
    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  06.12.2021 

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  

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

 

15. decembra 2021 (streda) o 16:00 hod. v sále KD /za dodržania všetkých opatrení/ 
 

 

Návrh programu 18. 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. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2022  

Predkladá: hlavná kontrolórka obce 

4. Návrh na 6. rozpočtové opatrenie  

Predkladá: účtovníčka obce 

Stanovisko: Hlavná kontrolórka, predseda komisie pre financie a majetok obce 

5. Návrh rozpočtu obce na rok 2022, 2023 a 2024  

Predkladá: účtovníčka obce 

Stanovisko: Hlavná kontrolórka, predseda komisie pre financie a majetok obce 

6. Prehodnotenie platu starostu obce 

Predkladá: prednostka obce 

7. Žiadosti 

a) Žiadosť o odkúpenie pozemku – Babka Dominik 

b) Žiadosť o odkúpenie pozemku – Marcinek Tomáš, Dobrová Veronika 

8. Rôzne 

a) Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti – Kuka voz 

b) Návrh na vyradenie majetku obce 

c) Prehodnotenie návrhu na zmenu dodávateľa elektriny a plynu pre OcÚ 

d) Prehodnotenie návrhu na vstup obce do občianskeho združenia MAS Ipeľská Kotlina – Novohrad, o.z. 

Bušince 

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

10. Rekapitulácia uznesení OZ z 18. verejného zasadnutia 

Predkladá: predsedníčka návrhovej komisie 

11. Záver – starosta obce 

                                                        
 
 

Ing. Ľuboslav Dobrocký 

                                                                                                                                   starosta obce 

  Pozvánka 

- doručuje sa poslancom obecného zastupiteľstva 

- zverejnená na úradnej tabuli 06.12.2021 
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