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P O Z V Á N K A 
V Dolnej Strehovej  09.12.2022 

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  

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

 

14. decembra 2022 (streda) o 16:00 hod. v zasadacej miestnosti 
 

Návrh na program 2. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva: 
1. Otvorenie zasadnutia (určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie, 

schválenie programu rokovania) – starosta obce 
2. Správa audítora k účtovnej závierke a konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2021 

Predkladá: účtovníčka obce 
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2023 

Predkladá: hlavná kontrolórka obce  
4. Návrh na rozpočtové opatrenie č.3/2022 

Predkladá: účtovníčka obce 
Stanovisko: hlavná kontrolórka obce, predseda komisie pre financie a majetok obce 

5. Návrh rozpočtov na roky 2023, 2024 a 2025 
Predkladá: účtovníčka obce 
Stanovisko: hlavná kontrolórka, predseda komisie pre financie a majetok obce 

6. Návrh VZN č.1/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu 
a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých 
zriaďovateľom je obec Dolná Strehová 
Predkladá: starosta obce, prednostka obce, riaditeľka ZŠsMŠ 

7. Návrh VZN č.2/2022 o zavedení verejných dávok v obci Dolná Strehová 
Predkladá: starosta obce, prednostka obce 

8. Návrh Dodatku č.1/2022 k VZN č.6/2019, ktorým sa dopĺňa spôsob zberu a spôsob úhrady 
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obci Dolná 
Strehová 
Predkladá: starosta obce, prednostka obce 

9. Schválenie členov jednotlivých komisií 
Predkladá: starosta obce  

10. Voľba členov rady školy za obec Dolná Strehová 
Predkladá: starosta obce 

11. Zásady odmeňovania poslancov a volených členov komisií pre OZ 
Predkladá: starosta obce  

12. Rôzne 
a/ výberová komisia 
b/ pridelenie občanov obce do osobnej starostlivosti poslancov na volebné obdobie 2022-2026 
c/ žiadosť o kúpu pozemku – Milan Janík 

13. Rekapitulácia uznesení OZ z 1. verejného zasadnutia 
Predkladá: predsedníčka návrhovej komisie  

14. Záver – starosta obce 
 

 
Ing. Ľuboslav Dobrocký                                                                                                                               

   starosta obce 
  Pozvánka 

- doručuje sa poslancom obecného zastupiteľstva 

- zverejnená na úradnej tabuli 09.12.2022 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjRvJSFj4bgAhVJZ1AKHdJ5BwMQjRx6BAgBEAU&url=http://www.buyflags.eu/dolna-strehova&psig=AOvVaw1MNHylJo3W_1pM1FbIAMNP&ust=1548408963692358
mailto:obec@dolnastrehova.sk

