
  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  10.03.2023 

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  

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

 

17. marca 2023 (piatok) o 16:00 hod. v zasadacej miestnosti 
 
Návrh na program 2. 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. Záverečný účet Obce Dolná Strehová a rozpočtové hospodárenie za rok 2022 
Predkladá: účtovníčka obce 
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce, finančnej komisie 

4. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za II. polrok 2022 
Predkladá: hlavná kontrolórka obce 

5. Správa o činnosti obce za rok 2022 
Predkladá: starosta obce 

6. Plány činností jednotlivých komisií na rok 2023 
Predkladajú: predsedovia jednotlivých komisií 

7. Návrh plánu práce a investícií obce na rok 2023 
Predkladá: starosta obce 

8. Návrh správy o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Dolná Strehová za 
rok 2022 

Predkladá: starosta obce 

9. Schválenie univerzálneho úveru na obdobie 2023-2033 
Predkladá: starosta obce 

10. Žiadosti 
a) Žiadosť o kúpu obecného pozemku – Martin Dobra 

11. Rôzne 
a) Prevod vlastníckeho práva – p.Milan Janík, p.Emília Janíková 
b) Informácia o zabezpečení dopravy počas rekonštrukcie cesty II/585 (obyvatelia osady Horný Bukovec) 
c) Informácia o rozdelení dotácií z rozpočtu obce na rok 2023 
d) Informácia o fungovaní verejného osvetlenia po zavedení nového systému 
e) Informácia o aktualizácii PHSR obce Dolná Strehová 
f) Informácia o rekonštrukcii priestorov TJ Prameň Dolná Strehová 
g) Informácia o rozbehnutých projektoch ZŠ s MŠ v Dolnej Strehovej 
h) Informácia o menovaní riaditeľky ZŠ s MŠ v Dolnej Strehovej 
 

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

13. Záver – starosta obce 
 

Ing. Ľuboslav Dobrocký                                                                                                                               
   starosta obce 

  Pozvánka 
- doručuje sa poslancom obecného zastupiteľstva 
- zverejnená na úradnej tabuli 10.03.2023 
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