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Z Á P I S N I C A 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, ktoré sa konalo 
11. novembra 2022 o 16,00 hod. v sále kultúrneho domu 

 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

1. Otvorenie zasadnutia (určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice) – zástupca starostu obce 

2. Oznámenie výsledkov voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva 
a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného 
zastupiteľstva  
Predkladá: predsedníčka miestnej volebnej komisie 

3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 

4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 
5. Príhovor novozvoleného starostu  
6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Predkladá: starosta obce 

7. Voľba návrhovej komisie a mandátovej komisie 
 Predkladá: starosta obce 

8. Zriadenie obecnej rady, určenie náplne jej práce a voľba jej členov 
              Predkladá: starosta obce 

9. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov 
        Predkladá: starosta obce 

10. Zriadenie 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 a voľba jej členov–  
Predkladá: starosta obce 

11. Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia 
obecného zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení 
Predkladá: starosta obce 

12. Schválenie zástupcu starostu obce 
Predkladá: starosta obce  

13. Schválenie poslancov obecného zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením v zmysle § 4 
ods. 1 zákona 36/2005 Z.z. o rodine  
Predkladá: starosta obce 

14. Určenie platu starostu obce 
Predkladá: zastupujúca prednostka OcÚ 

15. Určenie platu hlavnej kontrolórky obce 
Predkladá: starosta obce 

16. Diskusia 
17. Záver – starosta obce 
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Bod číslo 1 
Ustanovujúce zastupiteľstvo na nové volebné obdobie otvoril Ing. Miroslav Matúška  - 

zástupca starostu obce, ktorý privítal všetkých zúčastnených na tomto zasadnutí. 
Následne určil za zapisovateľku prednostku obecného úradu- Ing. Annu Bystriansku 

a za overovateľov zápisnice určil Mgr. Jána Kubiša a pána Imricha Kamenského. 
 
Bod číslo 2 
 Ing. Miroslav Matúška následne vyzval predsedníčku miestnej volebnej komisie – pani 
Eriku Klapáčovú, aby obecné zastupiteľstvo oboznámila s výsledkami volieb starostu obce a 
volieb poslancov do obecného zastupiteľstva na nové volebné obdobie. 
 
Bod číslo 3 
 Po vyhlásení výsledkov volieb, Ing. Miroslav Matúška vyzval novozvoleného pána 
starostu – Ing. Ľuboslava Dobrockého, aby zložil zákonom predpísaný sľub. Pán starosta 
následne zložil sľub, bola mu odovzdaná insígnia a prebral vedenie tohto ustanovujúceho 
zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 
Bod číslo 4 
 Po zložení sľubu novozvoleného starostu obce nasledovalo zloženie zákonom 
predpísaného sľubu poslancov, ku ktorému postupne pristupovali všetci novozvolení 
poslanci obecného zastupiteľstva. 
 
Bod číslo 5 
 V rámci tohto bodu programu predniesol starosta obce – Ing. Ľuboslav Dobrocký svoj 
príhovor, v ktorom zhodnotil uplynulé štyri roky svojho pôsobenia, zároveň vyslovil 
poďakovanie všetkým bývalým poslancom, ktorí boli taktiež pozvaní na toto ustanovujúce 
zastupiteľstvo. Zhrnul ťažké obdobie, v ktorom pôsobili počas svojho funkčného obdobia, boli 
to roky postihnuté pandémiou a následne vojnovým konfliktom, ktoré značne ovplyvnili 
možnosti v mnohých oblastiach rozvoja našej samosprávy. Následne skonštatoval, že aj 
nadchádzajúce funkčné obdobie bude tiež určite poznačené dianím minulých období, že aj 
tento poslanecký zbor určite čakajú mnohé výzvy, ktoré bude nutné zdolať. Ďalej s pokorou 
podotkol, že jeho doterajšie pôsobenie v obci, ako aj pôsobenie predchádzajúceho 
poslaneckého zboru je dobre nasmerované, keďže v miestnych voľbách nemal žiadneho 
protikandidáta a zároveň došlo len k malým zmenám v rámci poslaneckého zboru. Vyjadril 
záväzok, že aj kvôli tomuto faktu sa bude snažiť spolu s poslancami obecného zastupiteľstva 
pokračovať v nastavenom trende aj nadchádzajúce funkčné obdobie. V závere svojho 
príhovoru poďakoval Bohu a svojej rodine za podporu. 
 
Bod číslo 6 
 Po príhovore starostu obce sa pristúpilo k schvaľovaniu programu ustanovujúceho 
zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktorý bol jednohlasne schválený. 
 
Bod číslo 7 
 Starosta obce v rámci siedmeho bodu navrhol Mgr. Danu Veselovskú za predsedníčku 
návrhovej komisie a Bc. Stanislava Babica a Ing. Martinu Mlynaričovú za jej členov, čo 
následne obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo. Následne navrhol mandátnu komisiu 
v zložení – Mgr. Ján Kubiš ako predseda a Mgr. Tomáš Krahulec a Pavol Matúška ako jej 
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členovia, čo bolo následne takisto schválené. (Hlasovania sa zdržal Mgr. Kubiš a Pavol 
Matúška). 
 
Bod číslo 8 
 V rámci ďalšieho bodu programu bola zriadená obecná rada, ktorej pôsobnosť 
a význam ozrejmil starosta obce -  riešenie niektorých menej zásadných otázok môže do svojej 
pôsobnosti prevziať obecná rada, pri riešení ktorých nebude nutné zvolávať obecné 
zastupiteľstvo. Obecné zastupiteľstvo následne schválilo zriadenie obecnej rady ako poradný 
orgán starostu obce. 
 Následne boli starostom obce navrhnutí členovia obecnej rady a to v zložení: Ing. 
Miroslav Matúška, Mgr. Tomáš Krahulec a Bc. Stanislav Babic, ktorých obecné zastupiteľstvo 
aj schválilo (Mgr. Krahulec sa zdržal hlasovania). 
 
Bod číslo 9 
 V deviatom bode programu najskôr obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo 
zriadenie nasledovných komisií pri obecnom zastupiteľstve: Komisia pre financie a  majetok; 
Komisia športová; Komisia kultúry a zachovania tradícií; Komisia cestovného ruchu 
a regionálneho rozvoja; Komisia pre sociálnu oblasť, bytovú politiku a školstvo; Komisia 
verejného poriadku, územného plánovania a životného prostredia. Následne sa pristúpilo 
k voľbe predsedov týchto komisií. 

Starosta obce navrhol za predsedu Komisie pre majetok a financie – Bc. Stanislava 
Babica, čo obecné zastupiteľstvo schválilo (Bc.Babic sa zdržal hlasovania); za predsedu 
Komisie športovej navrhol Ing. Miroslava Matúšku, čo obecné zastupiteľstvo schválilo 
(Ing.Matúška sa zdržal hlasovania); za predsedu Komisie kultúry a zachovania tradícií 
navrhol Mgr. Petronelu Uhrinovú, čo obecné zastupiteľstvo schválilo (Mgr.Uhrinová sa 
zdržala hlasovania); za predsedu Komisie cestovného ruchu a regionálneho rozvoja navrhol 
Mgr. Tomáša Krahuleca, čo obecné zastupiteľstvo schválilo (Mgr.Krahulec sa zdržal 
hlasovania); za predsedu Komisie pre sociálnu oblasť, bytovú politiku a školstvo navrhol Mgr. 
Jána Kubiša, čo obecné zastupiteľstvo schválilo (Mgr.Kubiš sa zdržal hlasovania); za predsedu 
Komisie verejného poriadku, územného plánovania a životného prostredia navrhol pána 
Imricha Kamenského, čo obecné zastupiteľstvo schválilo (I.Kamenský sa zdržal hlasovania). 

Schválení predsedovia jednotlivých komisií boli následne poverení starostom, aby do 
najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva navrhli členov komisií vo svojej pôsobnosti, 
ako aj predstavili plán činností jednotlivých komisií na rok 2023. 

 
Bod číslo 10 
 V desiatom bode bola zriadená komisia podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. 
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších 
predpisov. Za predsedníčku tejto komisie bola navrhnutá Mgr. Dana Veselovská, čo následne 
obecné zastupiteľstvo schválilo (Mgr.Veselovská sa zdržala hlasovania). 

 
Bod číslo 11 

V nasledujúcom bode programu navrhol pán starosta, aby bol Mgr. Tomáš Krahulec 
schválený za poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia 
obecného zastupiteľstva v súlade so znením  § 12 zákona o obecnom zriadení, čo obecné 
zastupiteľstvo schválilo (Mgr.Krahulec sa zdržal hlasovania). 
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Bod číslo 12 
 Ďalším bodom programu bolo schvaľovanie zástupcu starostu obce, za ktorého bol 
navrhnutý Ing. Miroslav Matúška, čo obecné zastupiteľstvo schválilo (Ing.Matúška 
a P.Matúška sa zdržali hlasovania). 
 
Bod číslo 13 
 Nasledovalo schvaľovanie poslancov obecného zastupiteľstva, ktorí budú poverení 
sobášením v zmysle ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine, kde boli navrhnutí: Mgr. Dana 
Veselovská, Imrich Kamenský a Mgr. Tomáš Krahulec, čo obecné zastupiteľstvo schválilo 
(Mgr.Veselovská a Mgr.Krahulec sa zdržali hlasovania). 
 
Bod číslo 14 
 V rámci bodu určenia platu starostu obce bolo vedenie zasadnutia v tomto bode 
odovzdané zástupcovi starostu – Ing. Miroslavovi Matúškovi, ktorý poprosil prednostku 
Ing. Annu Bystriansku o priblíženie zákonných rámcov pri určovaní platu starostu obce. 

Následne informoval obecné zastupiteľstvo, že predošlé volebné obdobia bolo zvykom 
v týchto otázkach hlasovať tajnou voľbou, na čo reagoval poslanec Mgr. Tomáš Krahulec 
s návrhom, aby sa pristúpilo k verejnému hlasovaniu. Tento návrh odôvodnil faktom, že 
každý jeden z poslancov je zvolený ako zástupca obyvateľov našej obce, preto by podľa jeho 
názoru mali naši obyvatelia vedieť, ako ich zástupcovia v jednotlivých bodoch a otázkach 
hlasujú. Na základe tohto podnetu sa pristúpilo k hlasovaniu za určenie verejného, alebo 
tajného hlasovania v otázke platu starostu obce, kde bolo jednohlasne schválené verejné 
hlasovanie. 
 Následne sa Ing. Miroslav Matúška obrátil na obecné zastupiteľstvo s otázkou, či chce 
niektorý z poslancov predniesť nejaký návrh na zvýšenie platu starostu obce. V rámci tejto 
otázky sa opäť prihlásil o slovo poslanec Mgr. Tomáš Krahulec s faktom, že ako riaditeľ 
oblastnej organizácie cestovného ruchu spolupracuje s mnohými starostami a primátormi 
okolitých samospráv, a preto vie zhodnotiť a porovnať ich pôsobenie, aktivity a prínosy pre 
tie ktoré samosprávy. Na základe týchto skúseností navrhol zvýšiť základný plat starostu obce 
o 50%. Hodnotu navrhovaného zvýšenia odôvodnil celkovým doterajším pôsobením nášho 
starostu obce v predchádzajúcom volebnom období, ako aj fakt, že mnohokrát investoval či už 
do športových, alebo kultúrnych združení v obci aj zo svojich vlastných finančných zdrojov. 

K prejednávanému bodu sa vyjadril aj poslanec Bc. Babic s návrhom zvýšiť starostovi 
obce základný plat o 40%, k čomu sa následne priklonil aj poslanec Mgr. Ján Kubiš a Pavol 
Matúška. 

Keďže nebolo predložených viac návrhov na zvýšenie platu starostu obce, pristúpilo 
sa k hlasovaniu o jednotlivých návrhoch. 

V návrhu poslanca Mgr. Tomáša Krahuleca o zvýšení základného platu starostu obce 
vo výške 50%, hlasovalo šesť poslancov za a traja poslanci sa zdržali hlasovania (Bc. Babic, 
Mgr. Kubiš, P.Matúška) – tento návrh bol teda schválený. Z tohto dôvodu nebolo nutné 
pristúpiť k hlasovaniu o druhom návrhu od pána poslanca Bc. Babica. 

 
Bod číslo 15 
 Nasledovalo prehodnotenie platu hlavnej kontrolórky obce, kde prednostka obecného 
úradu informovala členov obecného zastupiteľstva o zákonných podmienkach odmeňovania 
hlavného kontrolóra obce. Následne sa ujal slova starosta obce, ktorý navrhol zvýšenie 
základného platu hlavnej kontrolórke vo výške 30%. K danému návrhu sa súhlasne vyjadril 
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poslanec Ing. Miroslav Matúška, ktorý ocenil doterajšiu činnosť hlavnej kontrolórky obce. 
Tento návrh bol napokon jednohlasne schválený obecným zastupiteľstvom. 

 
Bod číslo 16 
 V rámci bodu diskusie neboli predložené žiadne ďalšie návrhy, postrehy, či otázky. 

 
Bod číslo 17 
 V predposlednom bode ustanovujúceho zastupiteľstva predniesla Mgr. Dana 
Veselovská - predsedníčka návrhovej komisie rekapituláciu uznesení ustanovujúceho 
zastupiteľstva, ktorú vzalo obecné zastupiteľstvo na vedomie. 
 
Bod číslo 18 
 Starosta obce na záver ustanovujúceho zastupiteľstva poďakoval poslancom obecného 
zastupiteľstva za aktívnu účasť a o 17:24 ukončil toto slávnostné zasadnutie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Anna Bystrianska                    Ing. Ľuboslav Dobrocký 
prednostka OcÚ     starosta obce 

 
 
 
 
 
 

Overovatelia: 
     Mgr. Ján Kubiš 

Imrich Kamenský 

 
 

 
 

 

 

  

Súčasťou zápisnice sú uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 1/2022 až 16/2022 

a zvukový záznam zo dňa 11.11.2022. 

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


  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 
 

 
 

6 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

Uznesenie č. 1/2022 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 11. novembra 2022 
 

➢ K bodu číslo 1 
Otvorenie – (určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice) 
 
Uznesenie č. 1/2022 
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. Annu Bystriansku. 
2. Určenie overovateľov zápisnice Mgr. Ján Kubiš a Imrich Kamenský. 

 
 
 

 
Ing. Ľuboslav Dobrocký 

starosta obce 

 
 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

Uznesenie č. 2/2022 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 11. novembra 2022 
 

➢ K bodu číslo 2 
Oznámenie výsledkov voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva 
 
Uznesenie č. 2/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 
 
A/ b e r i e   n a   v e d o m i e: 
    1. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce.  
 
 

  

Ing. Ľuboslav Dobrocký 
starosta obce 
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

Uznesenie č. 3/2022 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 11. novembra 2022 
 

➢ K bodu číslo 3 
Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom a odovzdanie osvedčení o zvolení 
novozvolenému starostovi obce  
 
 
Uznesenie č. 3/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 
 
A/ k o n š t a t u j e,  ž e: 

1. Novozvolený starosta obce Ing. Ľuboslav Dobrocký zložil zákonom predpísaný sľub 
starostu obce. 

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

1. Prevzatie insígnie a vedenia ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
novozvoleným starostom. 

 

 

 

Ing. Ľuboslav Dobrocký 
starosta obce 
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

Uznesenie č. 4/2022 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 11. novembra 2022 
 

➢ K bodu číslo 4 
Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení 
o zvolení poslancom obecného zastupiteľstva  
 
 
Uznesenie č. 4/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 

 

A/ k o n š t a t u j e,  ž e : 
1. Novozvolení poslanci: Ing. Miroslav Matúška, Mgr. Tomáš Krahulec, Mgr. Petronela 

Uhrinová,  Ing. Martina Mlynaričová, Mgr. Dana Veselovská, Bc. Stanislav Babic, Mgr. 
Ján Kubiš, Imrich Kamenský a Pavol Matúška zložili zákonom predpísaný sľub 
poslanca. 

 

 
 

Ing. Ľuboslav Dobrocký 
starosta obce 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

Uznesenie č. 5/2022 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 11. novembra 2022 
 

➢ K bodu číslo 5 
Príhovor novozvoleného starostu obce   
 
Uznesenie č. 5/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 
 
A/ b e r i e   n a   v e d o m i e: 

1. Príhovor novozvoleného starostu obce. 
 

 

 

Ing. Ľuboslav Dobrocký 
starosta obce 
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

Uznesenie č. 6/2022 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 11. novembra 2022 
 

➢ K bodu číslo 6 
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 
Uznesenie č. 6/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 
 
A/ s ch v a ľ u j e: 

1. Program ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej. 
 
Výsledok hlasovania č. 1 

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. 7/2022 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 11. novembra 2022 
 

➢ K bodu číslo 7 
Voľba návrhovej komisie a mandátovej a volebnej komisie. 
 
Uznesenie č. 7/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 
 
A/ s ch v a ľ u j e: 

1. Návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Dana Veselovská – predsedníčka návrhovej 
komisie a Bc. Stanislav Babic a Ing. Martina Mlynaričová - členovia návrhovej komisie. 

 

 
Výsledok hlasovania č. 2 

Počet prítomných : 9    Počet neprítomných: 0   Nehlasovalo: 0 
Za: 9     Proti: 0     Zdržali sa: 0 

 

2. Mandátnu komisiu v zložení: Mgr. Ján Kubiš – predseda mandátnej komisie a Mgr. 
Tomáš Krahulec a Pavol Matúška - členovia mandátnej komisie. 

 
Výsledok hlasovania č. 3 

Počet prítomných : 9    Počet neprítomných: 0  Nehlasovalo: 0 
Za: 7     Proti: 0    Zdržali sa: 2 (Mgr.Kubiš, P.Matúška) 

 

 

 

Ing. Ľuboslav Dobrocký 
starosta obce 
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

Uznesenie č. 8/2022 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 11. novembra 2022 
 

➢ K bodu číslo 8 
Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov. 
 
Uznesenie č. 8/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 
 

A/ s ch v a ľ u j e: 
1. Zriadenie obecnej rady. 

 
Výsledok hlasovania č. 4 

Počet prítomných : 9    Počet neprítomných: 0   Nehlasovalo: 0 
Za: 9     Proti: 0     Zdržali sa: 0 

 
2. Členov obecnej rady v zložení: Ing. Miroslav Matúška, Mgr. Tomáš Krahulec a Bc. 

Stanislav Babic. 
 
Výsledok hlasovania č. 5 

Počet prítomných : 9    Počet neprítomných: 0   Nehlasovalo: 0 
Za: 8     Proti: 0     Zdržali sa: 1 (Krahulec) 

 

 

 

Ing. Ľuboslav Dobrocký 
starosta obce 
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

Uznesenie č. 9/2022 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 11. novembra 2022 
 

➢ K bodu číslo 9 
Zriadenie komisií, voľba ich predsedov   
 
Uznesenie č. 9/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 
 
A/ s ch v a ľ u j e: 
1. Zriadenie komisií pri obecnom zastupiteľstve: 

1.1. Komisia pre majetok a financie 
1.2. Komisia športová 
1.3. Komisia kultúry a zachovania tradícií 
1.4. Komisia cestovného ruchu a regionálneho rozvoja 
1.5. Komisia pre sociálnu oblasť, bytovú politiku a školstvo 
1.6. Komisia verejného poriadku, územného plánovania a životného prostredia 

 
 

Výsledok hlasovania č. 6 

Počet prítomných : 9    Počet neprítomných: 0   Nehlasovalo: 0 
Za: 9     Proti: 0     Zdržali sa: 0 

 
 
B/ v o l í: 
1. Predsedov jednotlivých komisií: 

 
1.1. Bc. Stanislav Babic – predseda komisie pre majetok a financie 

 

Výsledok hlasovania č. 7 

Počet prítomných : 9    Počet neprítomných: 0  Nehlasovalo: 0 
Za: 8     Proti: 0    Zdržali sa: 1 (Bc.Babic) 

 
1.2. Ing. Miroslav Matúška – predseda športovej komisie 

 
Výsledok hlasovania č. 8 

Počet prítomných : 9    Počet neprítomných: 0  Nehlasovalo: 0 
Za: 8     Proti: 0    Zdržali sa: 1 (Mgr.Matúška) 

 
1.3. Mgr. Petronela Uhrinová -  predsedníčka komisie kultúry a zachovávania tradícií 

 
Výsledok hlasovania č. 9 

Počet prítomných : 9    Počet neprítomných: 0  Nehlasovalo: 0 
Za: 8     Proti: 0    Zdržali sa: 1 (Mgr.Uhrinová) 
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1.4. Mgr. Tomáš Krahulec -  predseda komisie pre cestovný ruch a regionálny rozvoj 
 

Výsledok hlasovania č. 10 

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

 
1.5. Mgr. Ján Kubiš -  predseda komisie pre sociálnu oblasť, bytovú politiku a školstvo 

 
Výsledok hlasovania č. 11 

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

 
1.6. Imrich Kamenský - predseda komisie verejného poriadku, územného plánovania 

a životného prostredia 
 

Výsledok hlasovania č. 12 

Počet prítomných : 9    Počet neprítomných: 0  Nehlasovalo: 0 
Za: 8     Proti: 0    Zdržali sa: 1 (Kamenský) 

 
 

 

 

Ing. Ľuboslav Dobrocký 
starosta obce 
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

Uznesenie č. 10/2022 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 11. novembra 2022 
 

➢ K bodu číslo 10 
Zriadenie  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 a voľba jej členov.  
   
Uznesenie č. 10/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 
 
A/ v o l í: 

1. Mgr. Danu Veselovskú ako predsedníčku komisie ochrany verejného záujmu pri 
výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov. 

 

Výsledok hlasovania č. 13 

Počet prítomných : 9    Počet neprítomných: 0  Nehlasovalo: 0 
Za: 8     Proti: 0    Zdržali sa: 1 (Mgr.Veselovská) 

 

 

Ing. Ľuboslav Dobrocký 
starosta obce 
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

Uznesenie č. 11/2022 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 11. novembra 2022 
 

➢ K bodu číslo 11 
Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia 
obecného zastupiteľstva v súlade so znením  § 12 zákona o obecnom zriadení. 
 
Uznesenie č. 11/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 
 
A/ s ch v a ľ u j e: 

1. Mgr. Tomáša Krahuleca zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva 
v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta,  ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 
6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov 

 
Výsledok hlasovania č. 14 

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

 

Ing. Ľuboslav Dobrocký 
starosta obce 

 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

Uznesenie č. 12/2022 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 11. novembra 2022 
 

➢ K bodu číslo 12 
Schválenie zástupcu starostu obce. 
 
Uznesenie č. 12/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 
 
A/ s ch v a ľ u j e: 
1. Ing. Miroslava Matúšku za zástupcu starostu obce s účinnosťou od 11.11.2022. 

 
Výsledok hlasovania č. 15 

Počet prítomných : 9    Počet neprítomných: 0  Nehlasovalo: 0 
Za: 7     Proti: 0    Zdržali sa: 2 (Ing.Matúška, P.Matúška) 

 

 
Ing. Ľuboslav Dobrocký 

starosta obce 
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

Uznesenie č. 13/2022 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 11. novembra 2022 
 

➢ K bodu číslo 13 
Schválenie poslancov obecného zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením v zmysle ods. 
1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine. 
 
Uznesenie č. 13/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 
 
A/ s ch v a ľ u j e: 
1.  poslancov: Imricha Kamenského, Mgr. Danu Veselovskú a Mgr. Tomáša Krahuleca za 
sobášiacich v zmysle ods. 1 zákona č.  36/2005  Z.z. o rodine. 
 

Výsledok hlasovania č. 16 

Počet prítomných : 9    Počet neprítomných: 0 Nehlasovalo: 0 
Za: 7     Proti: 0   Zdržali sa: 2 (Mgr.Krahulec, Mgr.Veselovská) 

 

 

Ing. Ľuboslav Dobrocký 
starosta obce 
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

Uznesenie č. 14/2022 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 11. novembra 2022 
 

➢ K bodu číslo 14 
Určenie platu starostu obce. 
 
Uznesenie č. 14/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 
 
A/  s ch v a ľ u j e: 
1. Plat starostu obce zvýšený o 50% v zmysle zákona č.253/1994 Z.z. o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších zmien 
a doplnkov zaokrúhlený na celé eurá nahor, a to ako súčin priemernej mesačnej mzdy 
zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu 
Slovenskej republiky za rok 2021 a násobku podľa  § 4 ods. 1 zákona (2,20 násobok), 
s účinnosťou od 11. novembra 2022. 
 
Výsledok hlasovania č. 17 

Počet prítomných : 9    Počet neprítomných: 0 Nehlasovalo: 0 
Za: 6     Proti: 0   Zdržali sa: 3 (Mgr.Kubiš, P.Matúška, Bc.Babic) 

 

B/ u k l a d á: 
1. Plat starostu obce každoročne prehodnotiť a to v mesiaci december. 
 

 

 

Ing. Ľuboslav Dobrocký 
starosta obce 
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

Uznesenie č. 15/2022 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 11. novembra 2022 
 

➢ K bodu číslo 15 
Určenie platu hlavnej kontrolórky obce. 
 
Uznesenie č. 15/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 
 
A/  s ch v a ľ u j e: 
1. V súlade so  zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 18 c,  odstavec 1, plat hlavnej 

kontrolórke obce, a to ako súčin priemernej mzdy zamestnanca v národnom     
hospodárstve, vyčíslenej na základe Štatistického úradu Slovenskej republiky za 
predchádzajúci kalendárny rok, a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce, ktorý je 
v prípade obce Dolná Strehová 1,54 a pracovného úväzku 0,3, čo predstavuje 560 €. 

   
1. Plat hlavnej kontrolórke obce navyšuje o 30% s účinnosťou od 1.novembra 2022. 

 

Výsledok hlasovania č. 18 

Počet prítomných : 9    Počet neprítomných: 0  Nehlasovalo: 0 
Za: 9     Proti: 0    Zdržali sa: 0 

 
 
B/ u k l a d á: 
1. Plat hlavnej kontrolórky obce prehodnotiť každoročne a to v mesiaci december. 
 
 

 

Ing. Ľuboslav Dobrocký 
starosta obce 
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

Uznesenie č. 16/2022 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 11. novembra 2022 
 

➢ K bodu číslo 17 
Rekapitulácia uznesení ustanovujúceho 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 z ustanovujúceho verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
v Dolnej Strehovej zo dňa 11. novembra 2022. 

 
 

Ing. Ľuboslav Dobrocký 
starosta obce 
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