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Z Á P I S N I C A 

z 18. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, ktoré sa konalo 
15. decembra 2021 o 17,00 hod. v sále kultúrneho domu v Dolnej Strehovej 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
 
Program 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva: 
 

1. Otvorenie zasadnutia (určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej 

a mandátnej komisie, schválenie programu rokovania) – starosta obce 

2. Kontrola plnenia uznesení OZ 

Predkladá: hlavná kontrolórka obce 

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

Predkladá: hlavná kontrolórka obce 

4. Návrh na 6. rozpočtové opatrenie  

Predkladá: účtovníčka obce 

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

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

Predkladá: účtovníčka obce 

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

6. Prehodnotenie platu starostu obce 
Predkladá: prednostka obce 

7. Žiadosti 

a) Žiadosť o odkúpenie pozemku – Babka Dominik 

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

8. Rôzne 

a) Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti – Kuka voz 

b) Návrh na vyradenie majetku obce 

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

d) Prehodnotenie návrhu na vstup obce do občianskeho združenia MAS Ipeľská 

Kotlina – Novohrad, o.z. Bušince 

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

zriadených obcou 

10. Rekapitulácia uznesení OZ z 18. verejného zasadnutia 

Predkladá: predsedníčka návrhovej komisie 

11. Záver – starosta obce 
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Rokovanie 18. verejného Obecného zastupiteľstva sa konalo v sále kultúrneho domu 
v Dolnej Strehovej za dodržania všetkých aktuálne platných nariadení súvisiacich so 
zamedzením a elimináciou šírenia ochorenia COVID – 19. 
 
 

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

Dobrocký. Na 18. 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 pán poslanec Norbert Adamove vopred ospravedlnili svoju 
neúčasť. Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo vyhlásené za uznášania schopné. 

Pán starosta určil ako zapisovateľku zápisnice z 18. zasadnutia OZ Ing. Janu 
Krahulecovú. Za overovateľov zápisnice určil členov zastupiteľstva Ivana Jánošíka a Mgr. 
Jána Kubiša. Do návrhovej komisie navrhol Mgr. Danu Veselovskú - ako predsedníčku 
a RNDr. Ivanu Hukeľová a Mgr. Petronelu Uhrinovú ako členov. OZ schválilo zloženie 
návrhovej komisie v zmysle predneseného návrhu (všetci prítomní členovia OZ hlasovali za). 
Na 18. verejnom zasadnutí obecného zastupiteľstva bola volená aj mandátna komisia, kde bol 
za jej predsedu navrhnutý pán poslanec Ing. Miroslav Matúška a Bc. Babic s pánom Imrichom 
Kamenským ako jej členovia. OZ schválilo zloženie mandátnej komisie v zmysle 
predneseného návrhu (všetci prítomní členovia OZ hlasovali za). 

Následne bol prednesený návrh programu 18. verejného zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, ktorý pán starosta doplnil v bode Rôzne o bod 8e/ Návrh 
na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok a takisto doplnil bod Rôzne o bod 8f/ 
Prednesenie Dodatku k zmluve č. 249 od spoločnosti Marius Pedersen a ďalej navrhol 
prejednávať bod 8d/ hneď po bode č.2 – po Kontrole plnenia uznesení, nakoľko bola na toto 
zasadnutie pozvaná aj Pani Mgr. Galčíková – manažérka MAS Ipeľská kotlina – Novohrad, 
o.z., ktorá mala k tomuto bodu predniesť podstatu a princíp fungovania tejto akčnej skupiny.  
OZ schválilo program 18. OZ s jeho doplnením v zmysle predloženého návrhu (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 

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 predniesla hlavná kontrolórka obce – Ing. 
Slávka Čerpáková. Písomný Plán  kontrolnej činnosti je priložený k zápisnici z 18. verejného 
zasadnutia OZ. 

K plánu kontrolnej činnosti sa dopytovala RNDr. Hukeľová, či by do kontrolnej 
činnosti nemohla byť zahrnutá aj kontrola nakladania s nákladmi súvisiacimi s ochorením 
Covid - 19, na čo reagovala hlavná kontrolórka s odpoveďou, že doteraz obec nakladala 
s týmito nákladmi prostredníctvom Mobilného odberného miesta, čo prirodzene podliehalo 
kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a zároveň dodala, že v prípade potreby zo strany 
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obecného zastupiteľstva môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek prijatím uznesenia poveriť 
hlavného kontrolóra kontrolou aj mimo schválený plán kontroly HK. 

 
 K bodu číslo 4 

Návrh rozpočtového opatrenie č. 6/2021 vypracovala a predložila Eva Kalamárová – 
účtovníčka obce. Pán starosta podrobne informoval o dôvode predloženia návrhu 
rozpočtového opatrenia. Stanovisko k návrhu rozpočtového opatrenia č. 6/2021 predniesla 
hlavná kontrolórka obce, ktorá odporučila zastupiteľstvu návrh na úpravu rozpočtu schváliť, 
rovnako ako predseda komisie pre financie a majetok obce – Bc. Stanislav Babic. Písomné 
stanovisko hlavnej kontrolórky obce a predsedu komisie pre financie a majetok je priložené 
k zápisnici. OZ schválilo Rozpočtové opatrenie č. 6/2021 (všetci prítomní členovia OZ 
hlasovali za). 

 
 K bodu číslo 5 

Návrh rozpočtu obce na rok 2022 a vyhliadky rozpočtu na roky 2023 a 2024 predložila 
Eva Kalamárová – účtovníčka obce. Pán starosta doplnil informáciu, že rozpočet bol do hĺbky 
prerokovávaný na pracovnom stretnutí k rozpočtu na rok 2022 dňa 22.11.2021, na ktoré boli 
pozvaní všetci poslanci. 

Následne k návrhu rozpočtu na roky 2022, 2023 a 2024 predniesla stanovisko hlavná 
kontrolórka obce, ktorá odporučila zastupiteľstvu návrh rozpočtu schváliť. K podanému 
návrhu sa vyjadril aj predseda komisie pre financie a majetok obce – Bc. Stanislav Babic 
s konštatovaním, že všetky prípadné pripomienky boli do rozpočtu zapracované už na 
spomínanom predchádzajúcom pracovnom stretnutí, ktorého sa zúčastnili takmer všetci 
poslanci. Odporučil obecnému zastupiteľstvu rozpočet na rok 2022 a vyhliadky rozpočtu na 
roky 2023 a 2024 schváliť v zmysle predloženého návrhu. Písomné stanovisko hlavnej 
kontrolórky obce a predsedu komisie pre financie a majetok je priložené k zápisnici. OZ 
schválilo Rozpočet na rok 2022 (sedem prítomných členov OZ hlasovalo za, poslankyňa RNDr. 
Hukeľová hlasovala proti) a vyhliadky rozpočtov na roky 2023 a 2024 vzalo OZ na vedomie. 

 
 K bodu číslo 6 

V bode prehodnocovania platu starostu obce odovzdal pán starosta vedenie obecného 
zastupiteľstva zástupcovi starostu obce – Ing. Miroslavovi Matúškovi. V tomto bode 
predniesla právnu podstatu prehodnocovania platu starostovi obce prednostka OcÚ 
s informáciou, že starosta je odmeňovaný v zmysle zákona 253/1994 Z.z. o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších zmien 
a doplnkov. V zmysle § 3  ods. 1 patrí starostovi plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej 
mzdy  zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického 
úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 od. 1.  Plat 
sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor.  V zmysle § 4 ods. 2  zákona môže obecné zastupiteľstvo 
základný plat starostu zvýšiť až o 60 %. Ďalej informovala OZ so skutočnosťou, že minulý rok 
bolo pánovi starostovi schválené zvýšenie platu o 37%. 

Následne prebral vedenie obecného zastupiteľstva zástupca starostu – Ing. Miroslav 
Matúška, ktorý dal hlasovať o spôsobe prehodnocovania platu, kde sa pristúpilo k tajnému 
hlasovaniu. Mandátna komisia vyhodnotila tajné hlasovanie s verdiktom – zvýšenie platu 
starostu obce o 33,125%, čo následne OZ schválilo (šesť prítomných členov OZ hlasovalo za, 
poslankyňa RNDr. Hukeľová a poslanec Jánošík sa zdržali hlasovania). 
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 K bodu číslo 7a/ 
Žiadosť o odkúpenie pozemku od žiadateľa - Dominik Babka predniesla prednostka 

OcÚ, ktorú doplnil pán starosta. Žiadosť s grafickou prílohou tvoria súčasť zápisnice. 
K tomuto bodu programu sa neviedla rozsiahla debata, nakoľko ide o pozemok, ktorý susedí 
s pozemkom žiadateľa, o ktorý sa riadne stará. Po hlasovaní sa obecné zastupiteľstvo 
jednohlasne zhodlo na schválení predaja požadovanej časti pozemku (všetci prítomní členovia 
OZ hlasovali za). 

 
 K bodu číslo 7b/ 

Žiadosť o odkúpenie pozemku od žiadateľov – Tomáš Marcinek a Veronika Dobrová 
predniesla prednostka OcÚ, s doplnením pána starostu. Žiadosť s grafickou prílohou tvoria 
súčasť zápisnice. K tomuto bodu programu sa viedla diskusia, v ktorej sa rozhodovalo o tom, 
či predmetnú časť pozemku vôbec predať, keďže by sa jeho predajom mohol zamedziť prístup 
od hlavnej cesty vlastníkovi susedného pozemku. K riešenému bodu sa vyjadrila hlavná 
kontrolórka obce, ktorá by danú parcelu neodporučila predať, aby nedošlo k susedským 
nezhodám. K danej téme sa vyjadril aj poslanec Bc. Babic, ktorý predniesol názor, že daný 
pozemok môže obec predať, ale s doplnením písomnej dohody, že s daným pozemkom by 
žiadatelia nakladali tak, aby nezamedzili prístup vlastníkom susedných pozemkov. Po 
diskusii sa obecné zastupiteľstvo zhodlo na odročení tejto žiadosti do obdobia vzájomného 
vysporiadania susedných pozemkov ich vlastníkmi. 
 

 K bodu číslo 8a/ 
Bod prevodu vlastníckeho práva týkajúci sa kuka vozu predniesol pán starosta, ktorý 

oboznámil OZ s informáciou, že na základe uznesenia č. 53/2021 zo dňa 02.septembra 2021 
bol schválený zámer na odpredaj hnuteľnej veci – Kuka voz, na základe vyhlásenej verejnej 
súťaže podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb., zverejnenej na úradnej tabuli obce 
a na internetovom portály www.bazos.sk v termíne od 15.10.2021 do 15.11.2021, s víťaznou 
ponukou vo výške 6 000,- € od záujemcu: Byś-Wojciech Byśkiniewicz, bytom ul. Arkuszowa 
43, 01-934 Varšava. Tento prevod vlastníckeho práva bol jednohlasne schválený v zmysle 
prednesenej informácie o výsledku výberového konania (všetci prítomní členovia OZ 
hlasovali za). 

 

 K bodu číslo 8b/ 
Návrh na vyradenie majetku obce predniesol riaditeľ obecného podniku, ktorý podal 

informáciu o zlom stave osobného motorového vozidla KIA, ktoré je aktuálne v servise 

a neustále si vyžaduje opravy, resp. nečakané výdavky spojené so zabezpečením jeho 

prevádzky. Navrhoval toto vozidlo vyradiť z majetku. K návrhu sa zapojil pán starosta 

s informáciou, že od ministerstva kultúry má obec sľúbené vozidlo Škoda Octavia, ktoré by 

mohlo byť využívané na miesto Kii - dnes navrhovanej na vyradenie z majetku. Následne sa 

pristúpilo k hlasovaniu za vyradenie vozidla, ktoré obecné zastupiteľstvo jednohlasne 

schválilo (všetci prítomní členovia OZ hlasovali za). 

 

 K bodu číslo 8 c/ 
Informáciu o zámere zmeniť dodávateľa plynu a elektriny predniesol starosta obce, 

ktorý informoval OZ o neustále narastajúcej cene za tieto komodity, ktoré prevyšujú už aj 

trojnásobok minuloročných cien. Preto navrhol, aby obec zatiaľ odoberala plyn a elektrinu za 
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nezazmluvnených podmienok, aby sa počkalo na vývoj cien za tieto komodity, aby sa 

zazmluvnenie dodávateľov odročilo na budúci rok. Obecné zastupiteľstvo na odporúčanie 

pána starostu a na argumenty o vývoji cien za elektrinu a plyn pristúpilo k odročeniu tohto 

bodu programu na rok 2022. 

 

 K bodu číslo 8 d/ 
Bod prehodnotenia vstupu do MAS Ipeľská kotlina – Novohrad predniesla Mgr. 

Galčíková – manažérka miestnej akčnej skupiny, ktorú na toto zasadnutie pozval pán starosta 
s cieľom dostatočne informovať OZ s miestnou akčnou skupinou. Manažérka – pani Mgr. 
Galčíková informovala obecné zastupiteľstvo o spôsobe fungovania, podmienkach vstupu, 
podmienkach vyplývajúcich z členstva v tejto skupine, ako aj o projektoch, ktoré už boli 
prostredníctvom tejto akčnej skupiny podporené. (Podporné materiály s informáciami 
o spôsobe činnosti miestnej akčnej skupiny tvoria súčasť zápisnice.) 

Manažérka akčnej skupiny ďalej informovala OZ, že valné zhromaždenie miestnej 
akčnej skupiny Ipeľská kotlina – Novohrad schválilo členstvo našej obce v tejto MAS už v roku 
2019 a na základe toho vznikol voči našej obci nedoplatok na členskom príspevku za rok 2020, 
voči čomu sa ohradilo viacero poslancov rovnako ako pán starosta a pani hlavná kontrolórka. 
Nesúhlasili s tým, aby boli voči obci evidované nedoplatky a to z dôvodu, že naše obecné 
zastupiteľstvo oficiálne ešte neschválilo vstup do tejto miestnej akčnej skupiny. Na túto tému, 
ako aj na podmienky čerpania finančných prostriedkov sa otvorila rozsiahla diskusia, do 
ktorej sa zapojila väčšina poslancov. 

Na záver rozsiahlej diskusie sa pristúpilo k hlasovaniu s podmienkou zrušenia 
nedoplatku na členskom vo výške 200€ za rok 2020, kde päť členov OZ hlasovalo za vstup, 
jeden bol proti (Jánošík) a dve poslankyne sa zdržali hlasovania (RNDr. Hukeľová, Mgr. 
Veselovská). Vstup do MAS bol teda schválený s podmienkou zrušenia nedoplatku na 
členskom vo výške 200€ za rok 2020, nakoľko naša obec vstúpila do miestnej akčnej skupiny 
len dnešným dňom. 

 
 K bodu číslo 8 e/ 

Bod návrhu na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok predniesol pán starosta, spolu 

s pani účtovníčkou a hlavnou kontrolórkou obce, ktorí informovali, že ide o pohľadávky 

spolu v sume 6 677,36€, ktoré sú dlhodobo nevymožiteľné aj z titulu úmrtia niektorých 

dlžníkov. Ďalej dodala skutočnosť aj pani hlavná kontrolórka, že odpísanie týchto pohľadávok 

odporúča aj audítor, keďže sú v účtovnej evidencii aj viac ako desať rokov a doteraz sa ich 

nepodarilo vymôcť. Po krátkej diskusii obecné zastupiteľstvo jednohlasne odhlasovalo 

odstúpenie týchto nevymožiteľných pohľadávok (všetci prítomní členovia OZ hlasovali za). 

 

 K bodu číslo 8 f/ 
Dodatok k zmluve č.249 predniesol pán starosta, kde išlo predovšetkým 

o informovanie o zvýšení cien služieb od spomínanej spoločnosti. Po predložení tohto 

Dodatku sa viedla krátka debata o rozdiele v cenách na nasledujúci rok s cenami za 

predchádzajúce obdobie. Pani poslankyňa RNDr. Ivana Hukeľová ďalej odporučila pánovi 

starostovi, aby obec občas žiadala cenovú ponuku na služby vývozu odpadov z našej obce aj 

konkurenčné spoločnosti. Následne sa pristúpilo k hlasovaniu, kde bol prednesený Dodatok 

č.249  jednohlasne schválený (všetci prítomní členovia OZ hlasovali za). 
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V rámci tohto bodu ďalej pán starosta informoval členov obecného zastupiteľstva aj 

o plánovanej zmene systému zberu odpadov, kde by sme prešli na tzv. „žetónový zber“, 

ktorého podstata je v tom, že každý občan platiaci za TKO dostane 5 žetónov na rok (t.j. 

v prípade štvorčlennej rodiny – 20 žetónov na celý rok 2022), ktorými bude domácnosť 

označovať len plné kuka-nádoby, ktoré je nutné vyviesť. Týmto krokom chce obec docieliť 

vyššiu mieru separácie odpadov, ako aj zníženie nákladov spojených s manipuláciou so 

smetnými nádobami, keďže aktuálne spoločnosť Marius Pedersen vyváža smeti zo všetkých 

smetných nádob bez ohľadu na to, či ich je nutné vyviesť. Podstatou teda bude, aby si 

obyvatelia označili svoje kuka- nádoby len v prípade, že sú plné. Neoznačené (teda 

nenaplnené) smetné nádoby vyvezené nebudú. K tomuto bodu sa vyjadril pán poslanec 

Jánošík s otázkou, čo by mal občan urobiť v prípade, ak by mu 5 žetónov na osobu nebolo 

dostačujúce. Na túto otázku odpovedal pán starosta, ktorý informoval, že budúci rok bude 

tento systém len v skúšobnej prevádzke, takže sa bude upravovať aj nutnosť počtu žetónov 

na platiaceho obyvateľa a zároveň dodal, že v prípade, že by ich bolo málo, každý si môže 

prísť na obecný úrad žiadať o ďalšie žetóny, ktoré mu budú vydané. V prípade, že sa tento 

systém osvedčí, je možné, že na rok 2023 bude pripravovaná aj reforma VZN o poplatkoch za 

smeti, ktorý by bol zavedený na systéme platenia dani za smeti prostredníctvom kupovania 

žetónov. Zatiaľ je na rok 2022 plánované bezplatné zavedenie žetónového systému. 

 

 K bodu číslo 9 
V rámci bodu interpelácií sa prihlásil o slovo pán poslanec Imrich Kamenský, ktorý sa 

informoval o tom, či sú nejaké plány s rekonštrukciou škôlky, kde pán starosta informoval, že 
obec má vypracovanú víziu týkajúcu sa škôlky. Ďalej informoval, že sa čaká len na výzvu 
zameranú na budovanie/rekonštrukciu materských škôl, do ktorej sa obec určite zapojí. Ďalej 
sa dopytovala RNDr. Hukeľová na rozsah rekonštrukcie škôlky, kde pán starosta informoval, 
že by išlo o novovybudovanú dvojtriednu – dvojposchodovú škôlku na mieste dnešného 
fitnescentra, ktoré by sa premiestnilo do priestorov dnešnej škôlky. 

Ďalej sa informoval pán poslanec Kamenský od riaditeľa obecného podniku o tom, či 
je podnik pripravený na nástup zimy a s ňou spojenou údržbou našich miestnych 
komunikácií. Pán riaditeľ odpovedal, že je nakúpený dostatok posypového materiálu, a že na 
zimnú údržbu je pripravený aj vozový park a strojové vybavenie. 

Následne sa dopytoval pán poslanec Kamenský, akou formou je mzdovo zabezpečená 
pohotovosť šoférov, ktorí v prípade potreby vyhŕňajú sneh, na čo odpovedal riaditeľ podniku, 
že títo zamestnanci si v prípade vyhŕňania snehu v rámci pohotovosti čerpajú náhradné 
voľno. 

Následne informoval riaditeľa obecného podniku pán poslanec Mgr. Kubiš o tom, že 
pri rodinnom dome pána Nociarika nefunguje verejné osvetlenie, na čo odpovedal riaditeľ 
podniku, že tieto chybové lampy budú nahradené premiestnenými lampami, ktoré sa na ulici 
Hlavnej nachádzajú v dvoch radoch. Ďalej pán starosta informoval, že v prípade vyhlásenia 
výzvy na verejné osvetlenie sa obec určite zapojí s projektom nahradenia terajších svietidiel za 
úsporné led svietidlá tam, kde stále nie sú. 

Poslednou interpeláciou sa do diskusie zapojil pán poslanec Jánošík, ktorý sa 
informoval o osadení tabule osloboditeľov, ktorá bola pôvodne na obecnom úrade. Na tento 
dotaz reagoval riaditeľ obecného podniku, ktorý informoval, že v mieste parku pri chodníku 
vedúcom k potravinám COOP Jednota je plánované osadenie tejto tabule na kameň, ktorý už 
je na mieste. Nebol však ešte zabetónovaný, čo sa už v práve prebiehajúcom zimnom období 
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nedá zrealizovať, preto sa k tomuto osadeniu pristúpi na jar, keď na to budú priaznivejšie 
podmienky. 

 
 

 K bodu číslo 11 
Rekapituláciu uznesení z 18. 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, všetkým prítomným poprial 

príjemné, pokojné a v zdraví prežité vianočné sviatky v kruhu rodiny. Ďalej všetkých 
prítomných informoval, že v prípade, ak to situácia dovolí, bude najbližšie obecné 
zastupiteľstvo organizované v Hoteli Aquatermal Strehová s posedením, ktoré bolo pôvodne 
plánované na toto vianočné zasadnutie, čo však opäť z dôvodu covidových patrení nebolo 
možné zrealizovať. Následne o 19:45 hod. ukončil 18.verejné zasadnutie OZ. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ing. Jana Krahulecová                      Ing. ĽuboslavDobrocký 

prednostka OcÚ                          starosta obce 
 
 
 
 
 
 

Overovatelia: 
                                             Ivan Jánošík 

Mgr. Ján Kubiš 

 
 
 
 
 

 

 

Súčasťou zápisnice sú uznesenia z 18. zasadnutia OZ č. 74/2021 až 89/2021  a zvukový záznam zo dňa 

15.12.2021. 
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

Uznesenie č. 74/2021 
z 18. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 15. decembra 2021 
 

 K bodu číslo 1 
Otvorenie – (určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice, schválenie návrhovej 
a mandátnej komisie, 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 Ivan Jánošík, Mgr. Ján Kubiš. 

 
 
 
B/ s ch v a ľ u j e: 

1. Návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Dana Veselovská – predsedkyňa návrhovej komisie 
a RNDr. Ivanu Hukeľovú a Mgr. Petronela Uhrinová - členovia návrhovej komisie. 

 
Výsledok hlasovania č. 1 

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

 

2. Mandátnu komisiu v zložení: Ing. Miroslav Matúška – predseda mandátnej komisie 
a Bc. Stanislav Babic a Imrich Kamenský - členovia mandátnej komisie. 
 

Výsledok hlasovania č. 2 

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

 

3. Program 18. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej s jeho 
doplnením o bod 8e/a 8f/ 

 
Výsledok hlasovania č. 3 

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

 

 
 
 

Ing. Ľuboslav Dobrocký 
starosta obce 
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 
 

Uznesenie č. 75/2021 
z 18. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 15. decembra 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. 76/2021 

z 18. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 
ktoré sa konalo 15. decembra 2021 

 
 K bodu číslo 3 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dolná Strehová na I. polrok 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 obdobie január – 
jún roku 2022. 

 
Výsledok hlasovania č. 4 

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

 
 
 
 

Ing. Ľuboslav Dobrocký 
starosta obce 
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 
 

Uznesenie č. 77/2021 
z 18. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 15. decembra 2021 
 
 

 K bodu číslo 4 
Rozpočtové opatrenie č. 6/2021 
 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 

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

1. Stanovisko finančnej komisie k Rozpočtovému opatreniu č. 6 za rok 2021 
2. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Rozpočtovému opatreniu č. 6 za rok 2021 

 
 
B/  s ch v a ľ u j e: 

1. Rozpočtové opatrenie č. 6 za rok 2021 
 
Výsledok hlasovania č. 5 

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

 
 
 
 
 
 
 

Ing. Ľuboslav Dobrocký 
starosta obce 
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 
 

Uznesenie č. 78/2021 
z 18. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 15. decembra 2021 
 

 K bodu číslo 5 
Návrh rozpočtu obce na rok 2022 a vyhliadky rozpočtov na roky 2023 a 2024 
 
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 2022, 2023 a 2024. 
2. Stanovisko finančnej komisie k návrhu rozpočtu na rok 2022,2023 a 2024. 
3. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na rok 2022,2023 a 2024. 

 

B/ s ch v a ľ u j e: 
1. Rozpočet obce Dolná Strehová na rok 2022. 

 
Výsledok hlasovania č. 6 

Počet prítomných : 8    Počet neprítomných: 1 (Adamove)   Nehlasovalo: 0 
Za: 7     Proti: 1 (Hukeľová)     Zdržali sa: 0 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ing. Ľuboslav Dobrocký 
starosta obce 
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 
 

Uznesenie č. 79/2021 
z 18. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 15. decembra 2021 
 

 K bodu číslo 6 
Prehodnotenie platu starostu obce 

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

1. Plat starostu obce zvýšený o 33,125% v zmysle zákona 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, s účinnosťou od 1. januára 2022. 

 
Výsledok hlasovania č. 7 

Počet prítomných : 8   Počet neprítomných: 1 (Adamove)  Nehlasovalo: 0 
Za: 6    Proti: 0     Zdržali sa: 2 (RNDr. Hukeľová, Jánošík) 

 
 
 
 
 
 

Ing. Ľuboslav Dobrocký 
starosta obce 
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 
 

Uznesenie č. 80/2021 
z 18. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 15. decembra 2021 
 K bodu číslo 7 a/ 

Žiadosť o odkúpenie pozemku – Babka Dominik 
 
 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 
 
A/  b e r i e   n a   v e d o m i e: 
1. Žiadosť Dominika Babku o odkúpenie pozemku parc.č. C-KN 379 o výmere 11 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 379 o výmere 11 m2 v katastrálnom území 

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

 
Výsledok hlasovania č. 8 

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

 
 
 
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. 81/2021 
z 18. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 15. decembra 2021 
 

 K bodu číslo 7 b/ 
Žiadosť o odkúpenie pozemku – Marcinek Tomáš, Dobrová Veronika 
 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 
 
 
A/  o d r o č u j e: 
1. Žiadosť Tomáša Marcineka a Veroniky Dobrovej o odkúpenie časti pozemku parc.č. E-KN 

654/1, ktorého hranice a výmeru je nutné určiť geometrickým plánom, nachádzajúci sa 
v katastrálnom území Dolná Strehová, vedenom na LV č. 380 v podiele 1/1 po dobu 
vzájomného vysporiadania susedných pozemkov medzi ich vlastníkmi. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ing. Ľuboslav Dobrocký 
starosta obce 
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 
 

Uznesenie č. 82/2021 
z 18. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 15. decembra 2021 
 

 K bodu číslo 8 a/ 
Rôzne – Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti – Kuka voz 
 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 
 
A/ s ch v a ľ u j e: 
1. Na základe uznesenia č. 53/2021 zo dňa 02.septembra 2021 prevod vlastníckeho práva k 

hnuteľnej veci – Kuka voz, na základe vyhlásenej verejnej súťaže podľa § 9a ods. 1 písm. 
a) zákona č. 138/1991 Zb., zverejnenej na úradnej tabuli obce a na internetovom portály 
www.bazos.sk v termíne od 15.10.2021 do 15.11.2021, s víťaznou ponukou vo výške 
6 000,- € od záujemcu: Byś-Wojciech Byśkiniewicz, bytom ul. Arkuszowa 43, 01-934 
Varšava. 

 
Výsledok hlasovania č. 9 

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

 
 
 
 
 
 

Ing. Ľuboslav Dobrocký 
starosta obce 
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 
 

Uznesenie č. 83/2021 
z 18. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 15. decembra 2021 
 
 

 K bodu číslo 8 b/ 
Rôzne – Návrh na vyradenie majetku obce 
 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 
 
A/ s ch v a ľ u j e: 

1. Návrh na vyradenie majetku obce – KIA. 
2. Zverejnenie zámeru na odpredaj osobného motorového vozidla KIA po dobu získania 

osobného  motorového vozidla Octavia od Ministerstva kultúry SR. 

 
 
Výsledok hlasovania č. 10 

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

 
 
 
 
 
 

Ing. Ľuboslav Dobrocký 
starosta obce 
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 
 

Uznesenie č. 84/2021 
z 18. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 15. decembra 2021 
 
 

 K bodu číslo 8 c/ 
Rôzne – Prehodnotenie návrhu na zmenu dodávateľa elektriny a plynu pre OcÚ 

 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 
 
A/  o d r o č u j e:   
1. Zmenu dodávateľov plynu a elektriny pre obec Dolná Strehová. 
 

 
 
 
 

Ing. Ľuboslav Dobrocký 
starosta obce 

 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

 
Uznesenie č. 85/2021 

z 18. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 
ktoré sa konalo 15. decembra 2021 

 
 K bodu číslo 8 d/ 

Rôzne – Prehodnotenie návrhu na vstup obce do občianskeho združenia MAS Ipeľská Kotlina 
– Novohrad, o.z. Bušince 
 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 
 
A/ s ch v a ľ u j e:  
1. Vstup obce do občianskeho združenia MAS Ipeľská kotlina – Novohrad, o.z. Bušince od 

16.12.2021 za podmienky zrušenia nedoplatku na členskom vo výške 200€ za rok 2020. 

 
Výsledok hlasovania č. 11 

Počet prítomných : 8   Počet neprítomných: 1 (Adamove) Nehlasovalo: 0 
Za: 5    Proti: 1 (Jánošík)   Zdržali sa: 2 (RNDr. Hukeľová, Mgr. Veselovská) 

 
 
 
 
 

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 
 

 
 

18 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 
 

Uznesenie č. 86/2021 
z 18. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 15. decembra 2021 
 
 

 K bodu číslo 8 e/ 
Návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok 
 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 
 
A/ s ch v a ľ u j e:  
1. Odstúpenie nevymožiteľných pohľadávok v celkovej sume 6 677,36€ v zmysle 

predloženého návrhu 

 
Výsledok hlasovania č. 12 

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

 
 
 
 
 
 

Ing. Ľuboslav Dobrocký 
starosta obce 
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 
 

Uznesenie č. 87/2021 
z 18. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 15. decembra 2021 
 

 K bodu číslo 8 f/ 
Dodatok k zmluve č. 249 od spoločnosti Marius Pedersen 
 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 
 
A/ s ch v a ľ u j e:  
1. Dodatok k zmluve č.249 od spoločnosti Marius Pedersen v zmysle predloženého návrhu. 
 
Výsledok hlasovania č. 13 

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

 
 
 
 

Ing. Ľuboslav Dobrocký 
starosta obce 

 
 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

 
Uznesenie č. 88/2021 

z 18. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 
ktoré sa konalo 15. decembra 2021 

 
 K bodu číslo 9 

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 Imricha Kamenského, RNDr. Ivany Hukeľovej, Mgr. Jána Kubiša 
a pána poslanca Ivana Jánošíka na starostu obce, členov obecnej rady a riaditeľov 
organizácií zriadených obcou. 

 

 
 
 
 

Ing. Ľuboslav Dobrocký 
starosta obce 
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 
 

Uznesenie č. 89/2021 
z 18. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 15. decembra 2021 
 
 

 K bodu číslo 10 
Rekapitulácia uznesení OZ z 18. 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 18. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej 
Strehovej zo dňa 15. decembra 2021. 

 
 
 
 
 
 

Ing. Ľuboslav Dobrocký 
starosta obce 
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