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Z Á P I S N I C A 
zo 16. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, ktoré sa konalo 

02. septembra 2021 o 16,30 hod. v zasadacej miestnosti kultúrneho domu v Dolnej 
Strehovej 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva: 
 
1. Otvorenie zasadnutia (určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej 

komisie, schválenie programu rokovania) – starosta obce 

2. Kontrola plnenia uznesení OZ 

Predložila: hlavná kontrolórka obce 

3. Polročná správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce  

Predložila: hlavná kontrolórka obce 

4. Doplnenie člena Komisie pre majetok a financie obce  

Predložil: starosta obce 

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

Predložila: účtovníčka obce 

6. Určenie spôsobu predaja – vyradenie majetku obce 

Predložil:  riaditeľ podniku 

7. Návrh VZN č.2/2021 o chove, držaní a vodení psov na území obce Dolná Strehová 

Predložil:  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 

Predložil: 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 

Predložila: predsedníčka návrhovej komisie 

12. Záver – starosta obce 
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Rokovanie 16. verejného Obecného zastupiteľstva sa konalo v zasadacej miestnosti 
kultúrneho domu v Dolnej Strehovej 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 16. 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 dvaja z poslancov vopred ospravedlnili svoju neúčasť – pán 
poslanec Norbert Adamove a pán poslanec/zástupca starostu obce Ing. Miroslav Matúška. 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo vyhlásené za uznášania schopné, keďže sa ho 
zúčastnili všetci ostatní poslanci. 

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

Následne bol prednesený návrh programu 16. verejného zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva v Dolnej Strehovej. OZ schválilo program 16. OZ bez výhrad a doplnení. 
(všetci prítomní členovia OZ hlasovali za). 
 

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

– hlavná kontrolórka obce. Obecné zastupiteľstvo odročilo na 15. verejnom zasadnutí 
žiadosť obyvateľov osady Horný Bukovec o umiestnenie značiek na získanie relevantných 
možností riešenia v spolupráci s príslušnými úradmi- pán starosta uviedol, že značky zákazu 
vjazdu nie je možné osadiť na miestnej komunikácii, ale len na ceste II. triedy, čo je zložitejší 
proces, vyžaduje si množstvo vyjadrovaní. Tieto prípravy však boli pozastavené s úmyslom 
zvolania stretnutia obyvateľov osady so stavebným úradom obce a s dotknutými 
poľnohospodármi za účelom vyriešenia celej situácie iným možným spôsobom. Obecné 
zastupiteľstvo ďalej 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, nakoľko sa stále čaká na odpoveď 
k zaslanej žiadosti o finančnú spoluúčasť pri opravách tohto úseku, ktorá bola poslaná 
generálnemu riaditeľstvu Lesov SR. Tieto značnou mierou prispeli k poškodeniu 
spomínaného úseku. 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. 
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 K bodu číslo 3 
Polročnú správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za I. polrok 2021 

predniesla Ing. Slávka Čerpáková hlavná kontrolórka obce. OZ vzalo túto správu o činnosti 
hlavnej kontrolórky obce za I. polrok 2021 na vedomie. Správa je priložená k zápisnici. 

 
 K bodu číslo 4 

Doplnenie člena Komisie pre majetok a financie obce predniesol jej predseda - pán Bc. 
Stanislav Babic, ktorý navrhol, aby sa chýbajúcim členom komisie stal pán poslanec Imrich 
Kamenský, čo obecné zastupiteľstvo následne schválilo. (6 členov OZ hlasovalo za, 1 sa 
zdržal –Kamenský). 

 
 K bodu číslo 5 

Výročnú správu a konsolidovanú výročnú správu Obce Dolná Strehová za rok 2020 
predniesla účtovníčka obce – Eva Kalamárová. Hlavná kontrolórka obce Ing. Slávka 
Čerpáková konštatovala, že správa bola zostavená v zmysle zákona o účtovníctve, 
odporučila  správu vziať na vedomie. Táto správa je prílohou zápisnice. OZ vzalo túto 
správu na vedomie. 

 
 K bodu číslo 6 

Zámer na odpredaj majetku obce (Kuka - voz) predniesol riaditeľ obecného podniku 
Prameň – Ivan Longauer, ktorý oboznámil OZ so situáciou, že toto vozidlo sa v obci 
nevyužíva na vývoz smetí už od začiatku roka 2020, vozidlo má neustály problém s STK a s 
poškodeným bubnom. Preto odporučil, aby bolo vozidlo predané. Pán starosta dodal, že toto 
vozidlo je veľmi náročné na údržbu a vyžaduje neustále investície. Ďalej oboznámil OZ so 
skutočnosťou, že ohľadom tohto vozu ho kontaktovalo niekoľko záujemcov, ktorí by ho 
chceli odkúpiť ako zberateľský kus. Ďalej navrhol, že ak by sa odsúhlasil predaj vozidla, aby 
sa predalo formou verejnej súťaže. Následne sa obrátil na OZ s otázkou, či ho vôbec 
predávať, ak áno, akým spôsobom. K prejednávanej veci sa zapojil poslanec Jánošík 
s otázkou, či boli ponúknuté konkrétne sumy, ktoré by boli záujemcovia ochotní za voz 
zaplatiť. Pán starosta odpovedal, že o konkrétnej sume so záujemcami nejednal, keďže 
doteraz nebol odsúhlasený zámer vozidlo predať. Pán poslanec Jánošík následne navrhol 
ako spôsob predaja vozidla verejnú dražbu, na čo reagoval pán starosta, že by to bolo 
náročnejšie v porovnaní s verejnou súťažou, keďže záujemcovia sú zo širokého okolia, jeden 
je dokonca z Českej republiky. Pán poslanec Kamenský sa informoval, či by obec stálo veľa 
finančných prostriedkov, ak by sa vozidlo dalo opraviť a vrátilo sa do prevádzky, na čo pán 
starosta odpovedal, že by mohlo ísť o prvotnú investíciu aj vo výške 2000€ a to nehovoriac 
o následnej údržbe, ktorú si vozidlo vyžaduje. Pán poslanec Bc. Babic dodal, že tento voz sa 
rieši každý rok, a že kým sme mali zamestnaných ľudí, ktorí vedeli vozidlo opraviť vo 
vlastnej réžii, tak sa to dalo finančne pokryť, ale teraz je to už veľký problém. Pani 
poslankyňa Mgr. Uhrinová odporučila Kuka - voz predať. RNDr. Hukeľová sa zasa 
informovala, či bol zverejnený predaj tohto vozidla na nejakom portály, aby sa vedelo 
v akých sumách sa pohybujú podobné vozidlá, na čo pán starosta odpovedal, že pokiaľ 
nebude schválený zámer auto predať, vozidlo nemôže inzerovať. Následne dal pán starosta 
hlasovať za zámer na predaj Kuka - vozu, za čo hlasovalo všetkých sedem prítomných 
poslancov. Nasledovalo hlasovanie o spôsobe predaja, kde pán starosta navrhol predaj 
formou verejnej súťaže, za čo hlasovalo šesť prítomných poslancov, jeden (Jánošík) sa zdržal 
hlasovania. 
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 K bodu číslo 7 

Návrh VZN č. 2/2021 o chove, držaní a vodení psov na území obce Dolná Strehová 
predniesol starosta obce, ktorý oboznámil OZ, že predmetné VZN prebehlo aktualizáciou na 
základe protestu prokurátora, ktorý podala okresná prokuratúra vo Veľkom Krtíši. 
Prednostka OcÚ Ing. Krahulecová ďalej informovala, že aktualizácia VZN prebehla za 
spolupráce s advokátskou kanceláriou Urbáni & Partners, ktorej bol poskytnutý protest 
prokurátora, ako aj VZN č.2/2019 o chove, držaní a vodení psov na území obce Dolná 
Strehová, na ktoré bol tento protest podaný. Na základe protestu bolo prepracované celé 
VZN o chove, držaní a vodení psov na území obce Dolná Strehová do formy, v ktorej bol 
predložený návrh VZN 2/2021 na schválenie. K návrhu sa vyjadrila RNDr. Hukeľová, ktorá 
sa dopytovala, či sú vo VZN zahrnuté všetky aktualizácie zákona, aj tie, ktoré nadobudnú 
platnosť od 01.01.2022 týkajúce sa vôdzky pri vodení psov. Na podnet odpovedala hlavná 
kontrolórka obce citovaním §5 predmetného VZN, kde je zapracovaná aj aktualizácia 
zákona, ktorá nadobudne účinnosť od 01.01.2022. Následne OZ predmetné VZN schválilo 
v zmysle predloženého návrhu (všetci prítomní členovia OZ hlasovali za). 

 
 K bodu číslo 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 trhovisko a príležitostné 

trhy predniesol starosta obce, ktorý informoval OZ, že obec pri vydávaní VZN o trhových 

miestach musí v zmysle zákona žiadať o stanovisko aj regionálnu veterinárnu a potravinovú 

správu vo Veľkom Krtíši, čo doteraz nebolo splnené. Obec preto požiadala príslušný úrad 

o stanovisko. Regionálna veterinárna a potravinová správa vo Veľkom Krtíši doručila obci 

súhlasné stanovisko s odporúčaním o doplnenie článku 10 a 11, ktoré je predmetom Dodatku 

č.1 k VZN č. 2/2015. K danej téme sa vyjadril pán poslanec Jánošík, ktorý sa dopytoval, 

koľko stojí v obci trhové miesto, či sa vedie evidencia ambulantného predaja, či nie je možné 

ich pohyb obmedziť na trhové miesto a či sa za takýto ambulantný predaj vyberajú nejaké 

poplatky. Na položené otázky odpovedal pán starosta spolu s pani hlavnou kontrolórkou 

obce v zmysle prejednávaného VZN. K danej téme sa vyjadrila aj RNDR. Hukeľová, ktorá 

odporučila dbať na evidencii ambulantných predajcov, upozorniť ich na to, že v zmysle 

predmetného VZN majú voči obci určité povinnosti. Po diskusii sa pristúpilo k riešeniu, 

kedy budú ambulantní predajcovia oslovení ohľadom evidencie a vyberania poplatku za 

umožnenie predaja na území obce Dolná Strehová ako. Následne bol 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 trhovisko a príležitostné trhy schválený v zmysle 

predloženého návrhu (všetci prítomní členovia OZ hlasovali za). 

 
 K bodu číslo 9 a/ 

Žiadosť o odstránenie cestných spomaľovačov, alebo ich prípadné umiestnenie v inej 

časti cestnej komunikácie (Marcela Spodniaková za obyvateľov časti Háj) predniesol pán 

starosta. Poslancov Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej oboznámil so situáciou, kedy 

ešte v roku 2017 obec obdržala žiadosť od obyvateľov obce Dolná Strehová z časti Háj 

o osadenie retardérov kvôli rýchlej jazde vodičov, ktorí ohrozujú bezpečnosť premávky 
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v danej časti. Na základe tejto žiadosti obec začala realizáciu projektovej prípravy k osadeniu 

spomaľovačov ešte v roku 2017 a hoci bola celá projektová dokumentácia pripravená, 

spomaľovače neboli osadené. V roku 2019 sa opäť obyvatelia spomínanej časti pripomenuli 

so žiadosťou o zabezpečenie retardérov, čo sa aj kvôli kovidovej situácii podarilo až v júni 

tohto roku. Po ich inštalácii bola obci doručená predmetná žiadosť o odstránenie 

spomaľovačov. Ohľadom vzniknutej situácie sa otvorila rozsiahla diskusia, do ktorej sa 

zapojil pán poslanec Mgr. Kubiš, ktorý informoval, že tieto spomaľovače spôsobujú vážne 

problémy, predovšetkým spomaľovač umiestnený pred domom so súpisným číslom č.37, 

a preto navrhol, aby sa aspoň tento spomaľovač premiestnil. Ďalej navrhol túto žiadosť 

odročiť po dobu, kým nebudú oslovení dotknutí obyvatelia a kým sa nezhodnú na 

najvhodnejšom spôsobe riešenia celej situácie. Bc. Babic zasa upozornil, že keďže osadenie 

retardérov bolo riešené projektovou dokumentáciou, ich premiestnenie, resp. odstránenie 

oboch retardérov si bude nanovo vyžadovať projektovú dokumentáciu. RNDr. Hukeľová sa 

priklonila k návrhu pána poslanca Mgr. Kubiša a navrhla, aby sa zvolalo verejné zasadnutie 

dotknutých obyvateľov za prítomnosti kompetentných orgánov a na základe výstupu vo 

forme zápisnice prijať stanovisko. Ďalej odporúča, že ak sa rozhodne o prekládke retardérov, 

aby bola hneď zrealizovaná aj potrebná projektová dokumentácia, aby sa mohlo na ďalšom 

zastupiteľstve hneď rozhodnúť ohľadom prejednávanej žiadosti obyvateľov Dolnej 

Strehovej – časti Háj.  Riaditeľ OP Prameň Longauer zároveň informoval, že problém so 

spomaľovačmi ohlásili aj zamestnanci Slovnaft-u, ďalej informoval, že väčšina vodičov 

spomaľovače obchádza po krajniciach, kde hrozí ich značné poškodenie. Záverom diskusie 

je odročenie predmetnej žiadosti po dobu, kým nebudú oslovení dotknutí obyvatelia 

a získaná verejná mienka o možnosti riešenia celej situácie – o ponechaní retardérov, ich 

premiestnenie alebo úplné odstránenie. 

 

 K bodu číslo 9 b/ 
Žiadosť o odkúpenie pozemku pod chatkou TINA, súp.číslo 270  – SBD Banská 

Bystrica predniesol pán starosta, ku ktorej sa vyjadril pán poslanec Mgr. Kubiš 

konštatovaním, že keďže ide o pozemok, na ktorom stojí chata vo vlastníctve žiadateľa, 

odporúča predmetný pozemok odpredať. OZ sa jednohlasne uznieslo na predaji 

predmetného pozemku s dôvodom hodným osobitného zreteľa (všetci prítomní členovia OZ 

hlasovali za). 

 

 K bodu číslo 10 
Ako prvé interpelácie na starostu obce predniesli pán poslanec Jánošík a pani 

poslankyňa RNDr. Hukeľová, ktorí sa informovali o stave projektu budovania IBV Roveň, 
kde pán starosta informoval, že aktuálne beží územné plánovanie, čaká sa na vyjadrenia 
a výhrady jednotlivých inštitúcií, ktorým ale plynú lehoty. Akonáhle budú všetky 
predmetné vyjadrenia kompletné, spustí sa projektová dokumentácia na vydanie stavebného 
povolenia pre IBV Roveň. Ďalej informoval, že pravdepodobne bude musieť byť realizovaný 
archeologický výskum, čo spôsobí náklady navyše a ďalší časový posun v realizácii projektu. 
Následne avizoval problém s kanalizačnou prípojkou, ktorá nebola plánovaná na taký 
objem. Informoval, že pokiaľ bude kompletná projektová dokumentácia a bude vydané 
stavebné povolenie, na I. etapu výstavby bude kanalizačná prípojka postačujúca, no pred 
realizáciou II. etapy sa bude musieť riešiť aj tento problém. Pani poslankyňa RNDr. 
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Hukeľová vyžiadala podklady pre realizáciu spomínanej individuálnej bytovej výstavby, 
žiadala informácie o postupnosti realizácie, o financovaní projektu. Mgr. Veselovská sa 
informovala o možnostiach prístupu do plánovanej IBV Roveň a o tom, či bude realizovaný 
odbočovací pruh, alebo kruhový objazd, kde pán starosta informoval, že BBRSC zamietla 
kruhový objazd, aktuálne sa zisťuje vyťaženosť konkrétneho úseku, kde sa bude realizovať 
napájanie miestnej komunikácie z IBV Roveň na cestu II. triedy podľa zistených výsledkov. 
 V rámci interpelácií sa ďalej informoval pán poslane Kamenský ohľadom vývozu 
smetí, či obec bude obstarávať nový Kuka - voz, alebo budeme vývoz zabezpečovať ďalej 
prostredníctvom spoločnosti Marius Pedersen. Na túto interpeláciu odpovedal pán starosta, 
že pokiaľ by sme ako vývozca smetí mali pokryť celý mikroregión, možno by to bolo pre 
obec prínosné, ale pokiaľ by sme vozidlo mali obstarať len čisto pre potreby obce, bolo by to 
pre nás finančne náročné, nakoľko odpadové hospodárstvo je neustále novelizované, 
neustále sa zavádzajú nové pravidlá a podmienky, ktoré je veľmi náročné dodržiavať, či už 
materiálne, finančne, alebo personálne. Ďalej informoval, že v obci je veľký problém 
s hromadením odpadov na dvore starého obecného úradu, ale zároveň dodal, že po otvorení 
práčovne bude tento areál v úplne inej prevádzke, a preto verí, že sa hromadenie smetí  
obmedzí. Pán poslanec Kamenský ďalej apeloval na riaditeľa obecného podniku, že 
zamestnanci spoločnosti Marius Pedersen sa sťažujú na zarastené krajnice miestnych 
komunikácií, kvôli ktorým odmietajú vyvážanie smetí. Na tento podnet odpovedal riaditeľ 
OP, že úpravu (kosenie/štiepkovanie) krajníc miestnych komunikácií má obec neustále 
v náplni práce, problém je ale v nedostatku zamestnancov. K prejednávanej téme sa pripojil 
poslanec Jánošík, ktorý navrhol bránu starého obecného úradu zatvoriť, resp. zamestnať 
zamestnanca, ktorý by zodpovedal za dovezený odpad a zároveň by vyberal poplatky za 
hromadený odpad. Na tento návrh reagoval pán starosta, že zatiaľ odpadu nie je až toľko, 
aby bolo pre obec rentabilnejšie zamestnať zamestnanca, ktorý by bol zodpovedný za zberný 
dvor a vyberanie poplatkov, pretože náklady na vývoz existujúceho hromadeného odpadu 
sú nižšie v porovnaní s výškou mzdy, ktorá by musela byť vyplácaná navrhovanému 
zamestnancovi. K tejto téme sa pripojila poslankyňa RNDr. Hukeľová s dotazmi, že obec má 
nastavenú nedostatočnú frekvenciu vývozu zvonov, resp. by sa mala zvážiť ich kapacita, že 
v obci je nadmerne hromadený biologický odpad (pokosená tráva, konáre), že ľudia nevedia, 
ktoré druhy odpadov kam odvážať (konkrétne textil), že na stránke obce nie je zverejnená 
separácia odpadov, či má obec informácie o tom, aké sú kapacity smetiska vo Veľkom Krtíši 
a či sa uvažuje nad tým, kam sa budú smeti vyvážať, keď bude naplnená kapacita 
veľkokrtíšskeho smetiska. Ďalej pripomienkovala, že v obci nefunguje kosenie, separácia, 
kompostovanie, a že v obci je nedostatočná sieť chodníkov. K jednotlivým podnetom sa 
vyjadril starosta obce spolu s riaditeľom podniku: - zvony sú vyvážané pravidelne tak, ako aj 
biologický odpad, ktorý si obyvatelia nechávajú pri bránach k svojim pozemkom, no 
veľakrát je už na druhý deň po vývoze nahromadený ďalší odpad. Na čo reagovala 
poslankyňa RNDr. Hukeľová, že by bolo potrebné zaviesť plánovaný zber biologického 
odpadu a občanov naučiť na zber biologického odpadu na konkrétne termíny. K tejto téme 
sa pripojila aj hlavná kontrolórka obce Ing. Čerpáková s dotazom, že obyvatelia našej obce 
spohodlneli, všetok biologický odpad z domácností končí pred bránami namiesto toho, aby 
boli kompostované v kompostéroch, ktoré obyvatelia obce majú. Pani hlavná kontrolórka 
obce ďalej reagovala na preťaženie kapacít zvonov kde dodala, že vo zvonoch sa častokrát 
nachádzajú rôzne druhy odpadov, cez papier, plasty, kovy, čo spôsobuje ich rýchle 
naplnenie, kde zároveň obci hrozí, že spoločnosť Marius Pedersen odmietne takto nesprávne 
vytriedený odpad vyviesť. Preto navrhla, aby sa v okolí nádob na separovaný odpad 

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 
 

 

 

7 

inštalovali fotopasce a celá situácia by sa riešila s konkrétnymi obyvateľmi, ktorí toto 
naplnenie zberných odpadových nádob nesprávne triedeným odpadom spôsobujú. Riaditeľ 
obecného podniku ďalej informoval, že vo dvore starého obecného úradu je kontajner pre 
textilný odpad prístupný všetkým obyvateľom obce. Ďalej reagoval starosta obce na otázku 
poslankyne RNDr. Hukeľovej, že na stránke obce je zverejnený návod na separovanie 
odpadu už od chvíle, ako to dopytovala prvýkrát. Následne odpovedal, že nevidí dôvod 
riešenia otázky dostačujúcich, resp. nedostačujúcich kapacít smetiska vo Veľkom Krtíši, 
keďže máme na vývoz smetí zazmluvnenú spoločnosť Marius Pedersen. Na dotazy 
ohľadom nedostatočnej separácie odpovedal, že osveta okolo triedenia odpadu sa neustále 
prizvukuje, obec ako taká sa snaží podnikať kroky pre túto osvetu (napr. článok 
v Dolnostrehovskom Spravodaji o tom, aká je separácia odpadov dôležitá). Pre obec je ale 
ťažké zabezpečiť, aby obyvatelia odpad aj skutočne triedili. Na nedostatočnú sieť chodníkov 
a kosenie odpovedal riaditeľ podniku so skutočnosťou, že obec má nedostatok pracovnej 
sily, a že má troch koscov, ktorí majú od jarných mesiacov v náplni práce čisto len kosenie 
obce, čo je ale plocha, ktorá je na takýto počet koscov priveľká. 

Poslankyňa RNDr. Hukeľová ďalej vytkla obci investície do turizmu, ktoré by radšej 
investovala do menovaných oblastí, na čo reagoval pán starosta obce, že obec Dolná 
Strehová je svojim kúpaliskom turistickým lákadlom, čo si prirodzene investície do turizmu 
vyžaduje. Na túto skutočnosť dodala, aby najbližšie starosta obce apeloval na to, aby sa 
nezvýšila cena vstupného na kúpalisko, ale cena parkovného, a aby si investície do turizmu 
na seba zarobili z finančných zdrojov pochádzajúcich z turizmu. K otázke areálu kúpaliska 
sa pripojil pán poslanec Jánošík, ktorý poukázal na základe rozhovoru s návštevníkmi obce 
na znepokojivý stav buniek v hornej časti areálu termálneho kúpaliska. Na tento podnet 
reagoval riaditeľ obecného podniku s tým, že nedokáže prinútiť majiteľov buniek, aby svoje 
bunky rekonštruovali, zveľaďovali. K téme sa pripojil pán starosta s informáciou, že 
v spolupráci s právnickou agentúrou Urbáni & Partners je rozbehnuté vymáhanie 
pohľadávok od neplatičov formou exekúcií. Ďalej informoval, že niektoré bunky odkúpila 
obec, ktoré postupne rekonštruuje podľa dostupných finančných kapacít. Informoval, že 
projekt rekonštrukcie chatovej oblasti bol v zbernom koši projektov, ktorý ale neprešiel, a že 
bez investora, alebo predmetnej výzvy obec nebude vedieť zabezpečiť rekonštrukciu 
spomínanej časti chatového areálu z vlastných finančných zdrojov. 

V rámci interpelácií sa zapojila aj pani poslankyňa Mgr. Veselovská ohľadom 
detského ihriska v chatovej oblasti termálneho kúpaliska, ktoré je v zlom stave. Na tento 
podnet odpovedal starosta obce s tým, že tieto preliezačky z detského ihriska budú 
odstránené, nakoľko sa do nich neoplatí investovať. 

Do interpelácií sa zapojil aj pán poslanec Mgr. Kubiš, ktorý podotkol, že v okolí 
mnohých miestnych komunikácií a chodníkov obce sa nachádzajú veľké stromy, ktoré 
svojou koreňovou sústavou značne poškodzujú asfalt/ chodníky a navrhuje ich vypílenie, 
resp. orezanie. Na tento podnet reagovala hlavná kontrolórka obce pani Ing. Čerpáková 
s odpoveďou, že pokiaľ je strom na súkromnom pozemku, jediné čo môže obec urobiť, je 
upozorniť vlastníkov na fakt, že stromové porasty na ich pozemkoch znehodnocujú miestne 
komunikácie. 

Ďalej sa pán poslanec Jánošík informoval ohľadom čerpania úveru, ktorý bol 
schválený na rekonštrukciu miestnych komunikácií a o tom, koľko sa z pôvodného plánu 
rekonštrukcií podarilo zrealizovať. Na túto otázku odpovedal pán starosta, že zo 
schváleného objemu finančných prostriedkov 80 000€ sa zatiaľ nevyčerpali žiadne 
prostriedky, obec zatiaľ všetko uhradila z vlastných zdrojov. Ďalej konštatoval, že keďže 
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frézovaného materiálu bol nedostatok, nepodarilo sa zrealizovať všetky rekonštrukcie tak, 
ako boli naplánované na mimoriadnom obecnom zastupiteľstve, no obec má sľúbený ďalší 
frézing z ciest I.triedy, ktoré sa majú rekonštruovať. Akonáhle bude tento frézovaný materiál 
dostupný, obec bude pokračovať v rekonštrukcii ostatných miestnych komunikácií tak, ako 
to bolo schválené uznesením z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

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

 
 K bodu číslo 11 

Rekapituláciu uznesení zo 16. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej 
Strehovej predniesla Mgr. Dana Veselovská – predsedníčka návrhovej komisie. OZ vzalo 
rekapituláciu na vedomie. 
 

 K bodu číslo 12 
Pán starosta na záver poďakoval členom OZ za účasť, poďakoval poslancom, ktorí sa 

aktívne zapojili do realizácie Madáčovského dňa – Dňa obce Dolná Strehová 2021, 
v neposlednom rade poďakoval tým poslancom, ktorí boli nápomocní pri plnení nariadení 
vyplývajúcich z výskytu moru ošípaných v domácom chove v neďalekej obci – spisovanie 
počtov ošípaných chovaných na území našej obce. Následne o 19:25 hod. ukončil 16.verejné 
zasadnutie OZ. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jana Krahulecová                      Ing. ĽuboslavDobrocký 

prednostka OcÚ                          starosta obce 
 
 
 
 
 

Overovatelia: 
                                             Mgr. Kubiš 

Bc. Babic 

 
 

 

Súčasťou zápisnice sú uznesenia zo 16. zasadnutia OZ č. 48/2021 až 59/2021  a zvukový záznam zo dňa 

02.09.2021. 

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 
 

 

 

9 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 
 

Uznesenie č. 48/2021 
zo 16. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 02. septembra 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 Bc. Babic Stanislav, Mgr. Ján Kubiš. 

 
B/ s ch v a ľ u j e: 

1. Návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Dana Veselovská – predsedkyňa návrhovej 
komisie a RNDr. Ivana Hukeľová a Imrich Kamenský - členovia návrhovej komisie. 

 
Výsledok hlasovania č. 1 

Počet prítomných : 7   Počet neprítomných: 2 (Ing. Matúška, Adamove)   Nehlasovalo: 0 
Za: 7    Proti: 0      Zdržali sa: 0 

 

2. Program 16. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej. 
 
Výsledok hlasovania č. 2 

Počet prítomných : 7   Počet neprítomných: 2 (Ing. Matúška, Adamove)   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. 49/2021 
zo 16. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 02. septembra 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 zo zasadnutí OZ. 
 
 
 
 
 

Ing. Ľuboslav Dobrocký 
starosta obce 

 

 
 
 
 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

 
Uznesenie č. 50/2021 

zo 16. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 
ktoré sa konalo 02. septembra 2021 

 
 

 K bodu číslo 3 
Polročná správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce. 

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

1. Polročnú správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce. 
 

 
 
 
 
 

Ing. Ľuboslav Dobrocký 
starosta obce 
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 
 

Uznesenie č. 51/2021 
zo 16. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 02. septembra 2021 
 

 K bodu číslo 4 
Doplnenie člena Komisie pre majetok a financie obce. 
 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 
 
A/  s ch v a ľ u j e 

1. Pána Imricha Kamenského za člena Komisie pre majetok a financie obce.  
 
Výsledok hlasovania č. 3 

Počet prítomných : 7   Počet neprítomných: 2 (Ing. Matúška, Adamove)   Nehlasovalo: 0 
Za: 6    Proti: 0      Zdržali sa: 1 (Kamenský) 

   

 

 

 

Ing. Ľuboslav Dobrocký 
starosta obce 

 
 
 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

 
Uznesenie č. 52/2021 

zo 16. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 
ktoré sa konalo 02. septembra 2021 

 
 K bodu číslo 5 

Výročná správa a konsolidovaná výročná správa 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. Výročnú správu a konsolidovanú výročnú správu  Obce Dolná Strehová za rok 2020. 
 
 

 

 

 

 

Ing. Ľuboslav Dobrocký 
starosta obce 
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 
 

Uznesenie č. 53/2021 
zo 16. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 02. septembra 2021 
 

 K bodu číslo 6 
Návrh na predaj a určenie spôsobu predaja - vyradenia majetku obce. 
 
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 odpredaj a určenie spôsobu predaja 

majetku. 

 

B/   s ch v a ľ u j e: 
       1.   Zámer na odpredaj majetku obce (Kuka – voz). 
 

Výsledok hlasovania č. 4 

Počet prítomných : 7   Počet neprítomných: 2 (Ing. Matúška, Adamove)   Nehlasovalo: 0 
Za: 7    Proti: 0      Zdržali sa: 0 

        

       2.   Spôsob predaja majetku (Kuka – voz) formou verejnej súťaže. 
 
Výsledok hlasovania č. 5 

Počet prítomných : 7   Počet neprítomných: 2 (Ing. Matúška, Adamove)   Nehlasovalo: 0 
Za: 6    Proti: 1 (Jánošík)     Zdržali sa: 0 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ľuboslav Dobrocký 
starosta obce 
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 
 

Uznesenie č. 54/2021 
zo 16. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 02. septembra 2021 
 

 K bodu číslo 7 

Návrh VZN č. 2/2021 o chove, držaní a vodení psov na území obce Dolná Strehová. 
 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 
 

A/  s ch v a ľ u j e: 

1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021 o o chove, držaní a vodení psov na území 

obce Dolná Strehová. 
 

Výsledok hlasovania č. 6 

Počet prítomných : 7   Počet neprítomných: 2 (Ing. Matúška, Adamove)   Nehlasovalo: 0 
Za: 7    Proti: 0      Zdržali sa: 0 

 

 
 

Ing. Ľuboslav Dobrocký 
starosta obce 

 
 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

 
Uznesenie č. 55/2021 

zo 16. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 
ktoré sa konalo 02. septembra 2021 

 

 K bodu číslo 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 trhovisko a príležitostné trhy. 
 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 
 

A/ s ch v a ľ u j e: 

1. 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 trhovisko 

a príležitostné trhy. 
 
Výsledok hlasovania č. 7 

Počet prítomných : 7   Počet neprítomných: 2 (Ing. Matúška, Adamove)   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. 56/2021 
zo 16. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 02. septembra 2021 
 

 K bodu číslo 9 a/  

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

cestnej komunikácie – Marcela Spodniaková. 

 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 
 
 

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

1. Žiadosť o odstránenie cestných spomaľovačov, alebo ich prípadné umiestnenie v inej 

časti cestnej komunikácie – Marcela Spodniaková. 

 

B/  o d r o č u j e: 

1. Žiadosť o odstránenie cestných spomaľovačov, alebo ich prípadné umiestnenie v inej 

časti cestnej komunikácie po dobu, kým nebudú oslovení dotknutí obyvatelia 

a získaná verejná mienka o možnosti riešenia osadenia predmetných cestných 

spomaľovačov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Ľuboslav Dobrocký 
starosta obce 
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 
 

Uznesenie č. 57/2021 
zo 16. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 02. septembra 2021 
 

 
 K bodu číslo 9 b/  

Žiadosť o odkúpenie pozemku pod chatou TINA, súp.číslo 270  – SBD Banská Bystrica. 
 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 
 

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

 1.  Žiadosť SBD Banská Bystrica o odkúpenie pozemku pod chatou so súp. číslom 270, 

parc.č. C-KN 1172 o výmere 30 m2 a pozemku okolo chaty so súp.číslom 270, parc.č. 

C-KN 1175/3 o výmere 133 m2 v katastrálnom území Dolná Strehová, vedených na 

LV č. 380 v podiele 1/1. 

 

B/  s ch v a ľ u j e: 
1. Zámer obce na odpredaj pozemku pod chatou so súpisným číslom 270, parc.č. C-KN 

1172 o výmere 30 m2 a pozemku okolo chaty so súpisným číslom 270, parc.č. C-KN 

1175/3 o výmere 133 m2 v katastrálnom území Dolná Strehová, vedených na LV č. 

380 v celosti, s dôvodom hodným osobitného zreteľa. Kúpnu cenu stanovuje vo výške  

40 €/m2 na pozemok pod chatou a cenu 15 €/m2 na pozemok okolo chaty so súp. 

číslom 270. 

 
Výsledok hlasovania č. 8 

Počet prítomných : 7   Počet neprítomných: 2 (Ing. Matúška, Adamove)   Nehlasovalo: 0 
Za: 7    Proti: 0      Zdržali sa: 0 

 

C/  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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Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 
 

 Uznesenie č. 58/2021 
zo 16. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 02. septembra 2021 
 
 

 K bodu číslo 10 
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 Jánošíka, RNDr. Hukeľovej, Mgr. Veselovskej,  Kamenského 

a Mgr. Kubiša na starostu obce, členov obecnej rady a riaditeľov organizácií 
zriadených obcou. 

 
 
 
 

 
Ing. Ľuboslav Dobrocký 

starosta obce 

 
 
 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

 
Uznesenie č. 59/2020 

zo 16. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 
ktoré sa konalo 02. septembra 2021 

 
 K bodu číslo 11 

Rekapitulácia uznesení Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej zo 16. 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 zo 16. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej 
Strehovej zo dňa 02. septembra 2021. 

 
 
 
 
 

Ing. Ľuboslav Dobrocký 
starosta obce 
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