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

 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program 22. 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.   Zhodnotenie volebného obdobia 2018 - 2022  
      Predkladá: starosta obce 
4.  Poďakovanie členom obecného zastupiteľstva za prácu počas volebného obdobia  

      Predkladá: starosta obce 
5.   Diskusia – návrh na preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostovi obce 
6.   Rekapitulácia uznesení OZ z 21. verejného zasadnutia 
      Predkladá: predseda návrhovej komisie 
 7.  Záver – starosta obce 
 
 
K bodu číslo 1 
       Záverečné zasadnutie Obecného  zastupiteľstva v Dolnej Strehovej vo volebnom období 
2018 – 2022 otvoril a viedol Ing. Ľuboslav Dobrocký – starosta obce. Privítal poslancov, hlavnú 
kontrolórku obce, riaditeľku školy, riaditeľa obecného podniku a ostatných prítomných. 
Konštatoval, že je prítomných šesť členov zastupiteľstva, dve  poslankyne (RNDr. Ivana 
Hukeľová a Mgr. Dana Veselovská) svoju neúčasť ospravedlnili a Norbert Adamove sa 
oneskorí. Z uvedeného vyplýva, že zastupiteľstvo je uznášania schopné. Pán starosta za 
zapisovateľku zápisnice určil Ing. Annu Bystriansku – zastupujúcu prednostku OcÚ. Za 
overovateľov zápisnice určil Bc. Stanislava Babica a Imricha Kamenského. Do návrhovej 
komisie navrhol  Mgr. Jána Kubiša ako predsedu  a Mgr. Petronelu Uhrinovú a Ivana Jánošíka 
ako členov návrhovej komisie. OZ schválilo  návrhovú komisiu v zmysle predneseného 
návrhu. Všetci prítomní členovia OZ hlasovali za. Následne pán starosta predniesol návrh 
programu 22. zasadnutia OZ, v ktorom navrhol vymeniť poradie bodov. Bod 5 s bodom 4.  OZ 
schválilo program 22. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej 
v zmysle návrhu pána starostu. 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. OZ vzalo kontrolu plnenia 
uznesení na vedomie. 
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K bodu číslo 3 
       Zhodnotenie volebného  obdobia 2018 – 2022 predniesol pán starosta. Stručne zhodnotil 
činnosti v oblasti investícií a výstavby, sociálnych vecí a zdravotníctva, kultúry, športu 
a vzdelávania. Hodnotiaca spáva je priložená k zápisnici. OZ vzalo správu na vedomie. 
   
K bodu číslo 4 
        Pán starosta poďakoval menovite všetkým členom obecného zastupiteľstva za aktívnu 
prácu v prospech obyvateľov obce počas celého volebného obdobia 2018 – 2022 a odovzdal im  
upomienkové darčeky za aktívnej asistencie žiačok základnej školy, ktoré taktiež spolu s pani 
riaditeľkou školy PaedDr. Annou Malatincovou svojim kultúrnym vystúpením pozdravili  
a zároveň poďakovali členom OZ za ich prácu. 
 
K bodu číslo 5 
        Zastupujúca prednostka Ing. Anna Bystrianska informoval obecné zastupiteľstvo o  
nárokoch pána starostu, ktoré má v súvislosti s nevyčerpanou dovolenkou.  Zároveň 
predniesla návrh na preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostovi obce, vzhľadom na 
končiace sa volebné obdobie. Preplatenie dovolenky starostovi obce odporučila hlavná 
kontrolórka obce a návrh podporili poslanci Ing. Miroslav Matúška, Mgr. Petronela Uhrinová 
a Mgr. Ján Kubiš. Obecné zastupiteľstvo schválilo preplatenie nevyčerpanej dovolenky 
starostovi obce v počte 25 dní (všetci prítomní členovia OZ hlasovali za). 

K bodu číslo 6 
        Rekapituláciu uznesení obecného zastupiteľstva predniesol Mgr. Ján Kubiš – predseda 
návrhovej komisie. OZ vzalo rekapituláciu uznesení z 22. verejného zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva v Dolnej Strehovej na vedomie. 
 
K bodu číslo 7 
        Po prerokovaní všetkých bodov programu pán starosta poďakoval členom obecného 

zastupiteľstva za aktívny prínos pre obec počas štvorročného volebného obdobia  a o 18,12 

hodine ukončil 22. verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej 

Ing. Anna Bystrianska                       Ing. ĽuboslavDobrocký 
   prednostka OcÚ                          starosta obce 
 

 
 
Overovatelia: 

                                              Bc. Stanislav Babic 
 Imrich Kamenský 

 
 
Súčasťou zápisnice sú uznesenia z 22. zasadnutia OZ č. 1/2022 až 6/2022  a zvukový záznam zo dňa 21.10.2022. 
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

 
Uznesenie č. 1/2022 

z 22. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 
ktoré sa konalo 21. októbra 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: Bc. Stanislava Babica a Imricha Kamenského. 

 
B/ s ch v a ľ u j e: 

1. Návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Ján Kubiš – predseda návrhovej komisie a Mgr. 
Petronela Uhrinová a Ivan Jánošík - členovia návrhovej komisie. 

 
Výsledok hlasovania č. 1 

Počet prítomných : 6    Počet neprítomných: (RNDr. I. Hukeľová, Mgr. D. Veselovská a N. Adamove)    Nehlasovalo: 0  

 Za: 6     Proti: 0                                Zdržali sa: 0 

 

2. Program 22. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej. 
 
Výsledok hlasovania č. 2  

Počet prítomných : 6    Počet neprítomných: (RNDr. I. Hukeľová, Mgr. D. Veselovská a N. Adamove)    Nehlasovalo: 0  

 Za: 6     Proti: 0                               Zdržali sa: 0 

 

 

 
                                                                                                          Ing. Ľuboslav Dobrocký 

                                                                                                            starosta obce 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 
 

Uznesenie č. 2/2022 
zo 22. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 21. októbra 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 

zo 22. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 
ktoré sa konalo 21. októbra 2022 

 
 K bodu číslo 3 

Zhodnotenie volebného obdobia 2018 - 2022 

 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 

 

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

     3.  Zhodnotenie volebného obdobia 2018 - 2022 

 

 
 

 

 
Ing. Ľuboslav Dobrocký                   

                                                                                                                                               starosta obce 

 

 

 

 

 



Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 
 

Uznesenie č. 4/2022 
zo 22. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 21. októbra 2022 
 

 K bodu číslo 4 

Poďakovanie členom obecného zastupiteľstva za prácu počas volebného obdobia 

 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 
 

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

     1.  Poďakovanie starostu obce členom obecného zastupiteľstva za prácu počas volebného  

          obdobia 

 

 

 
 

 

 
Ing. Ľuboslav Dobrocký                   

                                                                                                                                               starosta obce 

 

 

 

 

 

 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

 
Uznesenie č. 3/2022 

zo 22. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 
ktoré sa konalo 21. októbra 2022 

 
 K bodu číslo 5 

Diskusia  -  návrh na preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostovi obce 

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

1. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostovi obce, ktorá mu patrí za rok 2022, t.j. od 
1.1.2022 do konca terajšieho funkčného obdobia, a to 25 dní.  

 
Výsledok hlasovania č. 1 

Počet prítomných : 6    Počet neprítomných: (RNDr. I. Hukeľová, Mgr. D. Veselovská a N. Adamove)    Nehlasovalo: 0  

 Za: 6     Proti: 0                                Zdržali sa: 0 

 

 

 



Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 
 

Uznesenie č. 6/2022 
z 22. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 21. októbra 2022 
 

 K bodu číslo 6 

Rekapitulácia uznesení obecného zastupiteľstva  z 22. 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 22. verejného  

          zasadnutia  

            

 

 

 
Ing. Ľuboslav Dobrocký 

                                                                                                                                           starosta obce 

 


