilo hneď k hlasovaniu, na základe 
ktorého obecné zastupiteľstvo neschválilo predaj predmetnej časti obecného pozemku 
(sedem prítomných poslancov hlasovalo proti, jeden sa zdržal hlasovania –
Mgr. P. Uhrinová). 

 
 K bodu číslo 8 a/ 

Rôzne – Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti medzi obcou a pánom 
Jaroslavom Veselovským predniesla prednostka obecného úradu, ktorá pripomenula, že na 
minulom riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstve bolo schválené zverejnenie zámeru na 
predaj pozemku parc.č. C-KN 1053 o výmere 77m² za cenu obvyklú v obci, t.j. 3,32 €/m2. 
Predmetný zámer na odpredaj bol zverejnený na úradnej tabuli obce od 25. marca do 
30.apríla, čím bola splnená podmienka zverejnenia zámeru na minimálne 15 dní, kde 
zároveň k predmetnému predaju neboli doručené žiadne pripomienky a dotazy. Preto mohlo 
obecné zastupiteľstvo pristúpiť k schvaľovaniu predaja nehnuteľnosti v zmysle 
zverejneného zámeru (všetci prítomní členovia OZ hlasovali za). 

 
 

 K bodu číslo 8 b/ 
Rôzne - Ponuka na akceptáciu platobných kariet prostredníctvom platobného 

terminálu – VÚB Banka- bola predstavená starostom obce, ktorý členov OZ informoval 
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o dlhodobejšej snahe modernizovať aj priestory a vybavenie kancelárií obecného úradu, 
k čomu neodmysliteľne určite patrí aj platobný terminál. Ponuka bola doručená od VÚB 
Banky, v ktorej má obec zavedený účet a dlhodobo s menovanou bankou spolupracuje. Ďalej 
uviedol podmienky prevádzkovania terminálu – 0,99% z celkovej platby cez terminál. Pre 
lepšiu predstavu prezentoval skutočnosť, že za rok 2020 bolo v hotovosti do pokladne 
obecného úradu vyplatených cca 80 000 €, keby sa ďalej počítalo s tým, že z týchto platieb by 
bolo 50% vyplatených cez terminál, ročne by pre obec znamenalo poskytovanie tejto služby 
niekde na úrovni 396 € ročne, čo nie sú až také vysoké náklady. 

K predmetnej ponuke sa vyjadrila hlavná kontrolórka obce – Ing. Slávka Čerpáková, 
ktorá odporučila ponuku schváliť podobne ako poslankyňa OZ Mgr. Petronela Uhrinová, 
ktorá takisto vyjadrila súhlasný názor s predstavenou ponukou. 

K tomuto bodu sa vyjadril aj pán poslanec Mgr. Ján Kubiš s otázkou, že pokiaľ sa do 
pokladne obecného úradu môže platiť len hotovosťou, ako často sa musí táto hotovosť 
vkladať na účet v banke, takisto sa dopytoval na sumu, ktorú si banka účtuje za jeden vklad 
na účet. Na základe zodpovedaných otázok pánom starostom, o približnej týždennej 
periodicite vkladania hotovosti na účet, kde jeden vklad je účtovaný vo výške 5€, pán 
poslanec Mgr. Kubiš poznamenal fakt, že týmto pádom sú prezentované náklady súvisiace 
s poskytovaním služby platby cez terminál nižšie ako spomínaných 396€/ročne, a to 
o náklady spojené s vkladmi hotovosti na účet v banke. Aj preto odporučil ponuku od VÚB 
Banky schváliť v zmysle predloženej ponuky, čo nakoniec OZ jednomyseľným hlasovaním 
schválilo (všetci prítomní členovia OZ hlasovali za). 

 
 K bodu číslo 8 c/ 

Rôzne – Zmluva o vytvorení aplikácie – Alphabet group s.r.o. bola predložená 
starostom obce, ktorý informoval o ankete na sociálnej sieti, v rámci ktorej sa mohli verejne 
vyjadriť obyvatelia, či sú za, alebo proti vytvoreniu tejto aplikácie, ktorá by fungovala na 
informatívnom a pripomienkovacom systéme ohľadom aktuálneho diania v obci, dôležitých 
informácií od obecného úradu smerom k obyvateľom. Poznamenal, že 94% vyjadrených 
obyvateľov hlasovalo za vytvorenie tejto aplikácie a podstatné množstvo zo záporne 
vyjadrených názorov boli obyvatelia osád, ktorý majú zlý mobilný signál, čím je ich záporná 
odpoveď braná ako racionálna. Ďalej informoval, že na zriadenie a prevádzkovanie aplikácie 
je dostatok finančných prostriedkov, nakoľko obec ušetrila aj výberom iného 
prevádzkovateľa webovej stránky obce, u ktorého sú poplatky spojené s prevádzkou 
webovej stránky nižšie v porovnaní s predchádzajúcim prevádzkovateľom. Po hlasovaní 
členmi OZ bola nakoniec Zmluva o vytvorení aplikácie schválená jednohlasne (všetci 
prítomní členovia OZ hlasovali za). 

 
 K bodu číslo 8 d/ 

Rôzne – Kronikársky zápis za roky 2019 a 2020. Tento bod programu doplnil pán 
starosta po ústnom oznámení pána Jána Hriňa o skutočnosti, že nemá priestor na tvorbu 
zápisov za roky 2019 a 2020, preto oboznámil OZ o dvoch možnostiach, buď vynechať 
zápisy do kroniky za spomínané dva roky, alebo zápisy nechať napísať súčasnému 
kronikárovi obce Mgr. Jánovi Kubišovi. Pán starosta navrhol schváliť, aby kroniku od roku 
2019 napísal Mgr. Ján Kubiš, čo nakoniec OZ schválilo (sedem prítomných členov OZ 
hlasovalo za, jeden sa zdržal hlasovania – Mgr. Ján Kubiš). 
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 K bodu číslo 9 
 Interpelácie na starostu obce predniesol poslanec Mgr. Ján Kubiš s otázkami riešenia 
odvozu komunálneho odpadu, kde sa v minulosti spomínal žetónový systém vývozu, ktorý 
je už zavedený v niektorých obciach nášho regiónu, a ktorý by mal zabezpečiť hospodárnejší 
a kontrolovateľnejší spôsob vývozu  komunálneho odpadu spoločnosťou Marius Pedersen. 
Ďalej položil otázku ohľadom termínu sprístupnenia novovybudovaných stojísk na odpad 
v našej obci. Na otázky odpovedal pán starosta, kde vysvetlil, že bude trvať na zavedení 
lepšieho a predovšetkým kontrolovateľnejšieho systému vývozu odpadu, ale keďže bodom 
programu dnešného zasadnutia bolo aj schvaľovanie VZN o nakladaní s odpadmi, nechcel 
v odpadovom hospodárstve naraz zaviesť veľké zmeny aj v oblasti VZN týkajúceho sa 
poplatkov za komunálne odpady a drobný stavebný odpad na území našej obce. Ďalej 
odpovedal na otázku ohľadom stojísk na odpady, ktoré už sú obyvateľom prístupné, len 
zatiaľ neboli medializované.  
 V rámci bodu interpelácií predniesol pán starosta členom OZ skutočnosti posledných 
dní, týkajúcich sa nadmerného kumulovania odpadu rôzneho pôvodu na dvore starého 
obecného úradu, kde sú častokrát pôvodcovia odpadu aj z iných obcí, preto oboznámil OZ, 
že uvažuje areál starého obecného úradu zatvoriť a tým zamedziť hromadeniu odpadu na 
dvore. Tento bol pôvodne poskytnutý obyvateľom obce ako stojisko, ale nakoľko je čoraz 
častejší výskyt cudzích ľudí vyvážajúcich odpad do areálu, je potrebné situáciu riešiť. Do 
úvahy prichádza aj možnosť úplne zrušiť veľkokapacitné kontajnery nielen na dvore starého 
obecného úradu, ale napríklad aj na osade Prieloh, kde sa častokrát musí vyvážať kontajner 
častejšie a kde sú väčšinovými pôvodcami odpadu miestni chatári. V konečnom dôsledku 
doplatia na takto vysokú frekvenciu vývozu odpadov z našej obce obyvatelia, kde je 
pravdepodobné, že sa z tohto dôvodu bude musieť pristúpiť k opätovnému zvyšovaniu 
poplatkov za smeti. 
 Poslanec Mgr. Ján Kubiš navrhol zabezpečiť väčšiu osvetu ohľadom odpadov, o jeho 
separovaní, ako aj informovať obyvateľov o fakte, že nadmerné kumulovanie odpadov 
v obci sa následne preklápa do miestnych daní a poplatkov za odpady. 
 K prejednávanej diskusii sa pripojil aj poslanec Ivan Jánošík, ktorý navrhol 
zabezpečiť areál starého obecného úradu kamerovým systémom, ktorý by zjednodušil 
odhaľovanie konkrétnych osôb, ktoré na dvore kumulujú odpady. Pre cudzie osoby navrhol 
zaviesť poplatky za množstvo dovezeného odpadu na dvor starého obecného úradu. 
 Na prezentovaný návrh odpovedal starosta obce, ktorý by ho schvaľoval, ale zároveň 
konštatoval, že pre obec je toto riešenie neprípustné, nakoľko dvor nefunguje ako zberný 
dvor na to, aby obec mohla vyberať poplatky za kumulovaný odpad rôzneho pôvodu. 
Informoval OZ, že projekt zberného dvora je rozpracovaný, stále nie je známe stanovisko 
o jeho schválení, resp. neschválení. Pán poslanec Jánošík teda navrhol areál starého obecného 
úradu úplne uzatvoriť, na čo vyjadril pán poslanec Ing. Miroslav Matúška obavu, či sa 
potom odpad nebude hromadiť v našich lesoch a na verejnom priestranstve obce. Podobnú 
obavu vyslovil aj pán starosta. Diskusiu uzatvoril pán poslanec Ivan Jánošík, ktorý odporučil 
dopracovať projekt zberného dvora a za hromadenie odpadu vyberať poplatky. Pán starosta 
ozrejmil, že sa čaká na vyjadrenie k podanému projektu, a že v prípade takéhoto riešenia 
bude potrebné zamestnať na obecný podnik ďalších zamestnancov, pretože pri súčasnej 
zamestnaneckej kapacite to nemožno zabezpečiť. Ďalej predstavil návrh, že by znížil 
frekvenciu vývozu komunálneho odpadu len raz mesačne. K diskusii sa pripojil aj pán 
poslanec Bc. Stanislav Babic, ktorý vyjadril názor, že pri správnom separovaní odpadu by 
mala mesačná frekvencia vývozu smetí z domácností postačovať. 
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Pán poslanec Bc. Stanislav Babic ďalej dopytoval kosenie a mulčovanie trávnatých 
porastov okolo krajníc na miestnych komunikáciách na osade Prieloh, na čo reagoval riaditeľ 
obecného podniku Prameň, ktorý si situáciu ohľadom nutnosti kosenia úplne uvedomuje. 
Zároveň dodal, že obecný podnik má k dispozícii len troch svojich zamestnancov, jedného 
kosca na dohodu a štyroch uchádzačov o zamestnanie, ktorí na území našej obce vykonávajú 
menšie obecné služby na 4 hodiny denne. Čaká sa na spustenie projektov z Úradu práce 
sociálnych vecí a rodiny, na ktoré by obec zobrala koscov. V prípade ak nebudú projekty 
spustené, je možné že bude obec nútená zamestnať ďalších ľudí. 

OZ vzalo interpelácie poslancov na starostu obce, členov obecnej rady a riaditeľov 
organizácií zriadených obcou na vedomie. 

 
 K bodu číslo 10 

Rekapituláciu uznesení z 15. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej 
Strehovej predniesla Mgr. Dana Veselovská – predsedníčka návrhovej komisie. OZ vzalo 
rekapituláciu na vedomie. 
 

 K bodu číslo 11 
Pán starosta na záver poďakoval členom OZ za účasť, informoval o ďalšom 

predpokladanom termíne zvolania najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva na 
posledný augustový, poprípade prvý septembrový týždeň. Ďalej oznámil členom OZ, že 
obec organizuje tradičné Madáchovské dni, ktoré verí, že sa v súvislosti s ochorením COVID 
– 19 podarí zrealizovať, a na ktoré zároveň srdečne pozval všetkých zúčastnených. Následne  
o 18:20 hod. ukončil 15.verejné zasadnutie OZ. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ing. Jana Krahulecová                      Ing. ĽuboslavDobrocký 

prednostka OcÚ                          starosta obce 
 
 
 
 
 

Overovatelia: 
                                             Norbert Adamove 
                                            Imrich Kamenský 

 
 

 

Súčasťou zápisnice sú uznesenia z 15. zasadnutia OZ č. 32/2021 až 47/2021  a zvukový záznam zo dňa 

04.06.2021. 
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

 
Uznesenie č. 32/2021 

z 15. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 
ktoré sa konalo 04. júna 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 Norberta Adamove a Imricha Kamenského. 

 
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 Bc. Stanislav Babic - členovia návrhovej komisie. 

 
Výsledok hlasovania č. 1 

Počet prítomných : 7   Počet neprítomných: 2(RNDr. Hukeľová, Jánošík)   Nehlasovalo: 0 
Za: 7    Proti: 0      Zdržali sa: 0 

 

 

 

2. Program 15. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej 
rozšírený o bod 8 d/ Rôzne - Kronikársky zápis za roky 2019 a 2020. 

 
Výsledok hlasovania č. 2 

Počet prítomných : 7   Počet neprítomných: 2(RNDr. Hukeľová, Jánošík)   Nehlasovalo: 0 
Za: 7    Proti: 0      Zdržali sa: 0 

 

 
 
 

 
 

Ing. Ľuboslav Dobrocký 
starosta obce 
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 
 

Uznesenie č. 33/2021 
z 15. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 04. júna 2021 
 
 

 K bodu číslo 2 
Kontrola plnenia uznesení 
 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 
 
A/ b e r i e  n a  v e d o m i e: 

1. Kontrolu plnenia uznesení z 13. a 14. zasadnutia OZ 
 
 
 
 
 

Ing. Ľuboslav Dobrocký 
starosta obce 

 

 
 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

 
Uznesenie č. 34/2021 

z 15. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 
ktoré sa konalo 04. júna 2021 

 
 K bodu číslo 3 

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

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

1. Plán činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2021 v zmysle predloženého 
návrhu. 

 
Výsledok hlasovania č. 3 

Počet prítomných : 8   Počet neprítomných: 1(RNDr. Hukeľová)    Nehlasovalo: 0 
Za: 8    Proti: 0      Zdržali sa: 0 

 
 
 
 
 

Ing. Ľuboslav Dobrocký 
starosta obce 
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 
 

Uznesenie č. 35/2021 
z 15. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 04. júna 2021 
 

 K bodu číslo 4 
Návrh rozpočtového opatrenia č. 3/2021 
 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 
 
A/ b e r i e   n a   v e d o m i e: 

1. Stanovisko finančnej komisie k návrhu rozpočtového opatrenia č. 3/2021 
2. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtového opatrenia č. 3/2021. 

 
B/  s ch v a ľ u j e 

1. Rozpočtové opatrenie č. 3/2021.  
 
Výsledok hlasovania č. 4 

Počet prítomných : 8   Počet neprítomných: 1(RNDr. Hukeľová)    Nehlasovalo: 0 
Za: 8    Proti: 0      Zdržali sa: 0 

   

 

Ing. Ľuboslav Dobrocký 
starosta obce 

 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

 
Uznesenie č. 36/2021 

z 15. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 
ktoré sa konalo 04. júna 2021 

 
 K bodu číslo 5 

Návrh VZN č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Dolná Strehová 

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

1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dolná Strehová 

 
Výsledok hlasovania č. 5 

Počet prítomných : 8   Počet neprítomných: 1(RNDr. Hukeľová)    Nehlasovalo: 0 
Za: 8    Proti: 0      Zdržali sa: 0 

 

Ing. Ľuboslav Dobrocký 
starosta obce 
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 
 

Uznesenie č. 37/2021 
z 15. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 04. júna 2021 
 

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

B/  s ch v a ľ u j e 
1. Správu o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb Obce Dolná Strehová za 

rok 2020. 
 
Výsledok hlasovania č. 6 

Počet prítomných : 8   Počet neprítomných: 1(RNDr. Hukeľová)    Nehlasovalo: 0 
Za: 8    Proti: 0      Zdržali sa: 0 

 

 

 

Ing. Ľuboslav Dobrocký 
starosta obce 

 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

 
Uznesenie č. 38/2021 

z 15. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 
ktoré sa konalo 04. júna 2021 

 

 K bodu číslo 7 a/ 
Žiadosť o zníženie nájmu – Mgr. Viera Kamas 
 

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

1. Žiadosť Mgr. Viery  Kamas o zníženie nájmu.    
 

Výsledok hlasovania č. 7 

Počet prítomných : 8   Počet neprítomných: 1(RNDr. Hukeľová)    Nehlasovalo: 0 
Za: 0    Proti: 8      Zdržali sa: 0 

 

 
 

Ing. Ľuboslav Dobrocký 
starosta obce 
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 
 

Uznesenie č. 39/2021 
z 15. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 04. júna 2021 
 

 K bodu číslo 7 b/ 
Žiadosť o umiestnenie značiek – Obyvatelia osady Horný Bukovec  
 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 
 
A/  b e r i e   n a   v e d o m i e : 

1. Žiadosť o umiestnenie zákazových značiek na miestnej komunikácii na osade Horný 
Bukovec. 
 

B/   o d r o č u j e : 
1. Žiadosť obyvateľov osady Horný Bukovec po získaní relevantných možností riešenia 

príslušnými úradmi. 
 
 
 

Ing. Ľuboslav Dobrocký 
starosta obce 

 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

 
Uznesenie č. 40/2021 

z 15. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 
ktoré sa konalo 04. júna 2021 

 
 K bodu číslo 7 c/ 

Žiadosť o kúpu časti obecného pozemku – Marián Priatka, Ing. Lucia Backová  
 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 
 
A/   n e s ch v a ľ u j e: 

1. Žiadosť Mariána Priatku, bytom I. Madácha 222/10, 991 02 Dolná Strehová a Ing. 
Lucie Backovej, bytom Boženy Němcovej 962/22, 990 01 Veľký Krtíš o odkúpenie 
časti pozemku parcely registra C č. 363/1 s vyňatím časti vo výmere 570 m² 
v katastrálnom území Dolná Strehová vedeného na LV č. 380 v celosti. 

 
Výsledok hlasovania č. 8 

Počet prítomných : 8  Počet neprítomných: 1(RNDr. Hukeľová)  Nehlasovalo: 0 
Za: 0   Proti: 6     Zdržali sa: 2 (Mgr. Uhrinová, Kamenský) 

 

 
 

Ing. Ľuboslav Dobrocký 
starosta obce 
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 
 

Uznesenie č. 41/2021 
z 15. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 04. júna 2021 
 

 K bodu číslo 7 d/ 
Žiadosť o kúpu časti obecného pozemku – Ľubomír Mlynarič 
 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 
 

A/   n e s ch v a ľ u j e: 
1. Žiadosť Ľubomíra Mlynariča, bytom Obchodná 245/4, 991 02 Dolná Strehová 
o odkúpenie časti pozemku parcely registra C č. 363/1 s vyňatím časti vo výmere 579 m² 
v katastrálnom území Dolná Strehová vedeného na LV č. 380 v celosti. 

 
Výsledok hlasovania č. 9 
Počet prítomných : 8   Počet neprítomných: 1(RNDr. Hukeľová)   Nehlasovalo: 0 
Za: 0    Proti: 7     Zdržali sa: 1 (Mgr. Uhrinová) 
 
 

Ing. Ľuboslav Dobrocký 
starosta obce 

 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

 

Uznesenie č. 42/2021 
z 15. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 04. júna 2021 
 

 K bodu číslo 8 a/ 
Rôzne – Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti medzi obcou a pánom Jaroslavom 
Veselovským 
 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 
 

A/ s ch v a ľ u j e: 
1. Prebytočnosť nehnuteľného majetku – pozemku, parc.č. C-KN 1053 – orná pôda 

s výmerou 77 m², zapísaného na LV č. 380 pre obec Dolná Strehová, okres Veľký 
Krtíš, kat. úz. Dolná Strehová a jeho odpredaj kupujúcemu Jaroslavovi 
Veselovskému, bytom I.Madácha 170/28, 991 02 Dolná Strehová, a to ako prípad 
hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb., 
schvaľovaný trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, ktorým je skutočnosť, že 
ide o pozemok priamo susediaci s pozemkom žiadateľa, o ktorý sa žiadateľ stará už 
od roku 1994, a ktorý vďaka tejto kúpe lepšie využije, za kúpnu cenu obvyklú v obci 
a to 3,32 €/m2, teda za celkovú kúpnu cenu 255,64€. 

 
Výsledok hlasovania č. 10 

Počet prítomných : 8   Počet neprítomných: 1(RNDr. Hukeľová)   Nehlasovalo: 0 
Za: 8    Proti: 0     Zdržali sa: 0 

 
 
 

Ing. Ľuboslav Dobrocký 
starosta obce 

mailto:obec@dolnastrehova.sk
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 
 

Uznesenie č. 43/2021 
z 15. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 04. júna 2021 
 

 K bodu číslo 8 b/  
Rôzne – Ponuka na akceptáciu platobných kariet prostredníctvom platobného terminálu 
 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 
 
 
A/ s ch v a ľ u j e: 

1. Zriadenie platobného terminálu v obci Dolná Strehová v zmysle predloženej ponuky. 
 

Výsledok hlasovania č. 11 

Počet prítomných : 8   Počet neprítomných: 1(RNDr. Hukeľová)   Nehlasovalo: 0 

Za: 8    Proti: 0     Zdržali sa: 0 

 
 
 
 

Ing. Ľuboslav Dobrocký 
starosta obce 

 
 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

 
Uznesenie č. 44/2021 

z 15. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 
ktoré sa konalo 04. júna 2021 

 
 K bodu číslo 8 c/  

Rôzne – Zmluva o vytvorení aplikácie – Alphabet group s.r.o. 
 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 
 
A/ s ch v a ľ u j e: 

1. Zmluvu o vytvorení aplikácie pre inteligentné telefóny určená pre obce a ich 
obyvateľov  medzi obcou Dolná Strehová a spoločnosťou Alphabet group s.r.o., 
Strojárenská 3426/11C, 040 01 Košice. 

 
 
Výsledok hlasovania č. 12 

Počet prítomných : 8   Počet neprítomných: 1(RNDr. Hukeľová)   Nehlasovalo: 0 
Za: 8    Proti: 0     Zdržali sa: 0 

 
 
 

Ing. Ľuboslav Dobrocký 
starosta obce 

mailto:obec@dolnastrehova.sk
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 
 

Uznesenie č. 45/2021 
z 15. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 04. júna 2021 
 

 K bodu číslo 8 d/  
Rôzne – Informácia o žiadosti Jána Hriňa o napísanie kronikárskych zápisov za roky 2019 
a 2020 inou osobou. 
 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 
 
A/ b e r i e  n a  v e d o m i e: 

1. Informáciu o žiadosti Jána Hriňa – kronikára obce Dolná Strehová pôsobiaceho do 
roku 2020, o vytvorenie zápisov do kroniky obce za roky 2019 a 2020 inou osobou a to 
z osobných dôvodov. 

 
B/ s ch v a ľ u j e: 

1. Tvorbu zápisov do kroniky obce za roky 2019 a 2020 kronikárovi Mgr. Jánovi 
Kubišovi. 

 
Výsledok hlasovania č. 13 

Počet prítomných : 8   Počet neprítomných: 1(RNDr. Hukeľová)   Nehlasovalo: 0 
Za: 8    Proti: 0     Zdržali sa: 0 

 

 
 

Ing. Ľuboslav Dobrocký 
starosta obce 

 

 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

 
Uznesenie č. 46/2021 

z 15. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 
ktoré sa konalo 04. júna 2021 

 
 K bodu číslo 9  

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 Bc. Stanislava Babica na 

starostu obce a riaditeľku Základnej školy s materskou školou v Dolnej Strehovej. 

 
 

Ing. Ľuboslav Dobrocký 
starosta obce 

mailto:obec@dolnastrehova.sk
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 
 

Uznesenie č. 47/2020 
z 15. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 04. júna 2021 
 

 K bodu číslo 10 
Rekapitulácia uznesení Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej z 15. 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 15. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej 
Strehovej zo dňa 04. júna 2021. 

 
 
 
 

Ing. Ľuboslav Dobrocký 
starosta obce 

mailto:obec@dolnastrehova.sk

