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Z Á P I S N I C A 

z 1.verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, ktoré sa konalo 

14. decembra 2022 o 16,00 hod. v zasadacej miestnosti kultúrneho domu 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 
Program 1. 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 
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Bod číslo 1 

1.verejné zasadnutie novozvoleného obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. 
Ľuboslav Dobrocký, ktorý v úvode privítal všetkých prítomných členov zastupiteľstva, 
riaditeľov organizácií zriadených obcou, zamestnancov obecného úradu, všetkých prítomných 
a zároveň predstavil obecnému zastupiteľstvu novú účtovníčku obce, ktorá je v procese 
zaškoľovania sa na miesto doterajšej účtovníčky. Zároveň hneď v úvode zasadnutia informoval 
členov obecného zastupiteľstva so skutočnosťou, že dnešné zastupiteľstvo nebude nahrávané 
z náhlych technických príčin, a preto poprosil o detailnejšie vyhotovenie  zápisnice z tohto 
zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

Pán starosta ďalej konštatoval, že všetky podklady k dnešnému zasadnutiu boli 
poslancom zaslané vopred emailom, ďalej informoval, že 12.12.2022 prebehlo pracovné stretnutie 
poslancov obecného zastupiteľstva, na ktorom dopodrobna preštudovali rozpočet na rok 2023, 
ako aj niekoľko bodov dnešného programu zasadnutia. 

Ďalej konštatoval prítomnosť ôsmych poslancov, kde pani poslankyňa Mgr. Petronela 
Uhrinová vopred avizovala svoj neskorší príchod. Obecné zastupiteľstvo bolo teda vyhlásené za 
uznášaniaschopné. 

Následne určil ako zapisovateľku prednostku obecného úradu – Ing. Janu Krahulecovú, 
overovateľov zápisnice – Ing. Martinu Mlynaričovú a pána Imricha Kamenského. Za 
predsedníčku návrhovej komisie navrhol Mgr. Danu Veselovskú a za jej členov – Bc. Stanislava 
Babica a Pavla Matúšku, čo následne obecné zastupiteľstvo schválilo.  V závere prvého bodu 
zasadnutia obecného zastupiteľstva predstavil pán starosta poslancom program 1. verejného 
zasadnutia, ktorý doplnil o bod 12d/ - Komunitný plán sociálnych služieb obce Dolná Strehová 
na obdobie 2023 – 2030 a o bod 12e/ - Návrh na udelenie čestného občianstva obce Dolná 
Strehová in memoriam. Počas prednášania jednotlivých bodov programu sa na zasadnutie 
dostavila aj pani poslankyňa Mgr. Petronela Uhrinová. Program zasadnutia bol obecným 
zastupiteľstvom jednohlasne schválený aj s jeho doplnením. 

 

 

Bod číslo 2 

Správu audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2021 predniesla 
účtovníčka obce Eva Kalamárová. Jej celé znenie tvorí súčasť príloh k zápisnici z 1. verejného 
zasadnutia OZ. Správu nezávislého audítora vzalo obecné zastupiteľstvo na vedomie. 

 

 

Bod číslo 3 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce predniesla hlavná 

kontrolórka obce – Ing. Slávka Čerpáková. Celé znenie tohto návrhu bolo takisto súčasťou 

zaslaných podkladov k zasadnutiu OZ, ako aj zverejnené na webovom sídle obce a tvorí 

súčasť príloh k Zápisnici z 1. verejného zasadnutia OZ. Obecné zastupiteľstvo tento návrh 

jednohlasne schválilo. 

 

 

Bod číslo 4 
Tretie rozpočtové opatrenie predniesla účtovníčka obce - Eva Kalamárová. Návrh na 

toto rozpočtové opatrenie bolo takisto súčasťou poslaných materiálov a takisto bolo bodom 

rozpravy na pracovnom stretnutí poslancov. Aj z tohto dôvodu sa ku diskusii k tomuto bodu 
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programu neprihlásil nikto z prítomných. V stanoviskách predsedu komisie pre majetok 

a financie obce a hlavnej kontrolórky obce zhodne odznelo odporúčanie na schválenie 

navrhovaného rozpočtového opatrenia, čo aj nakoniec obecné zastupiteľstvo jednohlasne 

schválilo. 

 

Bod číslo 5 
 Návrh rozpočtu na rok 2023 a vyhliadky rozpočtov na roky 2024 a 2025 predniesla 
účtovníčka obce. Podrobné detaily, prípadné dotazy a úpravy rozpočtu boli predmetom 
spomínaného pracovného stretnutia poslancov, ktoré bolo zvolané práve za týmto účelom. Aj 
z dôvodu, že prípadné dotazy, či otázky boli už vydiskutované, k tomuto bodu programu sa do 
rozpravy neprihlásil nikto z prítomných. Následne predniesli svoje stanoviská predseda komisie 
pre majetok a financie obce, ako aj hlavná kontrolórka obce, ktorí odporučili návrh rozpočtu na 
rok 2023 a vyhliadky rozpočtov na roky 2024 a 2025 schváliť. Podrobné návrhy týchto rozpočtov 
tvoria súčasť príloh k Zápisnici z 1. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva. Po 
nasledovnom hlasovaní bol návrh rozpočtu na rok 2023 jednohlasne schválený. 
 
 
Bod číslo 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 predniesol starosta obce 
v spolupráci s riaditeľkou Základnej školy s materskou školou v Dolnej Strehovej, ktorí 
zdôvodnili návrh úpravy tohto VZN práve zvyšujúcimi sa cenami, ako aj infláciou. Plné znenie 
tohto návrhu bolo zverejnené na úradnej tabuli obce, ako aj na webovom sídle obce a tvorí súčasť 
príloh k Zápisnici. Po nasledovnom hlasovaní bol návrh VZN č.1/2022 jednohlasne schválený. 

 

 

Bod číslo 7 
Návrh VZN č.2/2022 o zavedení verejných dávok v obci Dolná Strehová predniesol 

starosta obce, ktorý informoval, že zvyšovanie cien predovšetkým za energie sa odzrkadlili aj 
v nutnosti úprav vo verejných dávkach. K tomuto bodu programu sa neotvorila rozsiahla debata, 
nakoľko každý jeden z poslancov uznal potrebu zvýšenia týchto dávok, čo napokon dokazuje aj 
jednohlasné odsúhlasenie tohto návrhu. 

 

 

Bod číslo 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 obce 
Dolná Strehová predniesol starosta obce, ktorý informoval, že po skúšobnom roku fungovania 
vývozu komunálneho odpadu žetónovým systémom sa získali dáta na základe ktorých sa mohol 
vytvoriť dodatok k VZN č.6/2019. V tomto dodatku je obsiahnutá informácia, že každý obyvateľ 
obce obdrží 5 žetónov na rok a v prípade, že tento počet nepokryje potreby, môže na obci 
požiadať o vydanie ďalších žetónov, no za odplatu 3€/žetón. Výška ročného poplatku za 
komunálny odpad pritom ostáva nezmenený - vo výške 15€/osoba/rok. K tomuto záveru sa 
dospelo na základe získaných údajov, ktoré dokazujú, že väčšine obyvateľov našej obce tento 
počet žetónov postačoval. 
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V rámci tohto bodu programu sa otvorila rozsiahlejšia rozprava, kde sa najskôr pán 
poslanec Imrich Kamenský informoval, kde sa môžu obyvatelia z okolitých osád dopytovať vriec 
na triedený odpad, na čo reagoval pán starosta s informáciou, že spoločnosť Marius Pedersen 
vždy vymení ten ktorý počet plných vriec za nové - prázdne vrecia. 

Následne predniesol svoj dotaz pán poslanec Ing. Miroslav Matúška, v ktorom odznelo, 
aby boli tieto podmienky a zmeny vo vývoze a spôsobe platby za komunálny odpad zverejnené, 
na čo reagoval pán starosta s informáciou, že všetky potrebné informácie pre obyvateľov budú 
obsiahnuté v najbližšom čísle Dolnostrehovského Spravodajcu, ako aj na internetovej stránke 
obce. 

Do rozpravy sa zapojil aj pán Marián Beľa z radov obyvateľov s otázkou, či by sa počet 
žetónov nemohol rozdeľovať na rodinu a nie na počet jej členov. Navrhol, aby sa napríklad na 
štvorčlennú rodinu odovzdalo 12 žetónov. Porovnával situáciu, kedy je dvojčlennej rodine 
odovzdaných 10 žetónov, kdežto napríklad päťčlennej rodine je ich odovzdaných 25. Ďalej 
predniesol názor, že 3€ za žetón je nepostačujúce. Na tento dotaz reagoval pán starosta 
s informáciou, že pri riešení tejto problematiky odznel aj návrh prihliadania na početnosť rodín, 
čo by však opäť komplikovalo proces zavedenia do praxe, keďže tento žetónový systém zberu 
odpadov je zapraxovaný zatiaľ len rok.  Ďalej spolu s hlavnou kontrolórkou informoval, že obec 
nesmie na vývoze smetí zarábať, preto je cena za žetón vo výške 3€. Táto suma pokrýva 
vyklopenie jednej smetnej nádoby. Aj k tejto sume sa dospelo na základe predchádzajúcich 
sledovaní žetónového systému zberu odpadov. Následne sa do rozpravy zapojili poslanci Ing. 
Miroslav Matúška a Mgr. Tomáš Krahulec, ktorý sa vyjadrili k počtu žetónov na obyvateľa 
s dotazom, že pri viacčlennej rodine je vysoký predpoklad, že sa v takej rodine nachádzajú aj 
malé deti, ktoré sú  najväčším producentom odpadov vo forme plienok. Pri rodinách s malými 
deťmi tvorí tento druh odpadu podstatne veľký podiel. 

Pán Marián Beľa sa ďalej informoval o spôsobe fungovania zberného dvora, kde častokrát 
vidieť ľudí, ktorí nie sú našimi občanmi a napriek tomu sem vynášajú svoj odpad. K tejto otázke 
sa vyjadril pán starosta s informáciou, že na zbernom dvore sa už rekonštruuje areál tak, aby bolo 
možné kontajnery zavrieť, a ktoré budú prístupné len v určité dni, len v určitom čase a len pre 
obyvateľov obce Dolná Strehová.  

Pán poslanec Mgr. Kubiš ďalej navrhol, aby sa v prípade vzniku čiernej skládky, ktorej by 
bol dokázateľný jej tvorca, bola táto osoba zverejnená. Na tento návrh reagoval pán starosta s 
tým, že takéto riešenie nie je možné z dôvodu zachovania GDPR. Ale zároveň informoval, že 
pokiaľ by bol vznik čiernej skládky dokázateľný konkrétnej osobe na základe dôkazov, takýto 
čin bude postúpený v prvom rade komisii verejného poriadku, územného plánovania 
a životného prostredia, prípadne bude postúpené na priestupkové konanie. 

Následne sa pristúpilo k hlasovaniu o návrhu 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 obce Dolná Strehová, ktorý poslanci obecného zastupiteľstva 
jednohlasne schválili. 

 
 
Bod číslo 9 

V tomto bode programu odovzdal pán starosta slovo predsedom jednotlivých 

komisií, aby predniesli návrhy na členov komisií vo svojej pôsobnosti. 

Predseda Komisie pre financie a majetok obce - Bc. Stanislav Babic navrhol za členov 

komisie vo svojej pôsobnosti pána Petra Šegľu a Imricha Kamenského, čo následne obecné 

zastupiteľstvo jednohlasne schválilo. Predseda Športovej komisie - Ing. Miroslav Matúška 

navrhol za členov komisie vo svojej pôsobnosti, a to Ivana Longauera, Mgr. Miroslava 
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Sokola, Petra Dobrockého a Miroslava Jágerského, čo následne obecné zastupiteľstvo 

jednohlasne schválilo. Predsedníčka Komisie kultúry a zachovávania tradícií - Mgr. 

Petronela Uhrinová navrhla za členov komisie vo svojej pôsobnosti, a to PaedDr. Annu 

Malaticovú, Mgr. Luciu Holováčovú, Mgr. Luciu Dobrockú, Mgr. Zuzanu Krištofíkovú a 

Bc. Stanislavu Kubišovú, čo následne obecné zastupiteľstvo schválilo (Mgr. Petronela 

Uhrinová sa zdržala hlasovania). Predseda komisie pre cestovný ruch a regionálny rozvoj - 

Mgr. Tomáš Krahulec navrhol za členov komisie vo svojej pôsobnosti, a to Mgr. Danu 

Veselovskú a Ing. Martinu Mlynaričovú, čo následne obecné zastupiteľstvo schválilo (Ing. 

Martina Mlynaričová sa zdržala hlasovania). Predseda komisie pre sociálnu oblasť, bytovú 

politiku a školstvo - Mgr. Ján Kubiš navrhol za členov komisie vo svojej pôsobnosti, a to 

PaedDr. Annu Malatincovú a Ing. Ľuboša Holováča, čo následne obecné zastupiteľstvo 

schválilo (Mgr. Ján Kubiš sa zdržal hlasovania). Predseda komisie verejného poriadku, 

územného plánovania a životného prostredia - Imrich Kamenský navrhol za členov 

komisie vo svojej pôsobnosti, a to Bc. Stanislava Babica, Pavla Matúšku, Mariána 

Kamenského a Ivana Jánošíka, čo následne obecné zastupiteľstvo jednohlasne odsúhlasilo. 

Predsedníčka komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu 

pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov - Mgr. Dana 

Veselovská navrhla za členov komisie vo svojej pôsobnosti a to Mgr. Tomáša Krahuleca 

a Imricha Kamenského, čo následne obecné zastupiteľstvo schválilo (Mgr. Tomáš Krahulec 

sa zdržal hlasovania). 

 

 

Bod číslo 10 
V desiatom bode programu predstavil pán starosta návrh členov rady školy, a to Ing. 

Miroslava Matúšku a Mgr. Tomáša Krahuleca ako členov zastupujúcich poslancov a za 
členov zastupujúcich obyvateľov obce - pána Petra Šegľu a pána Ivana Longauera. Tento 
návrh bol následne jednohlasne odsúhlasený. 
 
 
Bod číslo 11 
 V bode programu o zásadách odmeňovania poslancov a volených členov komisií 

pre OZ  sa ujal slova pán starosta, ktorý zrýchlene informoval o odmeňovaní poslancov 

a členov komisií, nakoľko bol tento materiál zahrnutý do podkladov pre 1. verejné 

zasadnutie obecného zastupiteľstva zaslaných vopred. Informoval však, že do tohto návrhu 

bol doplnený Článok VII Vzdanie sa odmeny. Ďalej informoval aj o zmene v spôsobe 

odmeňovania predsedov a členov  komisií , ktorých odmena bude závisieť od počtu 

zasadnutí tej ktorej komisie. 

K tomuto bodu programu sa prihlásil o slovo Ing. Miroslav Matúška 

s konštatovaním, že keďže boli odmeny pre poslancov navýšené, žiadal by členov obecného 

zastupiteľstva o aktívne zapájanie sa pri organizovaní obecných akcií, či o podporu 

organizácií pôsobiacich v obci.  Následne sa pristúpilo k hlasovaniu, kde bol tento návrh 

schválený (Mgr. Petronela Uhrinová nehlasovala, Mgr Tomáš Krahulec sa zdržal 

hlasovania). 
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Bod číslo 12a/ 
 V tomto bode programu pán starosta informoval obecné zastupiteľstvo o zložení 
výberovej komisie na toto funkčné obdobie, ktoré ponechal v predchádzajúcom zložení a to Bc. 
Stanislav Babic, Ing. Miroslav Matúška, Mgr. Ján Kubiš, Ján Greguš a Ing. Jana Krahulecová. Túto 
informáciu vzalo obecné zastupiteľstvo na vedomie. 

 
 
Bod číslo 12b/ 
 V ďalšom bode programu informoval starosta obce členov obecného zastupiteľstva 
o pridelení občanov obce do osobnej starostlivosti jednotlivých poslancov a to nasledovne: 
Ul. Hlavná od súp. č. 58 po súp. č. 119 – Ing. Miroslav Matúška; 
Ul. Pravička + Ul. Za Humnami + Ul. Hlavná od súp. č. 123 po súp. č.135 – Mgr. Tomáš 
Krahulec; 
Ul. Hájska - Mgr. Ján Kubiš; 
Ul. Okružná bez bytoviek – Bc. Stanislav Babic; 
Ul. I.Madácha + Ul. Hlavná od súp. č. 147 po súp. č. 237 - Mgr. Petronela Uhrinová; 
Ul. Obchodná + Ul. Hlavná od súp. čísla 136 – 146 a súp. číslo 52/75 - byty nad kultúrnym 
domom – Ing. Martina Mlynaričová; 
Ul. Lúčna + Ul. Topoľová + Ul. Okružná - bytovky súp.č. 150 a 160 – Mgr. Dana Veselovská; 
Osady Prieloh a Dúbrava – Pavel Matúška; 
Osady Horný a Dolný Bukovec – Imrich Kamenský. 
Túto informáciu vzalo obecné zastupiteľstvo na vedomie. 
 
 
Bod číslo 12c/ 
 Žiadosť o kúpu pozemku manželov Janíkových predniesol starosta obce, ktorý informoval, že 
táto žiadosť bola na 21. verejnom zasadnutí odročená. K tejto žiadosti sa hneď v úvode informovala 
pani poslankyňa Mgr. Petronela Uhrinová s otázkou, či sa na predmetnom pozemku nemalo niekedy 
v budúcnosti budovať parkovisko pre evanjelický cintorín, na čo reagoval pán starosta s informáciou, 
že niekedy v minulosti bol vyslovený aj takýto zámer, no zatiaľ nie je táto realizácia v pláne. 

O slovo sa následne prihlásil poslanec Mgr. Tomáš Krahulec, ktorý vyjadril návrh, aby sa 
obecné zastupiteľstvo riadilo VZN č.4/2014  o cenách pozemkov a o spôsobe a podmienkach 
predaja pozemkov vo vlastníctve obce, podľa ktorého by sa tento pozemok mal predať za 
20€/m², nakoľko je to pozemok s možnosťou napojenia na vodovod, kanalizáciu, plyn a elektro. 
Pán starosta vstúpil do tohto návrhu s informáciou, že v tomto bode VZN sa hovorí o stavebnom 
pozemku, čo nie je prípad pozemku, o ktorý majú manželia Janíkoví záujem. 

K tomuto návrhu sa vyjadril prítomný pán Janík s informáciou, že aj keď by sa kúpou 
tohto pozemku vo vlastníctve obce spojila a tým zväčšila plocha so susedným pozemkom, ktorý 
už majú vo vlastníctve, nemajú žiadny zámer tento pozemok zastavať stavbou. Ďalej vyjadril 
názor, že pokiaľ by mala byť cena pozemku na úrovni 20€/m², svoju žiadosť stiahne, nakoľko 
túto sumu považuje za veľmi vysokú. 

V rámci odznených skutočností sa do diskusie zapojil pán starosta s informáciou, že 
v Územnom pláne obce Dolná Strehová sa na danom pozemku nepočíta s výstavbou, z tohto 
dôvodu by manželia Janíkoví na danom pozemku nemohli v budúcnosti stavať. K tejto diskusii 
sa pripojila aj hlavná kontrolórka obce s názorom, že podľa nej by sa predmetný pozemok nemal 
predať, alebo ak, tak podľa návrhu pána poslanca Mgr. Tomáša Krahuleca, alebo dať vypracovať 
cenové mapy pozemkov vo vlastníctve obce a predmetnú žiadosť odročiť po dobu vyhotovenia 
tejto mapy. Pán Janík sa opäť prihlásil o slovo a informoval obecné zastupiteľstvo so 
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skutočnosťou, že jeho úmyslom je vysporiadať si pozemky, nakoľko sa o predmetný pozemok 
dlhé roky stará, že cez tento pozemok má prístup k budove stojacej na susednom pozemku, ktorá 
je v jeho vlastníctve.  

K téme sa o slovo opäť prihlásila hlavná kontrolórka obce, ktorá sa na prítomného pána 
Janíka obrátila s otázkou, prečo predmetný pozemok nekúpili od obce naraz v období, keď 
odkupovali susednú parcelu, na ktorej je spomínaná budova. Pán Janík reagoval s faktom, že 
v minulosti nemysleli na prístup ku pozemku, teraz mu ide len o vysporiadanie pozemkov. K 
otvorenej diskusii sa pripojil aj poslanec Bc. Babic s názorom, že do budúcna je nutné predmetné 
VZN o predaji pozemkov vo vlastníctve obce podrobne prepracovať, prípadne doň zakotviť 
rozdielnosť cien podľa veľkosti žiadanej plochy,  no navrhuje, aby sa obecné zastupiteľstvo na 
dnešnom zasadnutí riadilo zásadami, podľa ktorých sa predaj realizoval doteraz. 

Po odznených skutočnostiach dal pán starosta hlasovať o tom, či má obecné 
zastupiteľstvo vôbec záujem tento pozemok predať, preto sa pristúpilo k hlasovaniu, v ktorom 
obecné zastupiteľstvo jednohlasne odsúhlasilo predaj pozemku. 

Následne sa otvorila diskusia ohľadom ceny pozemku, kde pán poslanec Mgr. Ján Kubiš 
navrhol cenu 5€/m², pán Ing. Miroslav Matúška navrhol cenu 7€/m². Pristúpilo sa preto 
k hlasovaniu o návrhu ceny na úrovni 5€, kde sa 5 poslancov vyjadrilo za a štyria poslanci sa 
zdržali hlasovania (Ing. Miroslav Matúška, Mgr. Dana Veselovská, Mgr. Tomáš Krahulec a Ing. 
Martina Mlynaričová). Z tohto dôvodu sa o druhom návrhu nehlasovalo, nakoľko bola cena 
5€/m² schválená. 
 
 
Bod číslo 12d/ 

V tomto bode programu predniesol pán starosta informáciu o predloženom aktualizovanom 
Komunitnom pláne sociálnych služieb obce Dolná Strehová na roky 2023 – 2030 ako o jednom 
z výstupov práce zamestnanca zamestnaného prostredníctvom projektu Podpora koordinačných 
a implementačných kapacít regionálneho rozvoja. Tento Komunitný plán obce je potrebné 
aktualizovať v istých časových intervaloch, ako je nutné aj to, aby mala obec tento plán schválený 
obecným zastupiteľstvom. Po krátkom priblížení plánu sa pristúpilo k hlasovaniu, v ktorom  bola 
aktualizácia plánu jednohlasne schválená. 
 
 
Bod číslo 12e/ 
 V tomto doplnenom bode programu informoval pán starosta obecné zastupiteľstvo 
s návrhom na udelenie čestného občianstva obce Dolná Strehová in memoriam a to pre historického 
velikána pôsobiaceho v našej obci - pre spisovateľa Imre Madácha a to v súvislosti s blížiacim sa 
200.výročím od jeho narodenia. K tomuto bodu programu sa nerozviedla rozsiahla debata, preto sa 
pristúpilo hneď k hlasovaniu, v ktorom obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo udelenie 
čestného občianstva obce Dolná Strehová pre Imre Madácha – spisovateľa pôsobiaceho v našej obci. 
  

V rámci bodu Rôzne sa otvorila aj menšia diskusia ohľadom nutnosti prepracovania VZN 
č.4/2014  o cenách pozemkov a o spôsobe a podmienkach predaja pozemkov vo vlastníctve obce, 
kde by bolo podľa poslancov potrebné zohľadňovať napríklad veľkosť žiadanej plochy, alebo 
vytvoriť takzvané cenové pásma pozemkov obce, ako aj aktualizovať ceny jednotlivých druhov 
pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve obce. Do tejto diskusie sa zapojili všetci prítomní poslanci. 
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Bod číslo 13 
V predposlednom bode 1. verejného zasadnutia obecného  zastupiteľstva predniesla 

Mgr. Dana Veselovská - predsedníčka návrhovej komisie rekapituláciu uznesení, ktorú vzalo 
obecné zastupiteľstvo na vedomie. 
 
 
Bod číslo 14 

Starosta obce v závere zasadnutia poďakoval poslancom obecného zastupiteľstva za 
aktívnu účasť a zaprial poslancom ešte pokojný adventný čas. Na záver pozval poslancov 
na podujatie organizované v rámci Čarovných Dolnostrehovských Vianoc, ktoré sa má 
konať v sobotu 17.12.2022, ako aj na zavŕšenie celej série vianočných osláv, ktoré sa bude 
konať 22.12.2022 - kde zároveň poprosil poslancov o aktívnu účasť. O 18:29 oficiálne ukončil 
1. verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva, po ktorom obdaroval každého člena 
obecného zastupiteľstva malým vianočným prezentom. 
 
 
 
 

Ing. Jana Krahulecová   Ing. Ľuboslav Dobrocký 

 prednostka OcÚ    starosta obce 

 
 
 

 
Overovatelia: 

Ing. Martina Mlynaričová 

Imrich Kamenský 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súčasťou zápisnice sú uznesenia z 1. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 17/2022 až 
33/2022 zo dňa 14. decembra 2022. 
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej  
 

Uznesenie č.17/2022 
z 1. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 14. decembra 2022 
 

 K bodu číslo 1 

Otvorenie – (určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice, schválenie programu 

rokovania) 
 
Uznesenie č. 17/2022 
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 Ing. Martina Mylnaričová a Imrich Kamenský. 

 

B/ s ch v a ľ u j e: 
1. Návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Dana Veselovská – predsedníčka návrhovej komisie a 

Bc. Stanislav Babic a Pavel Matúška - členovia návrhovej komisie. 
 
Výsledok hlasovania č. 1 
Počet prítomných : 8    Počet neprítomných: 1 (Mgr. Uhrinová)  Nehlasovalo: 0 
Za: 7     Proti: 0     Zdržali sa: 1 (P.Matúška) 

 

1. Program 1. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej s jeho 
doplnením o bod 12d. 

 
Výsledok hlasovania č. 2 
Počet prítomných : 9    Počet neprítomných: 0   Nehlasovalo: 0 
Za: 8     Proti: 0     Zdržali sa: 1 (Mgr.Uhrinová) 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ľuboslav Dobrocký 

starosta obce 
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

Uznesenie č. 18/2022 
z 1. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 14. decembra 2022 
 

 K bodu číslo 2 
Správa audítora k účtovnej závierke a konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2021 

 
Uznesenie č. 18/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 
 
A/  b e r i e  n a  v e d o m i e: 

1. Správu audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2021. 
 
 
 
 
 

Ing. Ľuboslav Dobrocký 

starosta obce 
 

 
 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

Uznesenie č. 19/2022 
z 1. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 14. decembra 2022 
 

 K bodu číslo 3 
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dolná Strehová na I. polrok 2023 
 
 
Uznesenie č. 19/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 
 

A/ s ch v a ľ u j e: 

1. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dolná Strehová na I.polrok 2023. 
 
Výsledok hlasovania č. 3 
Počet prítomných : 9    Počet neprítomných: 0   Nehlasovalo: 0 
Za: 9     Proti: 0     Zdržali sa: 0 

 
 
 
 

Ing. Ľuboslav Dobrocký 

starosta obce 
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

Uznesenie č. 20/2022 
z 1. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 14. decembra 2022 
 

 K bodu číslo 4 
Návrh na Rozpočtové opatrenie č.3/2022 

 
 
Uznesenie č. 20/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 
 
A/  s ch v a ľ u j e: 

1. Rozpočtové opatrenie č. 3 za rok 2022 

 
Výsledok hlasovania č. 4 
Počet prítomných : 9    Počet neprítomných: 0   Nehlasovalo: 0 
Za: 9     Proti: 0     Zdržali sa: 0 

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

1. Stanovisko komisie pre financie a majetok obce k Rozpočtovému opatrenie č. 3/2022 
2. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Rozpočtovému opatreniu č. 3/2022 

 
 
 
 
 
 

Ing. Ľuboslav Dobrocký 

starosta obce 
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

Uznesenie č. 21/2022 
z 1. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 14. decembra 2022 
 

 K bodu číslo 5 
Návrh rozpočtu obce na rok 2023, 2024 a 2025 
 
Uznesenie č. 21/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 
 
A/ b e r i e   n a   v e d o m i e: 

1. Návrh rozpočtov na roky 2023 2024 a 2025. 
2. Stanovisko komisie pre financie a majetok obce k návrhu rozpočtu na rok 2023, 2024 

a 2025. 
3. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na rok 2023, 2024 a 2025. 

 
B/ s ch v a ľ u j e: 

1. Rozpočet obce Dolná Strehová na rok 2023. 
 

 
Výsledok hlasovania č. 5 
Počet prítomných : 9    Počet neprítomných: 0   Nehlasovalo: 0 
Za: 9     Proti: 0     Zdržali sa: 0 

 

 

 

 

 
Ing. Ľuboslav Dobrocký 

starosta obce 
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

Uznesenie č. 22/2022 
z 1. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 14. decembra 2022 
 

 K bodu číslo 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 

 
Uznesenie č. 22/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 
 
A/  s ch v a ľ u j e: 

1. Všeobecne záväzné nariadenie 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. 

 

 
Výsledok hlasovania č. 6 
Počet prítomných : 9    Počet neprítomných: 0   Nehlasovalo: 0 
Za: 9     Proti: 0     Zdržali sa: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ing. Ľuboslav Dobrocký 

starosta obce 
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

Uznesenie č. 23/2022 
z 1. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 14. decembra 2022 
 

 K bodu číslo 7 
Návrh VZN č.2/2022 o zavedení verejných dávok v obci Dolná Strehová. 
 
Uznesenie č. 23/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 
 
A/  s ch v a ľ u j e: 

1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 o zavedení verejných dávok v obci Dolná 
Strehová. 

 
 
Výsledok hlasovania č. 7 
Počet prítomných : 9   Počet neprítomných: 0   Nehlasovalo: 0 
Za: 9    Proti: 0     Zdržali sa: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ing. Ľuboslav Dobrocký 

starosta obce 
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

Uznesenie č. 24/2022 
z 1. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 14. decembra 2022 
 

 K bodu číslo 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 
 
Uznesenie č. 24/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 
 
A/  s ch v a ľ u j e: 

1. Dodatok č.1/2022 k Všeobecne záväznému nariadeniu 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. 

 
 
Výsledok hlasovania č. 8 
Počet prítomných : 9   Počet neprítomných: 0   Nehlasovalo: 0 
Za: 9    Proti: 0     Zdržali sa: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ing. Ľuboslav Dobrocký 

starosta obce 
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

Uznesenie č. 25/2022 
z 1. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 14. decembra 2022 
 

 K bodu číslo 9 
Schválenie členov jednotlivých komisií  

 
Uznesenie č. 25/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 
 
A/  s ch v a ľ u j e: 

1. Členov komisie pre majetok a financie, navrhnutých jej predsedom Bc. Stanislavom  

Babicom a to: Peter Šegľa a Imrich Kamenský 

Výsledok hlasovania č. 9 
Počet prítomných : 9   Počet neprítomných: 0   Nehlasovalo: 0 
Za: 9    Proti: 0     Zdržali sa: 0 

 
 

2. Členov športovej komisie, navrhnutých jej predsedom Ing. Miroslavom Matúškom a to: 

Ivan Longauer, Mgr. Miroslav Sokol, Miroslav Jágerský, Peter Dobrocký 

 Výsledok hlasovania č. 10 
Počet prítomných : 9   Počet neprítomných: 0   Nehlasovalo: 0 
Za: 9    Proti: 0     Zdržali sa: 0 

 

3. Členov komisie kultúry a zachovávania tradícií, navrhnutých jej predsedníčkou Mgr. 

Petronelou Uhrinovou a to: PaedDr. Anna Malatincová, Mgr. Lucia Holováčová, Bc. 

Stanislava Kubišová, Mgr. Lucia Dobrocká, Mgr. Zuzana Krištofíková 

 
Výsledok hlasovania č. 11 
Počet prítomných :9   Počet neprítomných: 0   Nehlasovalo: 0 
Za: 8    Proti: 0     Zdržali sa: 1 (Mgr. Uhrinová) 

 

 
4. Členov komisie pre cestovný ruch a regionálny rozvoj, navrhnutých jej predsedom 

Mgr. Tomášom Krahulcom a to: Mgr. Dana Veselovská a Ing. Martina Mlynaričová 

 
Výsledok hlasovania č. 12 
Počet prítomných :9   Počet neprítomných: 0   Nehlasovalo: 0 
Za: 8    Proti: 0     Zdržali sa: 1 (Ing. Mlynaričová) 
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5. Členov komisie pre sociálnu oblasť, bytovú politiku a školstvo, navrhnutých jej 

predsedom Mgr. Jánom Kubišom a to: PaedDr. Anna Malatincová, Ing. Ľuboš Holováč 

 
Výsledok hlasovania č. 13 
Počet prítomných :9   Počet neprítomných: 0   Nehlasovalo: 0 
Za: 8    Proti: 0     Zdržali sa: 1 (Mgr. Kubiš) 

 

 
6. Členov komisie verejného poriadku, územného plánovania a životného prostredia, 

navrhnutých jej predsedom Imrichom Kamenským a to: Bc. Stanislav Babic, Pavel 

Matúška, Ivan Jánošík, Marián Kamenský 

Výsledok hlasovania č. 14 
Počet prítomných :9   Počet neprítomných: 0   Nehlasovalo: 0 
Za: 9    Proti: 0     Zdržali sa: 0  

 
 

7. Členov komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, navrhnutých jej 

predsedníčkou Mgr. Danou Veselovskou a to: Mgr. Tomáš Krahulec, Imrich Kamenský 

 
Výsledok hlasovania č. 15 
Počet prítomných : 9   Počet neprítomných: 0   Nehlasovalo: 0 
Za: 8    Proti: 0     Zdržali sa: 1 (Mgr. Krahulec) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ing. Ľuboslav Dobrocký 

starosta obce 
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

Uznesenie č. 26/2022 
z 1. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 14. decembra 2022 
 

 K bodu číslo 10 
Voľba členov rady školy 
 
Uznesenie č. 26/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 
 

A/ s ch v a ľ u j e: 

1. Mgr. Tomáša Krahuleca a Ing. Miroslava Matúšku za členov rady školy zastupujúcich 

poslancov a Ivana Longauera a Petra Šegľu za členov rady školy zastupujúcich obyvateľov 

obce 

 
 
 
Výsledok hlasovania č. 16 
Počet prítomných : 9   Počet neprítomných: 0   Nehlasovalo: 0 
Za: 9    Proti: 0     Zdržali sa: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ing. Ľuboslav Dobrocký 

starosta obce 
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

Uznesenie č. 27/2022 
z 1. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 14. decembra 2022 
 

 K bodu číslo 11 
Zásady odmeňovania poslancov a volených členov komisií pri OZ 
 
Uznesenie č. 27/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 
 
A/ s ch v a ľ u j e: 

1. Zásady  odmeňovania poslancov a volených členov komisií pri OZ 
 
Výsledok hlasovania č. 17 
Počet prítomných : 8   Počet neprítomných: 0   Nehlasovalo: 1 (Mgr. Uhrinová) 
Za: 7    Proti: 0     Zdržali sa: 1 (Mgr. Krahulec) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ing. Ľuboslav Dobrocký 

starosta obce 
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

Uznesenie č. 28/2022 
z 1. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 14. decembra 2022 
 

 K bodu číslo 12a/ 
Zloženie výberovej komisie 
 
Uznesenie č. 28/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 
 
A/  b e r i e  n a  v e d o m i e: 

1. Výberovú komisiu v zložení: Ing. Miroslav Matúška, Mgr. Ján Kubiš, Bc. Stanislav Babic, 
Ján Greguš a Ing. Jana Krahulecová. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ing. Ľuboslav Dobrocký 

starosta obce 
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

Uznesenie č. 29/2022 
z 1. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 14. decembra 2022 
 

 K bodu číslo 12b/ 
Pridelenie obvodov poslancom obecného zastupiteľstva 
 
Uznesenie č. 29/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 
 
A/  b e r i e   n a   v e d o m i e: 

1. Pridelenie obvodov poslancom OZ: 
- Ul. Hlavná od súp. č. 58 po súp. č. 119 – Ing. Miroslav Matúška 
- Ul. Pravička + Ul. Za Humnami + Ul. Hlavná od súp. č. 123 po súp. č. 135 – Mgr. Tomáš 

Krahulec 
- Ul. Hájska - Mgr. Ján Kubiš; Ul. Okružná bez bytoviek – Bc. Stanislav Babic; 
- Ul. I.Madácha + Ul. Hlavná od súp. č. 147 po súp. č. 237 - Mgr. Petronela Uhrinová, 
- Ul.Obchodná + Ul. Hlavná od súp. čísla 136 – 146 a byty nad kultúrnym domom – Ing. 

Martina Mlynaričová 
- Ul. Lúčna + Ul. Topoľová + Ul. Okružná - bytovky súp.č. 150 a 160 – Mgr. Dana 

Veselovská 
- Osady Prieloh a Dúbrava – Pavel Matúška 
- Osady Horný a Dolný Bukovec – Imrich Kamenský 

 
 
 
 
 
 
 

Ing. Ľuboslav Dobrocký 

starosta obce 
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

Uznesenie č. 30/2022 
z 1. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 14. decembra 2022 
 

 K bodu číslo 12c/ 
Žiadosť o kúpu pozemku – Milan Janík 
 
Uznesenie č. 30/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 
 
A/  b e r i e   n a   v e d o m i e: 
1. Žiadosť Milana Janíka o odkúpenie pozemku parc.č. C-KN 363/7 o výmere 201 m2 

v katastrálnom území Dolná Strehová, vedenom na LV č. 380 v podiele 1/1. 
 
 
B/ k o n š t a t  u j e,  ž e: 
1. Ide o pozemok susediaci s pozemkom, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa, a o ktorý sa žiadateľ 

stará, čo sa považuje za dôvod hodný osobitného zreteľa v súlade s  §9, ods. 8, písm. e/ 
zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 
 
C/  s ch v a ľ u j e: 
1. Zámer obce na odpredaj pozemku parc.č. C-KN 363/7 o výmere 201 m2 v katastrálnom území 

Dolná Strehová, vedených na LV č. 380 v celosti. Kúpnu cenu stanovuje vo výške 5€/m². 

 
Výsledok hlasovania č. 18 – Zámer na odpredaj 
Počet prítomných : 9    Počet neprítomných:   Nehlasovalo: 0 
Za: 9     Proti: 0    Zdržali sa: 0 
 
Výsledok hlasovania č. 19 – Cena pozemku 
Počet prítomných : 9    Počet neprítomných:   Nehlasovalo: 0 
Za: 5     Proti: 0    Zdržali sa: 4 

(Mgr. Veselovská, Mgr.Krahulec, 
Ing. Mlynaričová, Ing. Matúška) 

 
 
D/  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. 31/2022 
z 1. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 14. decembra 2022 
 

 K bodu číslo 12d/ 
Komunitný plán sociálnych služieb obce Dolná Strehová na obdobie 2023 - 2030 
 
Uznesenie č. 31/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 
 
A/ s ch v a ľ u j e: 

1. Komunitný plán sociálnych služieb obce Dolná Strehová na obdobie 2023 - 2030 
 
Výsledok hlasovania č. 20 
Počet prítomných : 9   Počet neprítomných: 0   Nehlasovalo: 0 
Za: 9    Proti: 0     Zdržali sa: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ing. Ľuboslav Dobrocký 

starosta obce 
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

Uznesenie č. 32/2022 
z 1. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 14. decembra 2022 
 

 K bodu číslo 12e/ 
Návrh na udelenie čestného občianstva obce Dolná Strehová in memoriam 
 
Uznesenie č. 32/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 
 

A/ s ch v a ľ u j e: 
1. Udelenie čestné občianstva pri príležitosti 200. výročia narodenia Imre Madácha, ktorý sa 

narodil, žil, tvoril, zomrel a je pochovaný v obci Dolná Strehová. 
2. Udelenie čestného občianstva obce Dolná Strehová za rozvoj obce v rokoch jeho žitia a za 

dodnes zvučné meno obce v regióne, kraji, na Slovensku, v Maďarsku, ale aj iných krajinách 
sveta vďaka jeho dielu „Tragédia človeka“.   

 

 
Výsledok hlasovania č. 21 
Počet prítomných : 9   Počet neprítomných: 0   Nehlasovalo: 0 
Za: 9    Proti: 0     Zdržali sa: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ing. Ľuboslav Dobrocký 

starosta obce 
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

Uznesenie č. 33/2022 
z 1. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 14. decembra 2022 
 

 K bodu číslo 13 
Rekapitulácia uznesení OZ z 1. verejného zasadnutia 
 
Uznesenie č. 33/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 
 
A/  b e r i e  n a  v e d o m i e: 

1. Rekapituláciu uznesení z 1. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej 
zo dňa 14. decembra 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ing. Ľuboslav Dobrocký 

starosta obce 
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