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P O Z V Á N K A 

V Dolnej Strehovej  25.08.2021 

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  

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

02. septembra 2021 (štvrtok) o 16:30 hod. v sále KD /za dodržania všetkých opatrení/ 
 

Návrh programu 16. 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. Polročná správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce  

Predkladá: hlavná kontrolórka obce 

4. Doplnenie člena Komisie pre majetok a financie obce  

Predkladá: starosta obce 

5. Výročná správa a konsolidovaná výročná správa Obce Dolná Strehová za rok 2020 

Predkladá:  účtovníčka obce 

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Návrhu na vyradenie a odpis majetku 
6. Návrh na vyradenie a odpis majetku 

Predkladá:  riaditeľ podniku 

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Návrhu na vyradenie a odpis majetku 
7. Návrh VZN č.2/2021 o chove, držaní a vodení psov na území obce Dolná Strehová 

Predkladá: starosta obce 

8. Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Dolná Strehová č. 2/2015 o podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovania služieb na trhovom mieste na území obce Dolná Strehová, ktorým sa zároveň vydáva trhový poriadok 

pre trhoviko a príležitostné trhy 

Predkladá: starosta obce 

9. Žiadosti 

a) Žiadosť o odstránenie cestných spomaľovačov, alebo ich prípadné umiestnenie v inej časti cestnej 

komunikácie – Marcela Spodniaková 

b) Žiadosť o odkúpenie pozemku pod chatkou TINA, súp.číslo 270  – SBD Banská Bystrica 

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

11. Rekapitulácia uznesení OZ zo 16. verejného zasadnutia 

Predkladá: predsedníčka návrhovej komisie 

12. Záver – starosta obce 
                                                                                                

Ing. Ľuboslav Dobrocký 

                                                                                                                                   starosta obce 

  Pozvánka 

- doručuje sa poslancom obecného zastupiteľstva 

- zverejnená na úradnej tabuli 25.08.2021 
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