
  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 

 
Z Á P I S N I C A 

z 21. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, ktoré sa konalo 
7. septembra 2022 o 17,00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu 

 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program 21. 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 o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za I. polrok 2022  
      Predkladá: hlavná kontrolórka obce 
4.  Voľba hlavného kontrolóra obce  

      Predkladá: starosta obce 
5.   Návrh rozpočtového opatrenia č. 2. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce a finančnej  
       komisie k Návrhu rozpočtového opatrenia č. 2.  
       Predkladá: účtovníčka obce, hlavná kontrolórka obce a predseda finančnej komisie 
6.   Výročná správa obce za rok 2021 
       Predkladá: účtovníčka obce 
7.   Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2021 

       Predkladá: účtovníčka obce 
8.  Voľba prísediacich Okresného súdu Veľký Krtíš 

       Predkladá: starosta obce 
9.   Poslanecký návrh – materská škôlka         
       Predkladá: starosta obce 
10.  Poslanecký návrh – informačná karta         
        Predkladá: starosta obce 
11. Žiadosti: 
        a/ Žiadosť o odkúpenie nehnuteľného majetku obce Dolná Strehová – Richard Šlacký 
        b/ Žiadosť o kúpu obecného majetku – Lukáš Strečok 
        c/  Žiadosť o odkúpenie pozemku – Milan Janík a Emília Janíková 
        d/ Žiadosť o odkúpenie pozemku, resp. dlhodobý prenájom – Viera Mézesová 
        e/ Žiadosť o doplnenie verejného osvetlenia 
         f/ Žiadosť o navýšenie finančných prostriedkov – Základná škola s materskou školou  
            Dolná  Strehová 
         Predkladá: starosta obce 
 12.  Interpelácie poslancov na starostu obce, členov obecnej rady a riaditeľov organizácií  
         zriadených obcou 
 13.  Rekapitulácia uznesení OZ z 21. verejného zasadnutia 

         Predkladá: predseda návrhovej komisie 
 14.  Záver – 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 

 
 
K bodu číslo 1 
       Starosta obce Ing. Ľuboslav Dobrocký privítal na 21. verejnom zasadnutí Obecného 
zastupiteľstva v Dolnej Strehovej poslancov a ostatných prítomných. Konštatoval, že je 
prítomných šesť členov zastupiteľstva, dvaja Norbert Adamove a Imrich Kamenský sa 
ospravedlnili a Ing. Miroslav Matúška sa oneskoril. Z uvedeného vyplýva, že zastupiteľstvo 
je uznášania schopné. Pán starosta za zapisovateľku zápisnice určil Ing. Annu Bystriansku – 
zastupujúcu prednostku OcÚ. Za overovateľov zápisnice určil RNDr. Ivanu Hukeľovú 
a Ivana Jánošíka. Do návrhovej komisie navrhol Mgr. Danu Veselovskú  ako  predsedníčku 
a Mgr. Jána Kubiša a Bc. Stanislava Babica ako členov návrhovej komisie. OZ schválilo  
návrhovú komisiu v zmysle predneseného návrhu. Všetci prítomní členovia OZ hlasovali za. 
Následne pán starosta predniesol návrh programu 21. zasadnutia OZ, ktorý navrhol doplniť 
o bod  11f/ Žiadosť o navýšenie finančných prostriedkov – Základná škola s materskou 
školou Dolná Strehová a bod 12 o návrhy RNDr. Ivany Hukeľovej. OZ schválilo program 21. 
verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej. Všetci prítomní členovia 
OZ hlasovali za. 

 

K bodu číslo 2 
      Kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva predniesla Ing. Slávka Čerpáková – 
hlavná kontrolórka obce. Doplnil pán starosta. Písomný záznam je priložený k zápisnici. OZ 
vzalo kontrolu plnenia uznesení na vedomie. 
 
K bodu číslo 3 
       Správu o kontrolnej činnosti za I. polrok 2022 vypracovala a predniesla hlavná 
kontrolórka obce Ing. Slávka Čerpáková. Správa je priložená k zápisnici. OZ vzalo správu na 
vedomie. 
 
K bodu číslo 4 
       Pán starosta informoval obecné zastupiteľstvo, že v stanovenom termíne  bola na obecný 
úrad doručená jedna prihláška do výberového konania na hlavného kontrolóra obce, na 
funkčné  obdobie od 1.11.2022 do 31.10.2028. Prihlášku si podala doterajšia hlavná kontrolórka 
obce Ing. Slávka Čerpáková. Keďže spĺňa podmienky obecné zastupiteľstvo ju zvolilo za 
hlavnú kontrolórku obce na nasledujúce funkčné obdobie. Všetci prítomní členovia OZ 
hlasovali za. 
 
K bodu číslo 5 
       Návrh rozpočtového opatrenia č. 2 vypracovala a predložila Eva Kalamárová – účtovníčka 
obce.  K návrhu sa vyjadril pán starosta. Stanovisko k návrhu predniesla hlavná kontrolórka 
obce a za finančnú komisiu predseda finančnej komisie Bc. Stanislav Babic. Stanoviská sú 
priložené k zápisnici. Obecné zastupiteľstvo schválilo Rozpočtové opatrenie č. 2. Veštci 
prítomní členovia OZ hlasovali za. 
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K bodu číslo 6 
       Výročnú správu obce za rok 2021 vypracovala o predložila Eva Kalamárová – účtovníčka 
obce. Správa je priložená k zápisnici. OZ vzalo výročnú správu na vedomie. 
 
K bodu číslo 7 
       Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2021. Správu obecné 
zastupiteľstvo vzalo na vedomie. 
 
K bodu číslo 8 
       Pán starosta informoval obecné zastupiteľstvo, že v najbližších mesiacoch uplynie 
prísediacim Okresného súdu Veľký Krtíš štvorročné volebné obdobie a preto je potrebné 
zvoliť prísediacich na ďalšie volebné obdobie rokov 2022 – 2026 podľa pravidiel, ktoré sú 
uvedené v § 139 až 142 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Navrhli sme okresnému súdu dvoch 
kandidátov, a to: Oľgu Priatkovú, nar. 30.12.1959 a Ing. Ľuboslava Dobrockého, nar. 
01.02.1987. Predseda Okresného súdu Veľký Krtíš, JUDr. Ľuboš Murgaš nemá žiadne 
námietky, aby boli navrhovaní kandidáti obecným zastupiteľstvom zvolení.  Obecné 
zastupiteľstvo zvolilo Oľgu Priatkovú, nar. 30.12.1959 a Ing. Ľuboslaba Dobrockého, nar. 
01.02.1987 za prísediacich pre Okresný súd Veľký Krtíš na volebné obdobie rokov 2022 – 2026. 
Všetci prítomní členovia OZ hlasovali za. 
 
K bodu číslo 9 
       Poslanecký návrh – materská škôlka – uvedený návrh predložil na obecný úrad pán 
poslanec Imrich Kamenský. Pán starosta informoval o aktivitách obce v tejto oblasti. Projekt 
konzultoval  s Regionálnym úradov verejného zdravotníctva vo Veľkom Krtíši. Hrubý 
rozpočet projektu je teraz cca 700 tis. €. Navrhol zafinancovať projektovú dokumentáciu pre 
stavebné povolenie. RNDr. Ivana Hukeľová sa pýtala na kapacitu novej škôlky. Pán starosta 
odpovedal, že 42 miest. Mgr. Ján Kubiš sa vyjadril  k poslaneckému návrhu financovať projekt 
z vlastných zdrojov. Myslí si, že je potrebné projekt realizovať, ale s rozumom a nie 
s entuziazmom. Počas prerokúvania tohto bodu programu sa dostavil na rokovanie OZ aj pán 
poslanec Ing. Miroslav Matúška. 
Pán starosta navrhol, aby ho obecné zastupiteľstvo poverilo pokračovať v príprave projektu 
a výberového konania na dodávateľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh predložený starostom obce. Všetci prítomní členovia 
OZ hlasovali za. 
  
K bodu číslo 10 
       Poslanecký návrh – informačná karta – uvedený návrh predložil na obecný úrad pán 
poslanec Imrich Kamenský.  Navrhuje občanom, ktorí majú splnené všetky záväzky voči obci, 
poskytnúť informačnú kartu, ktorou by boli informovaní o možnosti využívania techniky 
a prístrojov, ktoré je možné od obce si zapožičať.  K návrhu sa vyjadrili poslanci Ivan Jánošík, 
Bc. Stanislav Babic, Mgr. Ján Kubiš a riaditeľ obecného podniku Ivan Longauer a pán starosta.  
Takmer zhodne konštatovali, že je to myšlienka dobrá, ale ťažšie realizovateľná vzhľadom na 
neustále sa meniace ceny. Obecné zastupiteľstvo vzalo návrh na vedomie. 
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K bodu číslo 11a/ 
      Žiadosť o odkúpenie nehnuteľného majetku obce Dolná Strehová – Richard Šlacký – pán 
starosta bližšie špecifikoval predmet a dôvod žiadosti. K žiadosti sa vyjadril Mgr. Ján Kubiš. 
Navrhuje posúdiť umiestnenie inžinierskych sietí na predmetnom pozemku a žiadosti 
vyhovieť. Ivan Jánošík navrhuje cenu za pozemok stanoviť rovnako ako v prípade odpredaja 
susedného pozemku. Ing. Slávka Čerpáková – hlavná kontrolórka odporúča zamyslieť sa nad 
cenou za ktorú predávame obecné pozemky a prehodnotiť všeobecne záväzné nariadenie 
o cenách za predaj obecných pozemkov. OZ vzalo žiadosť Richarda Šlackého o odkúpenie 
pozemku C-KN parc.č. 654  o výmere 70 m2 na vedomie. Konštatovalo, že ide o pozemok 
hraničiaci s pozemkami vo vlastníctve žiadateľa, ktoré žiadateľ dlhodobo nerušene užíva, čo 
považuje za dôvody hodné osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8, písm.e/ zák.č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Zastupiteľstvo schválilo zverejnenie zámeru 
na odpredaj predmetného pozemku a stanovilo kúpnu cenu 3,32 €/m2 zároveň uložilo žiadosť 
opätovne prerokovať po zverejnení zámeru obce na predaj pozemku s dôvodom hodným 
osobitného zreteľa. 
 
K bodu číslo 11b/ 
       Žiadosť o kúpu obecného majetku – Lukáš Strečok – žiadateľ má záujem odkúpiť 
pozemok v areáli kempingu pre kúpalisku za účelom výstavby chaty. Ivan Jánošík sa pýtal na 
vizuál chaty. Odpovedal pán starosta. OZ schválilo prenájom pozemku pre žiadateľa v zmysle 
platného uznesenia OZ. Šesť členov OZ hlasovalo za prenájom, jeden (I.Jánošík) sa zdržal 
hlasovania.   
 
K bodu číslo 11c/ 
       Žiadosť o odkúpenie pozemku – Milan Janík a Emília Janíková – pán starosta informoval, 
že žiadatelia majú záujem o kúpu pozemku C-KN par.č. 363/1, o výmere 201 m2, ktorý susedí 
s pozemkom v ich vlastníctve. Mgr. Ján Kubiš vyjadril názor, ktorý zdieľa i obecná rada, že 
predmetný pozemok môže byť v budúcnosti stavebný aj keď sa nám teraz zdá, že je 
prebytočný, a preto cena zaň by nemala byť ako doteraz 3,32 €/m2. Pán starosta hovoril, že 
cenu môžeme prehodnotiť. K cene sa vyjadril aj Ivan Jánošík. Ing. Slávka Čerpáková sa 
vyjadrila, že pánovi Šlackému predávame prístup k rodinnému domu a Janíkovci majú 
prístup k domu priamo z miestnej komunikácie. Pozemok ktorý majú záujem odkúpiť je 
pomerne veľký a preto navrhuje cenu prehodnotiť a žiadosť odročiť. RNDr. Ivana Hukeľová 
súhlasí s kontrolórkou. OZ schválilo odročenie žiadosti. Všetci prítomní členovia OZ hlasovali 
za.   

K bodu číslo 11d/ 
       Žiadosť o odkúpenie pozemku, resp. dlhodobý prenájom – Viera Mézesová – predmet 
a dôvod žiadosti vysvetlil pán starosta. K žiadosti sa vyjadrila RNDr. Ivana Hukeľová, Ivan 
Jánošík, Mgr. Ján Kubiš a riaditeľ obecného podniku Ivan Longauer. Zastupiteľstvo zamietlo 
predaj pozemku  a schválilo jeho prenájom žiadateľke na dobu 3 roky. Všetci prítomní 
členovia OZ hlasovali za.  
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K bodu číslo 11e/ 
       Žiadosť o doplnenia verejného osvetlenia – Iveta Kamenská a Tímea Kamenská – pán 
starosta informoval o realizácii projektu rekonštrukcie štátnej cesty II/585. Súčasťou projektu 
je i osvetlenie jestvujúcich zastávok autobusov a prechodov pre peších, a preto navrhuje 
žiadosť odročiť. OZ schválilo odročenie žiadosti. Šesť členov hlasovalo za, jedna (Mgr. Petra 
Uhrinová) sa hlasovania zdržala. 
 

K bodu číslo 11f/ 
       Žiadosť o navýšenie finančných prostriedkov – Základná škola s materskou školou Dolná 
Strehová. Pán starosta vysvetlil dôvod žiadosti a navrhol riešenie dofinancovania školskej 
jedálne, materskej školy a školského klubu detí vo výške 12000 € v zmysle žiadosti. Ing. Slávka 
Čerpáková – hlavná kontrolórka obce ako i finančná komisia odporúčajú žiadosti vyhovieť. 
OZ schválilo navýšenie finančných prostriedkov pre školské zariadenia vo výške 12000 € 
z rozpočtu obce. Všetci prítomní členovia OZ hlasovali za. 

K bodu číslo 12a/ 
        RNDr. Ivana Hukeľová  požaduje posúdiť havarijný stav v materskej škole súvisiaci 
s kanalizáciou.  PaedDr. Anna Malatincová – riaditeľka školy upozornila pani poslankyňu, že 
toto nerieši obec, resp. starosta, ale riaditeľ školy. Zhodli sa na tom, že sa nejedná o problém 
s kanalizáciou, ale s nadmernou vlhkosťou, čo spôsobuje „puch“, ktorý znepríjemňuje 
ovzdušie v škôlke. Mgr. Dana Veselovská ponúkla pomoc v tomto smere, nakoľko v kaštieli 
budú mať odborníkov,  čo riešia odstránenie vlhkosti budov. OZ uložilo prešetriť predmetný 
problém. Všetci prítomní členovia OZ hlasovali za. 
 
K bodu číslo 12b/ 
          V ďalšom návrhu RNDr. Ivana Hukeľová požaduje zhodnotenie zelene v obci. 
 
K bodu číslo 12c/ 
          RNDr. Ivana Hukeľová navrhuje v súvislosti s rekonštrukciou štátnej cesty zabezpečiť 
zo strany obce osadenie zábradlia na chodníku pre peších v úseku pri miestnom pohostinstve 
vzhľadom na bezpečnosť detí navštevujúcich základnú školu. 

K bodu číslo 12d/ 
          RNDr. Ivana Hukeľová vo svojom štvrtom návrhu požaduje do budúcna do plánu 
činnosti zapracovať  investície súvisiace s vybudovaním chodníkov od ulice I. Madácha na 
ulicu Okružná.  
Mgr. Ján Kubiš požaduje odstraňovanie nánosov z miestnej komunikácie na ulici Hájska po 
prívalových dažďoch. Pán starosta v tejto súvislosti hovoril o probléme s kanalizáciou v obci 
ktorú sme mali po prudkom daždi.  
Ing. Miroslav Matúška sa pýtal čo plánujeme robiť do konca roka. Pán starosta odpovedal, že 
s riaditeľom obecného podniku pravidelne riešia všetky činnosti ktoré je nutné zabezpečiť. 
Mgr. Dana Veselovská upozornila na nedostatočnú kapacitu sociálneho zariadenia v areáli 
kempingu pri kúpalisku. 
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K bodu číslo 13 
        Rekapituláciu uznesení obecného zastupiteľstva predniesla Mgr. Dana Veselovská – 
predsedníčka návrhovej komisie. OZ vzalo rekapituláciu uznesení z 21. verejného zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej na vedomie. 
 

K bodu číslo 14 
        Po prerokovaní všetkých bodov programu pán starosta poďakoval členom obecného 

zastupiteľstva za aktívnu účasť a o 20,07 hodine ukončil 21 verejné zasadnutie Obecného 

zastupiteľstva v Dolnej Strehovej 

 

 

 

 

Ing. Anna Bystrianska                       Ing. ĽuboslavDobrocký 
   prednostka OcÚ                          starosta obce 
 

 
 
 
 
 
Overovatelia: 

                                             RNDr. Ivana Hukeľová 
 Ivan Jánošík 

 
 
Súčasťou zápisnice sú uznesenia z 21. zasadnutia OZ č. 1/2022 až 18/2022  a zvukový záznam zo dňa 07.09.2022. 
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

 
Uznesenie č. 1/2022 

z 21. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 
ktoré sa konalo 7. septembra 2022 

 
 K bodu číslo 1 

Otvorenie – (určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu rokovania, 
voľba návrhovej komisie). 
 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 
 
A/ b e r i e   n a   v e d o m i e: 

1. Určenie zapisovateľky zápisnice: Ing. Anny Bystrianskej. 
2. Určenie overovateľov zápisnice: RNDr. Ivana Hukeľová a Ivan Jánošík. 

 
B/ s ch v a ľ u j e: 

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

 
Výsledok hlasovania č. 1 

Počet prítomných : 6    Počet neprítomných: (N. Adamove, I. Kamenský a Ing. M. Matúška)    Nehlasovalo: 0  

 Za: 6     Proti: 0                 Zdržali sa: 0 

 

2. Program 21. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej. 
 
Výsledok hlasovania č. 2  

Počet prítomných : 6    Počet neprítomných: (N. Adamove, I. Kamenský a Ing. M. Matúška)    Nehlasovalo: 0  

 Za: 6     Proti: 0                 Zdržali sa: 0 

 

 

 
                                                                                                          Ing. Ľuboslav Dobrocký 

                                                                                                            starosta obce 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 
 

Uznesenie č. 2/2022 
zo 21. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 7. september 2022 
 

 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. 3/2022 

z 21. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 
ktoré sa konalo 7. september 2022 

 
 K bodu číslo 3 

Správa o činnosti hlavnej kontrolórky obce za I. polrok 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 

 

A/  b e r i e  n a  v e d o m i e: 
      1.  Správu o činnosti hlavnej kontrolórky obce za I. polrok 2022 

       

 

 

 

 

 

 
Ing. Ľuboslav Dobrocký 

                                                                                                                                           starosta obce 

 
 

 

 



 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 
 

Uznesenie č. 4/2022 
z 21. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 7. september 2022 
 

 K bodu číslo 4 

Voľba hlavného kontrolóra obce 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 

 

A/  v o l í: 
      1.  Ing. Slávku Čerpákovú za hlavnú kontrolórku obce od 1.11.2022 do 31.10.2028 

       

 
Výsledok hlasovania č. 3 

Počet prítomných : 6    Počet neprítomných: (N. Adamove, I. Kamenský a Ing. M. Matúška)    Nehlasovalo: 0  

 Za: 6     Proti: 0                 Zdržali sa: 0 

 

 

 

 

 

 
Ing. Ľuboslav Dobrocký 

                                                                                                                                           starosta obce 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 
 

Uznesenie č. 5/2022 
z 21. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 7. september 2022 
 

 K bodu číslo 5 

Návrh rozpočtového opatrenie č. 2/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 

 

A/  b e r i e  n a  v e d o m i e: 
      1.  Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtového opatrenia č. 2 

      2.  Stanovisko finančnej komisie k rozpočtovému opatreniu č. 2  

 
B/ s ch v a ľ u j e: 

      1.  Rozpočtové opatrenie č. 2  

 
Výsledok hlasovania č. 4 

Počet prítomných : 6    Počet neprítomných: (N. Adamove, I. Kamenský a Ing. M. Matúška)    Nehlasovalo: 0  

 Za: 6     Proti: 0                 Zdržali sa: 0 

 

 

 

 

 

 
Ing. Ľuboslav Dobrocký 

                                                                                                                                           starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

 
Uznesenie č. 6/2022 

z 21. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 
ktoré sa konalo 7. september 2022 

 
 K bodu číslo 6 

Výročná správa obce za rok 2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 

 

A/  b e r i e  n a  v e d o m i e: 
      1.  Výročnú správu obce za rok 2021 

 

 
Ing. Ľuboslav Dobrocký 

                                                                                                                                           starosta obce 

 
 
 
 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

 
Uznesenie č. 7/2022 

z 21. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 
ktoré sa konalo 7. september 2022 

 
 K bodu číslo 7 

Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 

 

A/  b e r i e  n a  v e d o m i e: 
      1.  Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2021 

 

 

 
Ing. Ľuboslav Dobrocký 

                                                                                                                                           starosta obce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

 
Uznesenie č. 8/2022 

z 21. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 
ktoré sa konalo 7. september 2022 

 
 K bodu číslo 8 

Voľba prísediacich na Okresnom súde Veľký Krtíš  

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 
 
B/ v o l í: 

      1.  Oľgu Priatkovú, nar. 30.12.1959, bytom Dolná Strehová, Lúčna 193/3 za  

           prísediacu pre Okresný súd Veľký Krtíš na volebné obdobie 2022 - 2026  

 

      2.  Ing. Ľuboslava Dobrockého, nar. 01.02.1987, bytom Dolná Strehová, Za Humnami  

           317/25 za prísediaceho pre Okresný súd Veľký Krtíš na volebné obdobie 2022 - 2026  

 
Výsledok hlasovania č. 5 

Počet prítomných : 6    Počet neprítomných: (N. Adamove, I. Kamenský a Ing. M. Matúška)    Nehlasovalo: 0  

 Za: 6     Proti: 0                 Zdržali sa: 0 

 

 

 

 

 

 
Ing. Ľuboslav Dobrocký 

                                                                                                                                           starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 
 

Uznesenie č. 9/2022 
z 21. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 7. september 2022 
 

 K bodu číslo 9 

Poslanecký návrh – materská škôlka  

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 
 
A/ p o v e r u j e: 

      1.  starostu obce konať vo veci prípravy projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie  

           novej budovy materskej škôlky a spustenie verejného obstarávania na predmetnú stavbu.  

            

 
Výsledok hlasovania č. 6 

Počet prítomných : 6    Počet neprítomných: (N. Adamove a I. Kamenský)                                   Nehlasovalo: 0  

 Za: 7     Proti: 0                 Zdržali sa: 0 

 

 
Ing. Ľuboslav Dobrocký 

                                                                                                                                           starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 
 

Uznesenie č. 10/2022 
z 21. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 7. september 2022 
 

 K bodu číslo 10 

Poslanecký návrh – informačná karta  

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 
 
A/  b e r i e  n a  v e d o m i e: 

      1. poslanecký návrh na zriadenie informačnej karty obce  

            

 

 

 
Ing. Ľuboslav Dobrocký 

                                                                                                                                           starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 
 

Uznesenie č. 11/2022 
z 21. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 7. september 2022 
 

 K bodu číslo 11 a/ 

Žiadosť o odkúpenie nehnuteľného majetku obce Dolná Strehová – Richard Šlacký  

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 
 
A/  b e r i e  n a  v e d o m i e: 

      1.  Žiadosť Richarda Šlackého , nar. 17.07.1981 Hájska č. 49, D. Strehová o odkúpenie  

           pozemku C-KN parcelné číslo 654, druh pozemku ostatná plocha o výmere 70 m2  

           v katastrálnom území Dolná Strehová vedeného na  LV č. 380 v celosti.  

B/  k o n š t a t u j e:  
      1.  Že ide o pozemok hraničiaci s pozemkami vo vlastníctve žiadateľa, ktoré žiadateľ  

           dlhodobo nerušene užíva, čo považuje za dôvody hodné osobitného zreteľa v súlade  

           s § 9a, ods. 8, písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

C/  s ch v a ľ u j e: 
      1. Zverejnenie zámeru obce na odpredaj pozemku C-KN parcelné číslo 654, druh pozemku   

          ostatná plocha o výmere 70 m2 v katastrálnom území Dolná Strehová. Kúpnu cenu  

          stanovuje vo výške 3,32 €/m2. 
 

Výsledok hlasovania č.7 

Počet prítomných : 7    Počet neprítomných: (N. Adamove a I. Kamenský)                                   Nehlasovalo: 0  

 Za: 7     Proti: 0                 Zdržali sa: 0 

 

D/  u k l a d á: 

       1. Žiadosť opätovne prerokovať po zverejnení zámeru obce na predaj pozemku  

          s dôvodom hodným osobitného zreteľa. 
Termín: na budúcom zasadnutí OZ                                            Zodpovedná: zastupujúca prednostka 

Výsledok hlasovania č. 8 

Počet prítomných : 7    Počet neprítomných: (N. Adamove a I. Kamenský)                                   Nehlasovalo: 0  

 Za: 7     Proti: 0                 Zdržali sa: 0 

 

 
Ing. Ľuboslav Dobrocký 

                                                                                                                                           starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 
 

Uznesenie č. 12/2022 
z 21. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 7. september 2022 
 

 

 K bodu číslo 11 b/ 

Žiadosť o odkúpenie obecného majetku  – Lukáš Strečok  

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 
 

A/  s ch v a ľ u j e: 
      1. prenájom pozemku parcelné číslo 1103/31 pánovi Lukášovi Strečkovi za účelom  

          výstavby chaty   
 

Výsledok hlasovania č. 9 

Počet prítomných : 7    Počet neprítomných: (N. Adamove a I. Kamenský)                                   Nehlasovalo: 0  

 Za: 6     Proti: 0                 Zdržali sa: 1 (I.Jánošík) 

 

Ing. Ľuboslav Dobrocký 
                                                                                                                                           starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 
 

Uznesenie č. 13/2022 
z 21. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 7. september 2022 
 

 

 K bodu číslo 11 c/ 

Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku  – Milan Janík a manželka Emília Janíková  

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 
 

A/  o d r o č u j e: 
      1. žiadosť manželov Janíkovcov o odkúpenie obecného pozemku parc.č. C-KN 365/2  

           
 

Výsledok hlasovania č. 10 

Počet prítomných : 7    Počet neprítomných: (N. Adamove a I. Kamenský)                                   Nehlasovalo: 0  

 Za: 7     Proti: 0                 Zdržali sa: 0 

 

Ing. Ľuboslav Dobrocký 
                                                                                                                                           starosta obce 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

 
Uznesenie č. 14/2022 

z 21. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 
ktoré sa konalo 7. september 2022 

 
 

 K bodu číslo 11 d/ 
Žiadosť o odkúpenie pozemku, resp. dlhodobý prenájom – Viera Mézesová  

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 
 

A/  S ch v a ľ u j e: 
      1. prenájom pozemku v areáli kempingu pri kúpalisku na dobu 3 roky   

           
 

Výsledok hlasovania č.11 

Počet prítomných : 7    Počet neprítomných: (N. Adamove a I. Kamenský)                                   Nehlasovalo: 0  

 Za: 7     Proti: 0                 Zdržali sa: 0 

 

Ing. Ľuboslav Dobrocký 
                                                                                                                                           starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 
 

Uznesenie č. 15/2022 
z 21. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 7. september 2022 
 

 

 K bodu číslo 11 e/ 

Žiadosť o doplnenie verejného osvetlenia – Iveta Kamenská, Tímea Kamenská 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 
 

A/  O d r o č u j e: 
      1. žiadosť Ivety Kamenskej a Tímei Kamenskej o doplnenie verejného osvetlenia do doby  

          realizácie projektu rekonštrukcie štátnej cesty II/585.   

           
 

Výsledok hlasovania č. 12 

Počet prítomných : 7    Počet neprítomných: (N. Adamove a I. Kamenský)                                   Nehlasovalo: 0  

 Za: 6     Proti: 0                 Zdržali sa: 1 (Mgr.P.Uhrinová) 

 

Ing. Ľuboslav Dobrocký 
                                                                                                                                           starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 
 

Uznesenie č. 16/2022 
z 21. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 7. september 2022 
 

 

 K bodu číslo 11 f/ 

Žiadosť o navýšenie finančných prostriedkov – Základná škola s materskou školou Dolná 

Strehová  

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 
 

A/  s ch v a ľ u j e: 
      1.  žiadosť Základnej školy s materskou školou Dolná Strehová o navýšenie finančných  

           prostriedkov na  pokrytie výdavkov spojených s prevádzkou školských zariadení  

           v zriaďovateľskej pôsobnosti obce (školská jedáleň, materská škola a školský klub detí),  

           a to v sume  12000 €. 

           
 

Výsledok hlasovania č. 13 

Počet prítomných : 7    Počet neprítomných: (N. Adamove a I. Kamenský)                                   Nehlasovalo: 0  

 Za: 7     Proti: 0                 Zdržali sa: 0 

 

Ing. Ľuboslav Dobrocký 
                                                                                                                                           starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 
 

Uznesenie č. 17/2022 
z 21. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 7. september 2022 
 

 

 K bodu číslo 12 

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: RNDr. Ivany Hukeľovej, Mgr. Dany Veselovskej, Mgr. Jána  

           Kubiša, Ing. Miroslava Matúšku na starostu obce, riaditeľku školya riaditeľa obecného  

           podniku  

 

 

Ing. Ľuboslav Dobrocký 
                                                                                                                                           starosta obce 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 
 

Uznesenie č. 18/2022 
z 21. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 7. september 2022 
 

 K bodu číslo 13 
Rekapitulácia uznesení obecného zastupiteľstva  z 21. 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 Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej z 21. verejného  

          zasadnutia  

            

 

 

 
Ing. Ľuboslav Dobrocký 

                                                                                                                                           starosta obce 



 


