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Z Á P I S N I C A 

zo 17. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, ktoré sa konalo 
03. novembra 2021 o 16,00 hod. v zasadacej miestnosti kultúrneho domu v Dolnej 

Strehovej 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program 17. 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. Správa audítora k účtovnej závierke a konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2020 

Predkladá: účtovníčka obce 

4. Návrh na 5. rozpočtové opatrenie  

Predkladá: účtovníčka obce 

5. Návrh VZN č. 3/2021 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti 

obce Dolná Strehová  

Predkladá: starosta obce 

6. Návrh VZN č. 4/2021 o určení školského obvodu základnej školy v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Dolná Strehová 

Predkladá: starosta obce 

7. Prehodnotenie platu hlavnej kontrolórky obce 
Predkladá: starosta obce 

8. Žiadosti 

a) Žiadosť o odkúpenie pozemku – Martina Adamove 

b) Žiadosť o odkúpenie pozemku – Mézesová Viera 

9. Rôzne 

a) Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti medzi obcou a spoločnosťou SBD 

Banská Bystrica 

b) Návrh na zmenu dodávateľa elektriny a plynu pre OcÚ 

c) Návrh na vstup obce do občianskeho združenia MAS Ipeľská Kotlina – Novohrad, 

o.z. Bušince 

10. Interpelácie poslancov na starostu obce, členov obecnej rady a riaditeľov organizácií 

zriadených obcou 

11. Rekapitulácia uznesení OZ zo 17. verejného zasadnutia 

Predkladá: predsedníčka návrhovej komisie 

12. Záver – starosta obce 
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Rokovanie 17. verejného Obecného zastupiteľstva sa konalo v zasadacej miestnosti 
kultúrneho domu v Dolnej Strehovej, nakoľko traja poslanci vopred avizovali svoju neúčasť, 
a teda aj v zasadacej miestnosti bolo možné dodržať všetky aktuálne platné nariadenia 
súvisiace so zamedzením a elimináciou šírenia ochorenia COVID – 19. 
 
 

 K bodu číslo 1 
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce - Ing. Ľuboslav 

Dobrocký. Na 17. zasadnutí obecného zastupiteľstva privítal členov zastupiteľstva a ostatných 
prítomných. Konštatoval, že materiály a podklady na zastupiteľstvo boli poslancom a členom 
OZ zaslané vopred, z tohto dôvodu boli niektoré body programu prerokovávané zrýchlene, 
neboli prednášané celé správy a stanoviská. 

Ďalej konštatoval, že traja z poslancov vopred ospravedlnili svoju neúčasť – pán 
poslanec Norbert Adamove, pán poslanec Bc. Stanislav Babic a pani poslankyňa RNDr. Ivana 
Hukeľová. Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo vyhlásené za uznášania schopné. 

Pán starosta určil ako zapisovateľku zápisnice zo 17. zasadnutia OZ Ing. Janu 
Krahulecovú. Za overovateľov zápisnice určil členov zastupiteľstva Ing. Miroslava Matúšku 
a Imricha Kamenského. Do návrhovej komisie navrhol Mgr. Danu Veselovskú - ako 
predsedníčku a Mgr. Jána Kubiša a Ivana Jánošíka ako členov. OZ schválilo zloženie 
návrhovej komisie v zmysle predneseného návrhu (všetci prítomní členovia OZ hlasovali za). 
Na 17.obecnom zasadnutí obecného zastupiteľstva bola volená aj mandátna komisia, kde bol 
za jej predsedu navrhnutý pán poslanec Mgr. Ján Kubiš a Mgr. Petronela Uhrinová s Ing. 
Miroslavom Matúškom ako jej členovia. OZ schválilo zloženie mandátnej komisie v zmysle 
predneseného návrhu (všetci prítomní členovia OZ hlasovali za). 

Následne bol prednesený návrh programu 17. verejného zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva v Dolnej Strehovej. OZ schválilo program 17. OZ bez výhrad a doplnení. (všetci 
prítomní členovia OZ hlasovali za). 
 
 

 K bodu číslo 2 
Kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva predniesla Ing. Slávka Čerpáková 

– hlavná kontrolórka obce. Písomný záznam je priložený k zápisnici. Ku kontrole plnenia 
uznesení sa vyjadril pán starosta – Ing. Ľuboslav Dobrocký.  OZ vzalo kontrolu plnenia 
uznesení na vedomie. 

 
 

 K bodu číslo 3 
Správu audítora k účtovnej závierke za rok 2020 a Správu audítora ku konsolidovanej 

účtovnej závierke za rok 2020 predložila Eva Kalamárová – účtovníčka obce. Správy sú 
priložené k zápisnici.  OZ vzalo správy audítora na vedomie. 

 
 

 K bodu číslo 4 
Návrh rozpočtového opatrenie č. 5/2021 vypracovala a predložila Eva Kalamárová – 

účtovníčka obce. Pán starosta podrobne informoval o dôvode predloženia návrhu 
rozpočtového opatrenia. Stanovisko k návrhu rozpočtového opatrenia č. 5/2021 predniesla 
hlavná kontrolórka obce, ktorá odporučila zastupiteľstvu návrh na úpravu rozpočtu schváliť. 
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Písomné stanovisko hlavnej kontrolórky obce je priložené k zápisnici. OZ schválilo 
Rozpočtové opatrenie č. 5/2021 (všetci prítomní členovia OZ hlasovali za). 

 
 

 K bodu číslo 5 
Návrh VZN č. 3/2021 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti 

obce Dolná Strehová predniesol starosta obce s prednostkou obecného úradu a pani 
riaditeľkou Základnej školy s Materskou školou v Dolnej Strehovej. Oboznámili OZ, že 
predmetné VZN je nutné prijať aj z dôvodu jeho vyžiadania Okresným úradom v Banskej 
Bystrici, odborom školstva a to z dôvodu preverovania oprávnenosti refundovania 
cestovných nákladov predškolákom, ktorí v našej materskej škole plnia povinnú predškolskú 
dochádzku a musia do škôlky dochádzať. 

Do diskusie k predmetnej veci sa zapojil pán poslanec Ivan Jánošík s otázkou, či sú pre 
obce, ktoré spadajú pod Materskú školu v Dolnej Strehovej určené rozdielne priority 
v prijímaní detí a či sú tieto priority určené podľa poradia v akom sú tieto obce vymenované 
v návrhu VZN č. 3/2021. Na otázku pána poslanca odpovedal pán starosta, že poradie 
vymenovania obcí vo VZN nie je podľa priorít, a že všetky deti z vymenovaných spádových 
obcí majú rovnaké podmienky na prijatie do materskej školy, čo sa otázky trvalého pobytu 
týka. Ďalej situáciu priblížila pani riaditeľka ZŠ s MŠ - PaedDr. Anna Malatincová s faktom, 
že rodič môže dať svoje dieťa aj do inej, ako spádovej materskej školy, no v takomto prípade, 
nemá právo žiadať o preplatenie cestovného pre svoje dieťa. Po krátkej diskusii sa pristúpilo 
k hlasovaniu za schválenie návrhu predmetného VZN, za ktorý jednohlasne hlasovali všetci 
prítomní poslanci. 

 
 

 K bodu číslo 6 
Návrh VZN č. 4/2021 o určení školského obvodu základnej školy v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Dolná Strehová predniesol takisto starosta obce s prednostkou obecného 
úradu a pani riaditeľkou Základnej školy, kde informovali, že dôvod návrhu a schvaľovania 
tohto VZN je identický, ako v predchádzajúcom bode. V tomto bode programu ďalej 
informovala pani riaditeľka ZŠ s MŠ v Dolnej Strehovej, že doteraz bol školský obvod určený 
len na základe dohody, ktorá je už staršia a nezahŕňala 1-4 ročník pre deti z Pôtra a 1-4 ročník 
pre deti zo Závady, pretože tieto dve obce mali v období uzatvárania predmetnej dohody 
zriadené svoje Základné školy pre prvý stupeň. Po zrušení týchto škôl boli deti z Pôtra 
a Závady prijímané do ZŠ s MŠ v Dolnej Strehovej na základe dodatku k tejto dohode. Po 
odznených informáciách sa pristúpilo k hlasovaniu za schválenie návrhu VZN č. 4/2021 
o určení školského obvodu základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dolná Strehová, 
za ktorý jednohlasne hlasovali všetci prítomní poslanci.   

 
 

 K bodu číslo 7 
Bod prehodnotenia platu hlavnej kontrolórky obce predniesla prednostka OcÚ, ktorá 

obecné zastupiteľstvo informovala, že hlavný kontrolór je odmeňovaný v zmysle Zákona 
Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 
a doplnkov. V zmysle § 18c odstavec 1/ tohto zákona, je plat hlavného kontrolóra súčinom 
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za 
predchádzajúci kalendárny rok, koeficientu podľa počtu obyvateľov obce k 31. decembru 
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predchádzajúceho kalendárneho roka podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky 
a úväzkom. Ďalej informovala, že podľa § 18c odstavec 5/ môže obecné zastupiteľstvo hlavnej 
kontrolórke schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30 % z mesačného platu hlavného 
kontrolóra podľa odseku l/. 

Následne sa obecné zastupiteľstvo dohodlo, že v tomto bode pristúpi k tajnému 
hlasovaniu, a preto pán starosta poveril mandátnu komisiu, aby poslancom OZ rozdala 
hlasovacie lístky, na ktoré jednotliví poslanci navrhli výšku odmeny hlavnej kontrolórky. Po 
vyhodnotení hlasovacích lístkov mandátna komisia informovala, že obecné zastupiteľstvo 
navrhlo na základe tajného hlasovania odmenu hlavnej kontrolórke vo výške 26,57%. K danej 
téme sa vyjadril pán poslanec Jánošík s otázkou na aktuálnu výšku odmeny hlavnej 
kontrolórky obce, kde prednostka OcÚ informovala obecné zastupiteľstvo, že aktuálna 
odmena hlavnej kontrolórky obce je na úrovni 29,375%, na čo pán poslanec Jánošík navrhol, 
aby obecné zastupiteľstvo ponechalo hlavnej kontrolórke odmenu na nezmenenej úrovni, teda 
29,375%. Pristúpilo sa teda k hlasovaniu za dva návrhy, a to za schválenie odmeny 26,57% 
alebo 29,375%. 

Za výšku odmeny podľa tajného hlasovania na úrovni 26,57% nehlasoval nikto, jeden 
poslanec bol proti (Jánošík), ostatní poslanci sa zdržali hlasovania. Za odmenu hlavnej 
kontrolórke obce v nezmenenej výške, teda na úrovni 29,375% hlasovalo všetkých šesť 
prítomných poslancov. Návrh odmeny 29,375% bol teda jednohlasne schválený. 
 
 

 K bodu číslo 8a/ 
Žiadosť od žiadateľky Martiny Adamove o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce 

predniesla prednostka OcÚ so starostom obce. Do diskusie sa zapojil aj riaditeľ obecného 

podniku Ivan Longauer, ktorý informoval, že predmetná časť pozemku je zarastená a v zlom 

stave. Táto časť pozemku je využívaná aj ako bočný vstup na evanjelický cintorín, ktorý je ale 

zanedbaný. Ďalej informoval, že obec plánuje rekonštrukciu oplotenia okolo evanjelického 

cintorína a teda je možnosť túto vstupnú bráničku presunúť na iné miesto, pokiaľ by OZ 

schválilo predaj predmetného pozemku žiadateľke. 

Do diskusie sa zapojil aj pán poslanec Mgr. Ján Kubiš, ktorý je názoru, že bočná 

bránička na predmetnom pozemku nie je až taká potrebná, ale navrhol by, aby sa o danej 

situácii informovali obyvatelia evanjelického vierovyznania a v tejto otázke by sa mal ich 

názor vziať do úvahy. 

Následne sa o slovo prihlásila hlavná kontrolórka obce – Ing. Slávka Čerpáková , ktorá 

informovala, že táto bočná vstupná bránička je stále využívaná, preto by navrhla, aby sa 

obecné zastupiteľstvo v tejto veci neunáhlilo, navrhla by, aby sa opravilo oplotenie a až 

potom, ak by sa zistilo, že predmetný pozemok nie je pre obec taký potrebný, tak by sa 

pristúpilo k jeho predaju. Následne sa pristúpilo k hlasovaniu, kde sa všetkých šesť poslancov 

zdržalo hlasovania, a teda predmetná žiadosť o odpredaj pozemku nebola schválená. 

 

 

 K bodu číslo 8b/ 
Žiadosť o odpredaj pozemku, ktorú na obecný úrad predložila pani Viera Mézesová 

predniesla prednostka OcÚ spolu s pánom starostom obce, ktorí informovali, že ide 

o pozemok, ktorý má žiadateľka v nájme a má zámer na predmetnej parcele vybudovať chatu. 

K predmetnej žiadosti sa vyjadril pán poslanec Ivan Jánošík, že podľa neho je tento pozemok 
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na strategickom mieste v areáli termálneho kúpaliska, ktoré by mohla využiť do budúcna 

sama obec. Následne sa k tomuto názoru pripojil aj pán poslanec Ing. Miroslav Matúška, ktorý 

v tomto pozemku vidí takisto potenciál pre budúcu výstavbu, resp. pre využitie tohto 

pozemku v prospech obce. K tomuto názoru sa priklonil aj pán poslanec Mgr. Ján Kubiš, ktorý 

konštatoval, že je to rohový pozemok, ktorý má vynikajúcu polohu, a preto by sa v jeho predaji 

neunáhlil, pretože by ho mohla obec lepšie využiť pre svoje účely. 

Následne sa pristúpilo k hlasovaniu, kde päť poslancov hlasovalo proti a jeden (I. 

Kamenský) sa zdržal hlasovania. Žiadosť na kúpu tohto pozemku teda nebola obecným 

zastupiteľstvom schválená. 

 

 

 K bodu číslo 9 a/ 
Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti medzi obcou a spoločnosťou SBD Banská 

Bystrica predniesla prednostka OcÚ, ktorá informovala, že zámer na odpredaj predmetných 

pozemkov bol zverejnený na úradnej tabuli obce, takisto aj na webovej stránke obce v období 

od 08.septembra do 30. septembra, ku ktorému neboli doručené žiadne námietky. Následne 

sa hneď pristúpilo k hlasovaniu, kde všetci prítomní poslanci hlasovali za prevod vlastníckeho 

práva k predmetným pozemkom. 

 

 

 K bodu číslo 9 b/ 
Informáciu o zámere zmeniť dodávateľa plynu a elektriny predniesol starosta obce, 

ktorému bola doručená ponuka od spoločnosti združujúcej viacero obcí, a následne pre všetky 

tieto obce vyhlasuje verejné obstarávanie pre spoločnosti dodávajúce predmetné komodity. Aj 

na základe skutočnosti neustáleho zvyšovania cien elektriny a plynu by sa podľa pána 

starostu bolo vhodné zamyslieť nad zmenou dodávateľa, a preto predstupuje pred obecné 

zastupiteľstvo s návrhom vyžiadať od rôznych dodávateľov konkrétne cenové ponuky, na 

základe ktorých by sa pristúpilo k výberu toho najvýhodnejšieho. 

Na základe tohto návrhu obecné zastupiteľstvo jednohlasne poverilo obec 

prieskumom trhu za účelom získania najlepšej cenovej ponuky v oblasti dodávania elektriny 

a plynu pre odberné miesta v obci. 

 
 

 K bodu číslo 9 c/ 
V tomto bode programu informoval obecné zastupiteľstvo starosta obce o možnostiach 

vstupu do občianskeho združenia MAS Ipeľská Kotlina – Novohrad, o.z. Bušince, o ktorom 

už obecné zastupiteľstvo rokovalo minulý rok. Ďalej informoval obecné zastupiteľstvo, že 

chcel pozvať na toto zasadnutie tajomníčku predmetnej miestnej akčnej skupiny, ktorá sa ale 

z dôvodu pracovnej vyťaženosti nemohla zúčastniť. Informoval teda obecné zastupiteľstvo 

o tom, že podstata fungovania miestnych akčných skupín je v prerozdeľovaní finančných 

prostriedkov v regióne medzi jednotlivými členmi MAS. Aj z dôvodu nedostatku informácií 

o stanovách a podmienkach fungovania miestnej akčnej skupiny bol tento bod programu 

odročený. 
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 K bodu číslo 10 
V rámci bodu interpelácií si hneď v úvode vzal slovo pán starosta, ktorý informoval 

obecné zastupiteľstvo o tom, že po návšteve ministra školstva našej Základnej školy 
s materskou školou v Dolnej Strehovej sa pohli veci v oblasti havárie školskej telocvične, kedy 
bolo z ministerstva na túto haváriu vyčlenených 100 000€, a ktoré sú už v tejto chvíli na účte 
školy. Ďalej informoval o tom, že aj keď je to veľký objem finančných prostriedkov, na 
rekonštrukciu celej telocvične tak, ako bola pôvodne plánovaná je to stále nepostačujúce. Preto 
bude obec čakať na ďalšie výzvy, ktoré by mali vyjsť začiatkom budúceho roka, a z ktorých 
by sa mohla dofinancovať rekonštrukcia v takom rozsahu, v akom si to stav telocvične 
vyžaduje.  

Ďalej pán starosta informoval obecné zastupiteľstvo o výhodnej kúpe autobusu od 
spoločnosti SAD Lučenec, ktorý bude využívaný pre potreby prepravy nielen našim 
futbalistom, ale aj pre potreby folklórneho súboru, či na účely školských výletov detí z našej 
ZŠ s MŠ. 

Informoval ďalej aj o možnosti získania osobného automobilu z ministerstva kultúry, 
konkrétne ide o vozidlo Škoda Octavia, ktorá je síce staršia, ale nemá najazdených veľa 
kilometrov. Ozrejmil obecnému zastupiteľstvu zlý stav vozidla KIA, ktoré momentálne 
využíva riaditeľ obecného podniku, kde je možné, že toto vozidlo bude potrebné v blízkej 
budúcnosti vymeniť, a preto by pre obec bolo výhodné, kedy získala ponúkanú Škodu 
Octavia. 

Poslednú vec, s ktorou pred obecné zastupiteľstvo vystúpil pán starosta bola 
informácia o obecnej práčovni, ktorá mala byť už 31.10.2021 odovzdaná, ale keďže sa 
podstatná časť  zamestnancov dodávateľskej spoločnosti  realizujúcej rekonštrukciu nakazila 
ochorením COVID – 19, z čoho vyplývalo dodržanie karanténnych opatrení, došlo k posunu 
dátumu odovzdania stavby. 

Následne pán starosta vyzval poslancov obecného zastupiteľstva k interpeláciám, kde 
sa prihlásil pán poslanec Ivan Jánošík s otázkou ohľadom ambulantného predaja pečiva 
spoločnosťou SuperPek. Majiteľka tejto spoločnosti bola vyzvaná, aby si splnila povinnosť 
vyplývajúcu z aktuálneho znenia VZN č.2/2015 o podmienkach predaja výrobkov 
a poskytovania služieb na trhovom mieste na území obce Dolná Strehová, ktorým sa zároveň 
vydáva trhový poriadok pre trhovisko a príležitostné trhy. Celú situáciu priblížil starosta 
s prednostkou OcÚ, ktorí informovali, že sa niekoľkokrát snažili majiteľku pekárne 
kontaktovať- telefonicky, ale aj písomne, aby si splnila svoje povinnosti a minimálne doložila 
prílohy v zmysle Prílohy č.3 tohto VZN, no majiteľka na telefonáty a emaily neodpovedá. 
Preto má pán starosta zámer ísť za majiteľkou spoločnosti osobne a dohodnúť všetky potrebné 
podmienky. 

V interpeláciách pokračoval poslanec Mgr. Ján Kubiš, ktorý sa informoval 
o označených výtlkoch na našich miestnych komunikáciách. Na túto interpeláciu odpovedal 
pán starosta, že výtlky na miestnych komunikáciách označoval s pánom riaditeľom podniku, 
a ktoré sa mali opravovať ešte v septembri, no BBRSC následne informovala starostu obce, že 
opravu komunikácií v správe obce môžu realizovať, až keď budú mať zrealizované všetky 
nutné opravy komunikácií v správe štátu na prislúchajúcom úseku. Preto pán starosta 
kontaktoval aj BBRSC LC, ktorá sa vyjadrila, že v prípade dostačujúcich personálnych 
a technických kapacít zabezpečí opravu miestnych komunikácií možno ešte koncom tohto 
mesiaca. 
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Následne sa o slovo prihlásil miestny podnikateľ pán Jozef Moravčík, ktorý sa 
informoval o postupe a stave riešenia situácie so spoločnosťou SuperPek, ktorá v našej obci 
realizuje ambulantný predaj pečiva. Keďže nebol prítomný v čase riešenia tejto interpelácie od 
pána poslanca Ivana Jánošíka, pán starosta mu opätovne ozrejmil celú situáciu. 

OZ vzalo interpelácie poslancov na starostu obce, členov obecnej rady a riaditeľov 
organizácií zriadených obcou na vedomie. 

 
 K bodu číslo 11 

Rekapituláciu uznesení zo 17. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej 
Strehovej predniesla Mgr. Dana Veselovská – predsedníčka návrhovej komisie. OZ vzalo 
rekapituláciu na vedomie. 
 
 

 K bodu číslo 12 
Pán starosta na záver poďakoval členom OZ za účasť, informoval ich o plánovanom 

zvolaní posledného tohtoročného zasadnutia obecného zastupiteľstva s termínom v prvej 
polovici decembra a to v Hoteli Aquatermal Strehová za predpokladu, že to situácia spojená 
so šírením ochorenia COVID -19 dovolí. Následne o 18:00 hod. ukončil 17.verejné zasadnutie 
OZ. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jana Krahulecová                      Ing. ĽuboslavDobrocký 

prednostka OcÚ                          starosta obce 
 
 
 
 
 

Overovatelia: 
                                             Ing. Miroslav Matúška 

Imrich Kamenský 

 
 
 
 
 

 

Súčasťou zápisnice sú uznesenia zo 17. zasadnutia OZ č. 60/2021 až 73/2021  a zvukový záznam zo dňa 

03.11.2021. 
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

 
Uznesenie č. 60/2021 

zo 17. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 
ktoré sa konalo 03. novembra 2021 

 
 K bodu číslo 1 

Otvorenie – (určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice, schválenie programu 
rokovania). 
 
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. Miroslav Matúška, Imrich Kamenský. 

 
B/ s ch v a ľ u j e: 

1. Návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Dana Veselovská – predsedkyňa návrhovej komisie 
a Mgr. Ján Kubiš a Ivan Jánošík - členovia návrhovej komisie. 

 
Výsledok hlasovania č. 1 

Počet prítomných : 6   Počet neprítomných: 3 (Adamove, Bc. Babic, RNDr.Hukeľová) Nehlasovalo: 0 
Za: 6    Proti: 0      Zdržali sa: 0 

 

2. Mandátnu komisiu v zložení: Mgr. Ján Kubiš – predseda mandátnej komisie a Mgr. 
Petronela Uhrinová a Ing. Miroslav Matúška - členovia mandátnej komisie. 
 

Výsledok hlasovania č. 2 

Počet prítomných : 6   Počet neprítomných: 3 (Adamove, Bc. Babic, RNDr.Hukeľová) Nehlasovalo: 0 
Za: 6    Proti: 0      Zdržali sa: 0 

 

3. Program 17. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej. 
 
Výsledok hlasovania č. 3 

Počet prítomných : 6   Počet neprítomných: 3 (Adamove, Bc. Babic, RNDr.Hukeľová) Nehlasovalo: 0 
Za: 6    Proti: 0      Zdržali sa: 0 

 

 

 

 

 

 
Ing. Ľuboslav Dobrocký 

starosta obce 
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 
 

Uznesenie č. 61/2021 
zo 17. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 03. novembra 2021 
 

 K bodu číslo 2 

Kontrola plnenia uznesení OZ 

 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 
 

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

1. Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutí OZ. 

 

 

 

 

 
Ing. Ľuboslav Dobrocký 

starosta obce 

 

 

 

 

 

 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

 
Uznesenie č. 62/2021 

zo 17. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 
ktoré sa konalo 03. novembra 2021 

 
 K bodu číslo 3 

Správa audítora k účtovnej závierke a konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 

 

A/  b e r i e  n a  v e d o m i e: 
      1.  Správu audítora k účtovnej závierke za rok 2020. 

      2.  Správu audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2020. 

 

 

 

 

 

 
Ing. Ľuboslav Dobrocký 

starosta obce 

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 
 

 
 

10 

 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

 
Uznesenie č. 63/2021 

zo 17. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 
ktoré sa konalo 03. novembra 2021 

 
 K bodu číslo 4 

Rozpočtové opatrenie č. 5/2021 
 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 

 
A/  s ch v a ľ u j e: 

1. Rozpočtové opatrenie č. 5/2021 
 
Výsledok hlasovania č. 4 

Počet prítomných : 6   Počet neprítomných: 3 (Adamove, Bc. Babic, RNDr.Hukeľová) Nehlasovalo: 0 
Za: 6    Proti: 0      Zdržali sa: 0 

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

1. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtového opatrenia č.5/2021. 

 

 

 

 

 
Ing. Ľuboslav Dobrocký 

starosta obce 
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 
 

Uznesenie č. 64/2021 
zo 17. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 03. novembra 2021 
 

 K bodu číslo 5 
Návrh VZN č. 3/2021 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Dolná Strehová 

 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 
 
A/  s ch v a ľ u j e: 

1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2021 o určení spádovej materskej školy 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dolná Strehová. 

 
Výsledok hlasovania č. 5 

Počet prítomných : 6   Počet neprítomných: 3 (Adamove, Bc. Babic, RNDr.Hukeľová) Nehlasovalo: 0 
Za: 6    Proti: 0      Zdržali sa: 0 

 

 
 

Ing. Ľuboslav Dobrocký 
starosta obce 

 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

 
Uznesenie č. 65/2021 

zo 17. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 
ktoré sa konalo 03. novembra 2021 

 
 K bodu číslo 6 

Návrh VZN č. 4/2021 obce Dolná Strehová o určení školského obvodu základnej školy 

 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 
 
A/  s ch v a ľ u j e: 

1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2021 obce Dolná Strehová o určení školského 

obvodu základnej školy. 

 
Výsledok hlasovania č. 6 

Počet prítomných : 6   Počet neprítomných: 3 (Adamove, Bc. Babic, RNDr.Hukeľová) Nehlasovalo: 0 
Za: 6    Proti: 0      Zdržali sa: 0 

 
 
 
 

Ing. Ľuboslav Dobrocký 
starosta obce 
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 
 

Uznesenie č. 66/2021 
zo 17. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 03. novembra 2021 
 

 K bodu číslo 7 
Prehodnotenie platu hlavnej kontrolórky obce 
 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 
 
A/  s ch v a ľ u j e: 

1. Zvýšenie platu hlavnej kontrolórky obce o 29,375 %, s účinnosťou od 1. decembra 2021. 
Výška tejto odmeny ostáva na rovnakej úrovni v zmysle Uznesenia č. 38/2020 
z 10. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej zo dňa 26. 
augusta 2020. 

 
Výsledok hlasovania č. 7 za zvýšenie odmeny o 26,57% 

Počet prítomných : 6   Počet neprítomných: 3 (Adamove, Bc. Babic, RNDr.Hukeľová) Nehlasovalo: 0 
Za: 0    Proti: 1 (Jánošík)     Zdržali sa: 5 

 
Výsledok hlasovania č. 8 za zvýšenie odmeny o 29,375% 

Počet prítomných : 6   Počet neprítomných: 3 (Adamove, Bc. Babic, RNDr.Hukeľová) Nehlasovalo: 0 
Za: 6    Proti: 0      Zdržali sa: 0 

 

 

 

 

 

 

 
Ing. Ľuboslav Dobrocký 

starosta obce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

 
 

13 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 
 

Uznesenie č. 67/2021 
zo 17. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 03. novembra 2021 
 

 K bodu číslo 8 a/ 
Žiadosť o odkúpenie pozemku – Martina Adamove 
 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 
 
A/  b e r i e   n a   v e d o m i e: 
1. Žiadosť Martiny Adamove o odkúpenie pozemku parc. č. E-KN 654/1 o výmere 125 m2 

v katastrálnom území Dolná Strehová, vedených na LV č. 380 v podiele 1/1. 
 
 
B/  n e s ch v a ľ u j e: 
1. Zámer obce na odpredaj predmetného pozemku parc. č. E-KN 654/1 o výmere 125 m2 

v katastrálnom území Dolná Strehová, vedených na LV č. 380 v celosti. 

 

 
Výsledok hlasovania č. 9 

Počet prítomných : 6   Počet neprítomných: 3 (Adamove, Bc. Babic, RNDr.Hukeľová) Nehlasovalo: 0 
Za: 0    Proti: 0      Zdržali sa: 6 

 
 
 
 
 
 

Ing. Ľuboslav Dobrocký 
starosta obce 
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 
 

Uznesenie č. 68/2021 
zo 17. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 03. novembra 2021 
 

 K bodu číslo 8 b/ 
Žiadosť o odkúpenie pozemku – Mézesová Viera 
 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 
 
A/  b e r i e   n a   v e d o m i e: 
1. Žiadosť Viery Mézesovej o odkúpenie pozemku parc.č. 1103/27 o výmere 200 m2 

v katastrálnom území Dolná Strehová, vedených na LV č. 380 v podiele 1/1. 
 
B/  n e s ch v a ľ u j e: 
1. Zámer obce na odpredaj predmetného pozemku parc.č. 1103/27 o výmere 200 m2 

v katastrálnom území Dolná Strehová, vedených na LV č. 380 v celosti. 

 

 
Výsledok hlasovania č. 10 

Počet prítomných : 6   Počet neprítomných: 3 (Adamove, Bc. Babic, RNDr.Hukeľová) Nehlasovalo: 0 
Za: 0    Proti: 5      Zdržali sa: 1 (Kamenský) 

 

 

 

 

 

 
Ing. Ľuboslav Dobrocký 

starosta obce 
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 
 

Uznesenie č. 69/2021 
zo 17. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 03. novembra 2021 
 

 K bodu číslo 9 a/ 
Rôzne – Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti medzi obcou a spoločnosťou SBD Banská 
Bystrica 
 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 
 
A/ s ch v a ľ u j e: 
1. Prebytočnosť nehnuteľného majetku – pozemku pod chatou so súp. číslom 270, parc.č. C-

KN 1172 o výmere 30 m2 a pozemku okolo chaty, parc.č. C-KN 1175/3 o výmere 133 m2 
v katastrálnom území Dolná Strehová, vedených na LV č. 380 v podiele 1/1, okres Veľký 
Krtíš a jeho odpredaj kupujúcemu – spoločnosti SBD Banská Bystrica, so sídlom Zelená ul. 
č.1, P.O.BOX 287, 975 90 Banská Bystrica, a to ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa 
§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb., schvaľovaný trojpätinovou väčšinou všetkých 
poslancov, ktorým je skutočnosť, že ide o pozemky pod a okolo chaty so súp. číslom 270, 
ktorá je vo vlastníctve žiadateľa od roku 2013. Kúpnu cenu stanovuje vo výške  40,- €/m2 
na pozemok pod chatou a cenu 15,- €/m2 na pozemok okolo chaty, teda za celkovú kúpnu 
cenu 3 195,- €. 

 

 
Výsledok hlasovania č. 11 

Počet prítomných : 6   Počet neprítomných: 3 (Adamove, Bc. Babic, RNDr.Hukeľová) Nehlasovalo: 0 
Za: 6    Proti: 0      Zdržali sa: 0 

 

 

 

 

 

 
Ing. Ľuboslav Dobrocký 

starosta obce 
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 
 

Uznesenie č. 70/2021 
zo 17. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 03. novembra 2021 
 

 K bodu číslo 9 b/ 
Rôzne – Návrh na zmenu dodávateľa elektriny a plynu pre Obec Dolná Strehová 
 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 
 
A/   p o v e r u j e:   
1. Obec o prieskum trhu na dodávateľov plynu a elektriny pre obec Dolná Strehová. 
 

 
Výsledok hlasovania č. 12 

Počet prítomných : 6   Počet neprítomných: 3 (Adamove, Bc. Babic, RNDr.Hukeľová) Nehlasovalo: 0 
Za: 6    Proti: 0      Zdržali sa: 0 

 

 

 

 
Ing. Ľuboslav Dobrocký 

starosta obce 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 
 

Uznesenie č. 71/2021 
zo 17. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 03. novembra 2021 
 

 K bodu číslo 9 c/ 
Rôzne – Návrh na vstup obce do občianskeho združenia MAS Ipeľská kotlina – Novohrad, 
o.z. Bušince 
 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 
 
A/  o d r o č u j e:  
1. Návrh na vstup obce do občianskeho združenia MAS Ipeľská kotlina – Novohrad, o.z. 

Bušince po dobu získania podmienok a stanov obecného združenia. 
 

 

 

 

 
Ing. Ľuboslav Dobrocký 

starosta obce 
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 
 

Uznesenie č. 72/2021 
zo 17. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 03. novembra 2021 
 

 K bodu číslo 10 
Interpelácie poslancov na starostu obce, členov obecnej rady a riaditeľov organizácií 
zriadených obcou  
 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 
 
A/   b e r i e   n a   v e d o m i e: 

1. Interpelácie poslancov Ivana Jánošíka, Mgr. Jána Kubiša a pána Jozefa Moravčíka na 
starostu obce, členov obecnej rady a riaditeľov organizácií zriadených obcou. 

 

 

 

 

 
Ing. Ľuboslav Dobrocký 

starosta obce 

 
 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

 
Uznesenie č. 73/2021 

zo 17. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 
ktoré sa konalo 03. novembra 2021 

 
 

 K bodu číslo 11 
Rekapitulácia uznesení OZ zo 17. 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 zo 17. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej 
Strehovej zo dňa 03. novembra 2021. 

 
 
 
 
 
 

Ing. Ľuboslav Dobrocký 
starosta obce 
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