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Z Á P I S N I C A 

z 19. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 
ktoré sa konalo 25. marca 2022 o 16,00 hod. v zasadacej miestnosti kultúrneho domu 

v Dolnej Strehovej 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program 19. 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. Záverečný účet Obce Dolná Strehová a rozpočtové hospodárenie za rok 2021 
Predkladá: účtovníčka obce 
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce, finančnej komisie 

4. Návrh na rozpočtové opatrenie č.1/2022 
Predkladá: účtovníčka obce 
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce, finančnej komisie 

5. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za II. polrok 2021 
Predkladá: hlavná kontrolórka obce 

6. Správa o činnosti obce za rok 2021 
Predkladá: starosta obce 

7. Správy o činnosti jednotlivých komisií za rok 2021 
Predkladajú: predsedovia jednotlivých komisií 

8. Plány činností jednotlivých komisií na rok 2022 
Predkladajú: predsedovia jednotlivých komisií 

9. Návrh plánu práce a investícií obce na rok 2022 
Predkladá: starosta obce 

10. Žiadosti 
a) Žiadosť o oslobodenie od dane z nehnuteľnosti za Kaštieľ I. Madácha  v Dolnej 

Strehovej za pozemky a stavby zapísaných v k.ú. Dolná Strehová na LV č.212 
11. Rôzne 

a) Informácia o darovacej zmluve – Mobilné bunky – Finančné riaditeľstvo SR 
b) Informácia o dodávateľskej zmluve – spoločnosť Packeta 
c) Zámer na prevod vlastníckeho práva k hnuteľnému majetku obce za zostatkovú cenu 

nižšiu ako 3500€ - bývalé mobilné bunky spoločnosti SPOOL, na pozemku C- KN 
1103/1 v k.ú. Dolná Strehová 

d) Prevod vlastníckeho práva – Babka Dominik 
e) Informácia – 200. výročie od narodenia I. Madácha 
f) Návrh na čerpanie univerzálneho úveru na projektovú dokumentáciu pre IBV Roveň 
g) Informácia o rozdelení dotácií z rozpočtu obce 

12. Interpelácie poslancov na starostu obce, členov obecnej rady a riaditeľov 
organizácií zriadených obcou 

13. Rekapitulácia uznesení OZ z 19. verejného zasadnutia 
Predkladá: predsedníčka návrhovej komisie  
14. Záver – starosta obce 
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Rokovanie 19. verejného Obecného zastupiteľstva sa konalo v priestoroch novej 
zasadacej miestnosti kultúrneho domu, ktorá bola v priebehu posledných dní dokončená. 
V úplnom úvode pán starosta previedol členov obecného zastupiteľstva vynovenými 
priestormi kancelárií obecného úradu a pozval ich do priestorov novej zasadacej miestnosti 
obecného úradu, v ktorej rokovalo 19. OZ. 
 

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

Dobrocký. Na 19. zasadnutí obecného zastupiteľstva privítal členov obecného 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 a Mgr. Dana Veselovská 
vopred ospravedlnili svoju neúčasť. Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo vyhlásené za 
uznášania schopné. 

Pán starosta určil ako zapisovateľku zápisnice z 19. zasadnutia OZ Ing. Janu 
Krahulecovú. Za overovateľov zápisnice určil členov zastupiteľstva Ing. Miroslava Matúšku 
a Bc. Stanislava Babica. Do návrhovej komisie navrhol Mgr. Jána Kubiša - ako predsedu 
a Ivana Jánošíka a RNDr. Ivanu Hukeľovú ako členov. OZ schválilo zloženie návrhovej 
komisie v zmysle predneseného návrhu (všetci prítomní členovia OZ hlasovali za). 

Následne bol prednesený návrh programu 19. verejného zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, ktorý pán starosta doplnil v bode Rôzne o bod 11h/Pomoc 
Ukrajine. K tomuto bodu sa ozvala poslankyňa RNDr. Hukeľová, ktorá navrhla spojiť bod 
4/ Návrh na rozpočtové opatrenie č.1/2022  s bodom 11f/ Návrh na čerpanie univerzálneho 
úveru na projektovú dokumentáciu pre IBV Roveň. K danému návrhu, resp. úprave 
programu zasadnutia sa vyjadril pán starosta a pani účtovníčka obce, ktorí ozrejmili dôvody, 
kvôli ktorým sa tieto dva body programu nemôžu spojiť. Následne sa pristúpilo 
k hlasovaniu za návrh programu - OZ schválilo program 19. OZ s jeho doplnením v zmysle 
predloženého návrhu (šesť prítomných členov OZ hlasovalo za, RNDr. Hukeľová sa zdržala 
hlasovania). 
 

➢ 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 

Záverečný účet Obce Dolná Strehová a rozpočtové hospodárenie za rok 2021 
vypracovala a predniesla Eva Kalamárová – účtovníčka obce. Keďže vypracovaný materiál 
bol zaslaný všetkým členom pred zasadnutím OZ v rámci materiálov na toto zasadnutie 
a zároveň bol tento dokument zverejnený na úradnej tabuli v obci, ako aj na internetovej 
stránke www.dolnastrehova.sk, pani účtovníčka len zhrnula podstatné body. 
K záverečnému účtu predniesla svoje stanovisko hlavná kontrolórka obce Ing. Slávka 
Čerpáková, ktorá odporučila záverečný účet schváliť bez výhrad. Písomný záznam hlavnej 
kontrolórky je priložený k zápisnici. K záverečnému účtu predniesol svoje stanovisko aj 
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predseda Komisie pre financie a majetok obce – Bc. Stanislav Babic, ktorý takisto odporučil 
záverečný účet schváliť bez výhrad. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo Záverečný účet Obce Dolná Strehová a celoročné 
hospodárenie za rok 2021 bez výhrad (všetci prítomní členovia OZ hlasovali za), ďalej 
schválilo prerozdelenie prebytku rozpočtu vo výške 2 727,30 € ako prídel do rezervného 
fondu a sumu 24 545,65 € do investičného fondu bez výhrad (všetci prítomní členovia OZ 
hlasovali za). 
 

➢ K bodu číslo 4 
Návrh na rozpočtové opatrenie č. 1/2022 vypracovala a predniesla Eva Kalamárová – 

účtovníčka obce. Toto opatrenie bolo zároveň doručené členom OZ v materiáloch na 
19.zasadnutie a zároveň bolo v stanovenej lehote zverejnené na úradnej tabuli v obci, ako aj 
na úradnej tabuli internetovej stránky obce. 

K tomuto bodu predniesla svoj návrh RNDr. Ivana Hukeľová, ktorá navrhla 
uvoľnené finančné prostriedky presunúť na potreby zabezpečenia projektovej dokumentácie 
pre IBV Roveň. Podľa jej návrhu by sa mal presunúť objem finančných prostriedkov 
vyčlenených na turizmus v obci a mal by sa uprednostniť zámer budovania novej bytovej 
výstavby v obci – IBV Roveň. K tomuto návrhu sa vyjadril starosta obce a pani účtovníčka 
obce, ktorí pani poslankyňu informovali o tom, že naša obec je turisticky významná, a preto 
si nemôže dovoliť obmedziť finančné prostriedky do turizmu a cestovného ruchu. Zároveň 
dodali, že do tejto oblasti nie je v rámci rozpočtu na rok 2022 vyčlenený až taký objem 
financií, ktorý by pokryl, alebo podstatne odbremenil potrebu čerpania úveru na 
zabezpečenie projektovej dokumentácie pre IBV Roveň. 

Po dlhšej diskusii a bližšom špecifikovaní jednotlivých položiek príjmov a výdajov 
v tomto rozpočtovom opatrení predniesla svoje stanovisko hlavná kontrolórka obce, ktorá 
odporučila návrh schváliť v zmysle predloženého návrhu. Stanovisko hlavnej kontrolórky 
obce je priložené k zápisnici. Takisto k tomuto bodu programu predniesol svoje stanovisko aj 
predseda komisie pre financie a majetok obce – Bc. Stanisalv Babic, ktorý takisto odporučil 
rozpočtové opatrenie schváliť v zmysle doručeného materiálu. Následne Obecné 
zastupiteľstvo schválilo Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 (všetci prítomní členovia OZ 
hlasovali za). 
 

➢ K bodu číslo 5 
Správu o kontrolnej činnosti za II.polrok 2021 predložila Ing. Slávka Čerpáková – 

hlavná kontrolórka obce. Táto správa bola takisto doručená členom OZ v rámci materiálov 
na toto zasadnutie a zároveň bola zverejnená na úradnej tabuli v obci, ako aj na úradnej 
tabuli internetovej stránky obce. 

K činnosti hlavnej kontrolórky obce sa informovala RNDr. Hukeľová o efektívnosti 
zavedenia žetónového systému vývozu smetí. Na tento podnet reagovala hlavná kontrolórka 
obce spolu s pánom starostom, ktorí informovali, že fakturovaná suma za manipuláciu 
s kuka nádobami je podstatne nižšia, no objem vyvezeného odpadu sa neznížil, čo znamená, 
že obyvatelia nelikvidujú odpad prostredníctvom čiernych skládok. Na túto informáciu ďalej 
reagovala pani poslankyňa RNDr. Hukeľová s otázkou, či v takomto prípade nepristúpi 
spoločnosť Marius Pedersen k zvýšeniu manipulačného poplatku za jednu kuka nádobu. 
Pán starosta s pani hlavnou kontrolórkou odpovedali, že v aktuálnej dobe a v aktuálnej 
situácii vo svete, z ktorej plynie zvyšovanie cien nielen za energie, ale aj za pohonné hmoty je 
možné a pravdepodobné, že k zvyšovaniu cien dôjde aj v tejto oblasti. Je ale pravdepodobné, 
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že k zvyšovaniu cien v oblasti vývozu smetí dôjde, aj keby sa systém žetónového vývozu 
v našej obci nezaviedol. 

Správa o činnosti hlavnej kontrolórky obce za II. polrok 2021 je priložená k zápisnici. 
OZ vzalo správu na vedomie. 

 
➢ K bodu číslo 6 

Správu o činnosti obce za rok 2021 vypracoval a predniesol pán starosta v šiestich 
bodoch a to: oblasť všeobecnej správy, oblasť investičnej výstavby a údržby, oblasť financií 
a majetku, oblasť sociálnych vecí a bytovej politiky, oblasť kultúry a športu a oblasť   
komunikácií a informačných technológií. Správa je priložená k zápisnici. OZ vzalo správu na 
vedomie. 

 
➢ K bodu číslo 7 

Správy o činnosti jednotlivých komisií za rok 2021 boli všetkým členom OZ doručené 
v rámci materiálov na 19. OZ, pán starosta sa informoval, či boli doručené všetkým členom 
OZ. Na základe kladných odpovedí od všetkých členov bola hneď otvorená rozprava 
k správam o činnosti jednotlivých komisií, ku ktorým sa nikto z prítomných neozval. Obecné 
zastupiteľstvo teda vzalo správy o činnosti všetkých komisií obce za rok 2021 na vedomie. 

 
➢ K bodu číslo 8 

Plány činností jednotlivých komisií na rok 2022 boli taktiež poslané v rámci 
materiálov na 19. zasadnutie OZ, napriek tomu boli prednesené predsedami  jednotlivých 
komisií. Plán činnosti  športovej komisie predniesol Ing. Miroslav Matúška (všetci prítomní 
členovia OZ hlasovali za); za Komisiu pre sociálnu oblasť, bytovú politiku a školstvo 
predniesol plán činnosti jej predseda - Mgr. Ján  Kubiš (všetci prítomní členovia OZ hlasovali 
za); za Komisiu ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - 
Imrich Kamenský (všetci prítomní členovia OZ hlasovali za); za Komisiu kultúry 
a zachovania tradícií - Mgr. Petronela Uhrinová (šesť prítomných členov OZ hlasovalo za, 
Mgr. Uhrinová sa zdržala hlasovania); za Komisiu verejného poriadku, územného 
plánovania a životného  prostredia - Ivan Jánošík (všetci prítomní členovia OZ hlasovali za); 
za Komisiu pre majetok a financie – Bc. Stanislav Babic (všetci prítomní členovia OZ 
hlasovali za) a z dôvodu ospravedlnenej neprítomnosti predsedníčky Komisie pre cestovný 
ruch a regionálny rozvoj - Mgr. Dany Veselovskej sa hneď pristúpilo k hlasovaniu a to z toho 
dôvodu, že plán bol doručený všetkým členom OZ v rámci materiálov na 19. OZ (šesť 
prítomných členov OZ hlasovalo za, RNDr. Hukeľová sa zdržala hlasovania). 
 

➢ K bodu číslo 9 
Návrh plánu práce a investícií obce na rok 2022 predniesol pán starosta. V rámci 

predneseného plánu práce a investícií sa informoval poslanec Ivan Jánošík s objasnením 
projektu zameraného na pomoc seniorom v našom regióne, ktorý je plánovaný na realizáciu 
prostredníctvom projektu cez BBSK. Celý projekt a informácie o jeho plánovanej realizácii 
bližšie špecifikoval pán starosta. Po kratšej diskusii sa pristúpilo k hlasovaniu - OZ schválilo 
Plán práce na rok 2022 (všetci prítomní členovia OZ hlasovali za). 

 

➢ K bodu číslo 10 a/ 

Žiadosť SNM – MKMS Dolná Strehová o odpustenie dane z nehnuteľnosti predniesla 

prednostka OcÚ, ktorá zároveň informovala členov obecného zastupiteľstva o tom, že 
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oslobodenie od dane z nehnuteľnosti pre SNM – MKMS je obsiahnuté v platnom znení VZN 

5/2019 o miestnych daniach na území obce Dolná Strehová a to konkrétne v zmysle § 7 

Oslobodenie od dane. Keďže bola ale táto žiadosť doručená a adresovaná obecnému 

zastupiteľstvu, musela byť zaradená do bodu programu zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva. Žiadosť o oslobodenie od dane z nehnuteľnosti za Kaštieľ Imre Madácha 

v Dolnej Strehovej a za pozemky a stavby zapísané v k.ú. Dolná Strehová na LV č.212 bola 

vzatá na vedomie s konštatovaním, že v zmysle platného znenia VZN 5/2019, § 7 

Oslobodenie od dane - je daň z nehnuteľnosti za Kaštieľ Imre Madácha a za pozemky 

a stavby zapísané v k.ú. obce Dolná Strehová na LV č.212 odpustená. 

 

➢ K bodu číslo 11 a/ 
Informáciu o Darovacej zmluve na mobilné bunky od Finančného riaditeľstva SR 

predniesla prednostka OcÚ. Kópia tejto zmluvy bola doručená členom obecného 

zastupiteľstva v rámci materiálov na 19.OZ. Prednostka OcÚ ďalej informovala, že dôvodom 

zaradenia tejto zmluvy do programu na zasadnutie Obecného zastupiteľstva sú náležitosti 

uvedené v predmetnej zmluve, konkrétne v Článku III – Osobitné ustanovenia, v zmysle 

ktorých musí byť OZ informované s vecou Darovacej zmluvy, a keďže ide o dar, OZ vzalo 

túto informáciu na vedomie. 

 

➢ K bodu číslo 11 b/ 
Informáciu o dodávateľskej zmluve od spoločnosti Packeta Slovakia predniesla 

prednostka OcÚ v súčinnosti so starostom obce, kde informovali, že podľa poslaných 
materiálov ide o poskytnutie služby občanom vo forme zriadenia Z-boxov od spoločnosti 
Packeta Slovakia v našej obci. Do týchto Z-Boxov by si mohli nechávať doručovať zásielky 
nielen obyvatelia z našej obce, ale aj ľudia zo širšieho okolia. 

K tomuto bodu programu sa ozvala RNDr. Hukeľová s otázkou, či so spoločnosťou 
Packeta Slovakia spolupracujú aj predajcovia zvučnejších mien – na túto otázku odpovedal 
starosta obce, že k takýmto informáciám nemá prístup, keďže pri kúpe akéhokoľvek tovaru 
môže byť zákazníkovi ponúknutá možnosť doručenia aj prostredníctvom Z-Boxu. K tejto 
téme sa vyjadril aj poslanec Ing. Matúška, ktorý túto zmluvu schvaľuje, keďže ide 
o priblíženie doručovacej služby občanom našej obce. Zároveň podotkol, že je to veľmi 
výhodná forma doručovania predovšetkým pre ľudí, ktorí sú pracujúci, a ktorí majú 
problém s preberaním zásielok od kuriérov, ktorí často doručujú v priebehu dňa. Preto by 
odporučil túto zmluvu schváliť. 

Následne sa pristúpilo k hlasovaniu, kde všetci prítomní členovia OZ hlasovali za 
zriadenie Z-Boxov v našej obci. 

 
➢ K bodu číslo 11 c/ 

Bod zámeru na prevod vlastníckeho práva k hnuteľnému majetku obce za zostatkovú 
cenu nižšiu ako 3 500,-€, konkrétne na bývalé mobilné bunky spoločnosti SPOOL, na 
pozemku C- KN 1103/1 v k.ú. Dolná Strehová, predniesol riaditeľ obecného podniku 
Prameň, ktorý informoval, že spoločnosť SPOOL predala bunky, ktoré boli pôvodne v jej 
vlastníctve našej obci za symbolické 1,-€. Riaditeľa obecného podniku kontaktoval vážny 
záujemca o tieto bunky, ktorý by ich chcel využívať na súkromné účely a chcel by ich od 
obce odkúpiť za sumu 1 800,-€. Riaditeľ podniku ďalej informoval OZ, že pokiaľ by si ich 
obec chcela ponechať, musela by do týchto mobilných buniek investovať nemalé finančné 
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prostriedky, preto by navrhoval, aby zastupiteľstvo schválilo prevod vlastníckeho práva 
k týmto bunkám záujemcovi. 

K prejednávanej téme sa ozval poslanec Ivan Jánošík, ktorý prejavil názor, aby takéto 
schátralé bunky obec získala, zlikvidovala a pripravila tak priestor na vybudovanie 
atraktívneho areálu Termálneho kúpaliska. K tomuto návrhu sa vyjadril riaditeľ obecného 
podniku spolu so starostom obce s argumentovaním, že obec má momentálne rozbehnutý 
veľký investičný projekt vo forme IBV- Roveň a realizácia obnovy areálu Termálneho 
kúpaliska by pre obec znamenala ďalšiu veľkú investíciu. Takúto možnosť obnovy areálu do 
budúcnosti nevylučujú, no pokiaľ je rozpracovaný projekt zameraný na individuálnu bytovú 
výstavbu, ako aj havarijný stav telocvične, či potreba rekonštrukcie, resp. vybudovania novej 
škôlky, do ďalších veľkých projektov by sa obec nechcela zapájať z titulu ďalšieho 
zadlžovania obce. 

K prejednávanému bodu doplnila informácie prednostka OcÚ s informáciou, že 
zámer na prevod vlastníckeho práva k hnuteľnému majetku obce za zostatkovú cenu nižšiu 
ako 3 500,-€ bol zverejnený na úradnej tabuli v obci a na úradnej tabuli internetovej stránky 
obce. 

Následne sa pristúpilo k hlasovaniu za prevod vlastníckeho práva, ktorý bol 
jednomyseľne schválený (všetci prítomní členovia OZ hlasovali za). 

 

➢ K bodu číslo 11 d/ 
Bod prevodu vlastníckeho práva k pozemku, ktorý bol predmetom žiadosti od pána 

Dominika Babku predniesla prednostka OcÚ. Zámer na odpredaj tohto pozemku bol 
schválený na 18. OZ, ktorý bol zároveň zverejnený na úradnej tabuli v obci, ako aj na úradnej 
tabuli internetovej stránky obce. K tomuto bodu programu sa neviedla rozsiahla debata, 
nakoľko ide o pozemok, ktorý susedí s pozemkom žiadateľa, o ktorý sa riadne stará, a ktorý 
chce od obce odkúpiť za účelom vybudovania garáže. Po hlasovaní sa obecné zastupiteľstvo 
jednohlasne zhodlo na schválení prevodu vlastníckeho práva k predmetnému pozemku 
(všetci prítomní členovia OZ hlasovali za). 

 
➢ K bodu číslo 11 e/ 

Informáciu súvisiacu s 200. výročím od narodenia I. Madácha predniesol pán 
starosta, ktorý predstavil niekoľko návrhov, ako si toto výročie pripomenúť, resp. čo pri tejto 
príležitosti v obci zrealizovať. Predniesol návrhy ako preniesť do historického vzhľadu celú 
ulicu Imre Madácha, ako aj návrh premenovania ZŠ s MŠ po spisovateľovi. Následne sa do 
diskusie zapojila väčšina prítomných poslancov, kde odzneli ďalšie návrhy ako si toto 
výročie pripomenúť/uctiť predovšetkým v zmysle rozšírenia revitalizácie existujúceho 
parku, alebo vytvorenie akejsi oddychovej časti v parku za priestormi terajšej telocvične. 
Výstupom tohto bodu bolo niekoľko návrhov, ktoré budú ďalej posunuté do možných 
realizácií súvisiacich s 200. výročím od narodenia Imre Madácha. Tieto informácie vzalo OZ 
na vedomie. 

 
➢ K bodu číslo 11 f/ 

Bod návrhu na čerpanie univerzálneho úveru na projektovú dokumentáciu pre IBV-
Roveň predniesol pán starosta. Ten informoval, že celý projekt je realizovaný spoločnosťou 
PROT & TARCH už od roku 2020, kde jedna etapa projektovej dokumentácie – pre územné 
konanie je už zrealizovaná. (Cena za projektovú dokumentáciu pre územné konanie bola 
stanovená vo výške 8 000,-€). Tentokrát je potrebné dopracovať ďalšiu časť projektovej 
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dokumentácie spojenú so zabezpečením stavebného povolenia, ktorej cena bola stanovená na 
sumu 39 600,-€. 

Na túto informáciu reagoval pán poslanec Jánošík s argumentom, že obec už má 
schválený úver na realizáciu opráv ciest v obci do výšky 80 000,-€, či sa ďalším navýšením 
univerzálneho úveru obec nezadlží až príliš. Na tento podnet reagovala hlavná kontrolórka 
obce s informáciou, že súčasná miera zadlženosti obce je na úrovni 18%, a ktorá môže 
stúpnuť maximálne na úroveň 60%. V tomto smere by pre obec navýšenie úveru 
nepredstavovalo také zvýšenie miery zadlženosti, že by obec nebola schopná svoje dlhy 
splácať. K tejto téme ďalej reagoval aj pán starosta, ktorý informoval, že na realizáciu opráv 
ciest zatiaľ nebolo potrebné čerpať schválený úver. Preto je vysoký predpoklad, že keď dôjde 
k ďalšej rekonštrukcii miestnych komunikácií, nebude potrebné čerpať úver v celej výške, ale 
táto suma bude pravdepodobne na nižšej úrovni, niekde okolo sumy 50 000,-€ až 60 000,-€.  

Následne sa do diskusie zapojila pani poslankyňa RNDr. Hukeľová, ktorá 
informovala, že obec má pred sebou veľké investičné projekty ako škola, škôlka, samotná 
realizácia IBV- Roveň, preto vyslovila obavu, aby obec nebola schválením ďalšieho 
navýšenia úveru do budúcna veľmi obmedzená, resp. viazaná. Zároveň sa informovala 
o tom, do kedy je platné uznesenie, ktorým obecné zastupiteľstvo schválilo na svojom 14. 
mimoriadnom zasadnutí čerpanie univerzálneho úveru na rekonštrukciu ciest v obci a jej 
častiach do výšky 80 000,-€. Na túto otázku zodpovedal pán starosta s tým, že uznesenie je 
platné až po dobu jeho zrušenia ďalším uznesením. 

K rozsiahlej debate sa pripojil aj pán poslanec Ing. Matúška s konštatovaním, že pre 
obec a jej obyvateľov je neprípustné, aby sa v realizácii opráv miestnych komunikácií 
nepokračovalo hneď, ako to bude opäť možné. Realizáciu týchto opráv obecné 
zastupiteľstvo schválilo uznesením, a preto je to pre obec a obecné zastupiteľstvo určitý 
záväzok a sľub, ktorý je potrebné dodržať aj z dôvodu, že obyvatelia dotknutých častí obce, 
v ktorých ešte k realizácií rekonštrukcie ciest nestihlo dôjsť sa opráv miestnych komunikácií 
neustále dopytujú. Vyjadril názor, že teraz nie je na mieste diskutovať o tom, či 
rekonštruovať miestne komunikácie, alebo nie. Je to bod programu, v ktorom je nutné 
zaoberať sa individuálnou bytovou výstavbou, kde je nutné dotiahnuť projektovú 
dokumentáciu do konca, inak by to znamenalo vrátiť sa späť, hľadať znovu vhodného 
projektanta, ktorý by s realizáciou projektu musel začať od začiatku. Preto navrhol, aby sa 
úver na projektovú dokumentáciu schválil, čím by sa zabezpečilo, že sa celá realizácia novej 
bytovej výstavby v obci výrazne pohne vpred. 

Podobný názor vyjadril aj pán poslanec Babic, ktorý považuje projekt budovania IBV 
– Roveň za veľmi podstatný pre obec, ktorý by do našej obce prilákal ľudí - mladé rodiny – 
čo je pre rozvoj našej obce nevyhnutné. 

K tejto téme sa vyjadril aj pán poslanec Kamenský s tvrdením, že je potrebné 
realizovať rekonštrukciu miestnych komunikácií tak, ako to bolo schválené na mimoriadnom 
zastupiteľstve a zároveň vyslovil názor, že realizácia bytovej výstavby v obci je nevyhnutná 
pre budúci rozvoj našej obce, a preto je potrebné túto projektovú dokumentáciu dokončiť. 

Zároveň sa ozval pán poslanec Kubiš s dotazom, že je potrebné vziať do úvahy za 
akých podmienok má obec možnosť realizovať rekonštrukciu miestnych komunikácií – že 
keby obec nemala dostupný frézing, tak by to bola oveľa vyššia investícia, aby sa zabezpečili 
opravy v takom rozsahu, v akom je to možné zrealizovať za takýchto podmienok. Na margo 
čerpania úveru na projektovú dokumentáciu IBV – Roveň vyjadril názor, že táto výstavba 
mala byť už dávno v inej fáze a ak sa zamietne navýšenie úveru na projektovú 
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dokumentáciu, bude to cesta na úplný začiatok, čo obecné zastupiteľstvo nemôže dopustiť 
ak chce urobiť niečo pre budúcnosť našej obce. 

Následne sa o slovo opäť prihlásila poslankyňa RNDr. Hukeľová, že v žiadnom 
prípade nie je proti realizácii IBV – Roveň, len sa snaží bilancovať a vziať do úvahy všetky 
okolnosti a potreby. Vyjadrila názor, že obec by teda mala v projektovej dokumentácii 
pokračovať. 

Po rozsiahlej diskusii sa pristúpilo k hlasovaniu, kde nakoniec všetci prítomní 
členovia obecného zastupiteľstva hlasovali za čerpanie úveru na projektovú dokumentáciu.  
 

➢ K bodu číslo 11 g/ 
Informáciu o rozdelení dotácií z rozpočtu obce predniesol pán starosta, ktorý 

konštatoval, že toto prerozdelenie prebehlo počas pracovného stretnutia s členmi OZ. Pán 
starosta podotkol, že dotácie z rozpočtu obce nie sú určené na investičnú činnosť, ďalej 
informoval, že dotácie budú vyplácané v dávkach a to podľa aktivít a činností, ktoré budú 
jednotlivé združenia realizovať. OZ vzalo Informáciu o rozdelení dotácií z rozpočtu obce na 
vedomie. 
 

➢ K bodu číslo 11 h/ 
Bod pomoc Ukrajine bol do programu 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

doplnený z titulu ozrejmenia situácie, ktorá súvisí s vypuknutím otvoreného vojnového 
konfliktu na území Ukrajiny a z neho vyplývajúci prílev vojnových odídencov aj do našej 
obce. Pán starosta informoval členov OZ, že v obci sa momentálne zdržiava 30 Ukrajincov, 
z toho je 11 ako rodinných príslušníkov ubytovaných v súkromných rodinných domoch a 19 
sa momentálne zdržiava v ubytovacích zariadenia obce Dolná Strehová v areáli Termálneho 
kúpaliska. Priblížil OZ, čo všetko pre obec vyplýva z titulu poskytnutia ubytovania 
vojnových odídencov na území našej obce, informoval o priebehu ich začleňovania do našej 
spoločnosti, či už detí do vyučovacieho procesu v našej ZŠ s MŠ, alebo snahy o zabezpečenie 
pracovných príležitostí pre odídencov produktívneho veku. 

Ďalej pán starosta navrhol, že by nebolo zlé z rozpočtu vyčleniť sumu 1 000,-€ na 
pomoc vojnovým odídencom zdržiavajúcim sa na území obce a to predovšetkým na úhradu 
faktúry za elektriku. Je vysoký predpoklad, že faktúra za elektriku bude za mesiac marec pre 
ubytovacie zariadenia v areáli Termálneho kúpaliska vysoká, a to z toho dôvodu, že musia 
byť vykurované ohrievačmi. 

Po dlhšej diskusii sa obecné zastupiteľstvo zhodlo, že keďže bude faktúra za 
elektriku vystavená na obecný podnik, faktúru bude možné uhradiť cez príspevok. 

 

➢ K bodu číslo 12 
V rámci bodu interpelácií sa o slovo prihlásil pán poslanec Kamenský s otázkou, 

v akom stave je obecný CO kryt, na čo reagoval pán starosta s informáciou, že kryt nie je vo 
veľmi dobrom stave, a že v prípade potreby kapacitne nepokrýva potreby ukrytia pre 
všetkých  obyvateľov obce. Oblasť CO bola dlhé roky na pokraji záujmu, keďže obyvateľstvo 
nepredpokladalo, že by ešte niekedy mohlo dôjsť k otvorenému vojnovému konfliktu. 

Ďalej sa informoval pán poslanec Babic s otázkou, v akom štádiu je naše členstvo 
v MAS – Ipeľská kotlina – Novohrad. Na túto otázku reagoval pán starosta s informáciou, že 
miestna akčná skupina ešte zatiaľ nemala zvolané valné zhromaždenie, na ktorom sa má 
rokovať aj o našej podmienke členstva. 
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Posledná interpelácia bola od pani poslankyne RNDr. Hukeľovej, ktorá sa pýtala na 
rekonštrukciu školskej telocvične, na čo pán starosta reagoval so skutočnosťou, že 
odhadovaná suma na nevyhnutnú rekonštrukciu je na úrovni 240 000,-€, z čoho škola už má 
100 000,-€ na účte. Táto suma by postačovala len na opravu strechy a na elektroinštaláciu, 
a preto bol podaný ďalší projekt na dofinancovanie zvyšných 140 000,-€, aby sa z realizáciou 
opráv mohlo začať naraz, efektívne a komplexne. Následne sa informovala o projekte na 
obnovu/výstavbu škôlky, kde opäť reagoval pán starosta s informáciou, že sa čaká len na 
vyhlásenie výzvy na plán obnovy. Akonáhle vyjde táto výzva, sprocesuje sa projekt presne 
podľa konkrétnych kritérií vyhlásenej výzvy. 

 
➢ K bodu číslo 13 

Rekapituláciu uznesení z 19. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej 
Strehovej predniesol Mgr. Ján Kubiš – predseda návrhovej komisie. OZ vzalo túto 
rekapituláciu na vedomie. 
 

➢ K bodu číslo 14 
Pán starosta na záver poďakoval členom OZ za účasť, všetkým prítomným poprial 

príjemný víkend a o 20:02 hod. ukončil 19.verejné zasadnutie OZ. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ing. Jana Krahulecová                    Ing. Ľuboslav Dobrocký 

prednostka OcÚ     starosta obce 
 
 
 
 
 
 

Overovatelia: 
     Ing. Miroslav Matúška 

Bc. Stanislav Babic 

 
 
 
 

 

 

Súčasťou zápisnice sú uznesenia z 19. zasadnutia OZ č. 1/2022 až 20/2022  a zvukový záznam zo dňa 

25.03.2022. 
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

Uznesenie č. 1/2022 
z 19. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 25. marca 2022 
 

➢ K bodu číslo 1 
Otvorenie – (určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice, schválenie návrhovej 
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 Ing. Miroslav Matúška a Bc. Stanislav Babic. 

 
 
 
B/ s ch v a ľ u j e: 

1. Návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Ján Kubiš – predseda návrhovej komisie a RNDr. 
Ivana Hukeľová, Ivan Jánošík - členovia návrhovej komisie. 

 
Výsledok hlasovania č. 1 

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

 

2. Program 19. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej s jeho 
doplnením o bod 11h/ Pomoc Ukrajine. 

 
Výsledok hlasovania č. 2 

Počet prítomných : 7  Počet neprítomných: 2 (Adamove, Mgr.Veselovská)  Nehlasovalo: 0 
Za: 6   Proti: 0      Zdržali sa: 1 (RNDr. Hukeľová) 

 

 
 
 
 
 

Ing. Ľuboslav Dobrocký 
starosta obce 
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

Uznesenie č. 2/2022 
z 19. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 25. marca 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 19. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 
ktoré sa konalo 25. marca 2022 

 
➢ K bodu číslo 3 

Záverečný účet Obce Dolná Strehová a rozpočtové hospodárenie za rok 2021 

 
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 Záverečnému účtu Obce Dolná 

Strehová a rozpočtovému hospodáreniu za rok 2021. 
2. Stanovisko finančnej komisie k Záverečnému účtu Obce Dolná Strehová 

a rozpočtovému hospodáreniu za rok 2021. 
 

B/   s ch v a ľ u j e: 
1. Záverečný účet Obce Dolná Strehová a rozpočtové hospodárenie za rok 2021 

bez výhrad. 
2. Rozdelenie prebytku a to ako prídel do rezervného fondu vo výške 2 727,30€ 

a do fondu investícií vo výške 24 545,65€. 
 
Výsledok hlasovania č. 3 

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

 
 

Ing. Ľuboslav Dobrocký 
starosta obce 
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 
 

Uznesenie č. 4/2022 
z 19. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 25. marca 2022 
 

➢ K bodu číslo 4 
Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 
 
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. 1 za rok 2022. 
2. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Rozpočtovému opatreniu č. 1 za rok 2022. 

 
 
B/s ch v a ľ u j e: 

1. Rozpočtové opatrenie č. 1 za rok 2022. 
 
Výsledok hlasovania č. 4 

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

 
 
 

Ing. Ľuboslav Dobrocký 
starosta obce 

 
 
 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

 
Uznesenie č. 5/2022 

z 19. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 
ktoré sa konalo 25. marca 2022 

 
➢ K bodu číslo 5 

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za II. polrok 2021 
 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 
 

A/  b e r i e   n a   v e d o m i e: 
     1.  Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za II. polrok 2021. 

 
 
 
 

Ing. Ľuboslav Dobrocký 
starosta obce 
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 
 

Uznesenie č. 6/2022 
z 19. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 25. marca 2022 
 

➢ K bodu číslo 6 

Správa o činnosti 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.  Správu o  činnosti  obce za rok 2021. 
 
 
 
 

Ing. Ľuboslav Dobrocký 
starosta obce 

 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

 
Uznesenie č. 7/2022 

z 19. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 
ktoré sa konalo 25. marca 2022 

 
➢ K bodu číslo 7 

Správy  o činnosti jednotlivých komisií 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 o  činnosti komisie kultúry a zachovania tradícií za rok 2021. 
2. Správu o činnosti komisie ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov za rok 2021. 
3. Správu o činnosti komisie pre sociálnu oblasť, bytovú politiku a školstvo na rok 

2021. 
4. Správu o činnosti športovej komisie za rok 2021. 
5. Správu o činnosti komisie pre cestovný ruch a regionálny rozvoj za rok 2021. 
6. Správu o činnosti komisie verejného poriadku, územného plánovania 

a životného prostredia za rok 2021. 
7. Správu o činnosti komisie pre financie a majetok za rok 2021. 

 
 

Ing. Ľuboslav Dobrocký 
starosta obce 
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 
 

Uznesenie č. 8/2022 
z 19. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 25. marca 2022 
 

➢ K bodu číslo 8 

Plány činností jednotlivých komisií na rok 2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 
 

A/  s c h v ľ u j e : 
1. Správu o plánoch činností komisie kultúry a zachovania tradícií na rok 2022. 

 

Výsledok hlasovania č. 5 

Počet prítomných : 7   Počet neprítomných: 2 (Adamove, Mgr.Veselovská)  Nehlasovalo: 0 
Za: 6    Proti: 0      Zdržali sa: 1 (Mgr.Uhrinová) 

 
2. Správu o plánoch činností komisie ochrany verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov na rok 2022. 
 

Výsledok hlasovania č. 6 

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

 
3. Správu o plánoch činností komisie pre sociálnu oblasť, bytovú politiku 

a školstvo na rok 2022. 
 
Výsledok hlasovania č. 7 

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

 
4. Správu o plánoch činností športovej komisie na rok 2022. 

 
Výsledok hlasovania č. 8 

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

 
5. Správu o plánoch činností komisie pre cestovný ruch a regionálny rozvoj na 

rok 2022. 
 
Výsledok hlasovania č. 9 

Počet prítomných : 7   Počet neprítomných: 2 (Adamove, Mgr.Veselovská)  Nehlasovalo: 0 
Za: 6    Proti: 0      Zdržali sa: 1(RNDr.Hukeľová) 
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6. Správu o plánoch činností komisie verejného poriadku, územného plánovania 
a životného prostredia na rok 2022. 

 
Výsledok hlasovania č. 10 

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

 
7. Správu o plánoch činností komisie pre financie a majetok na rok 2022. 

 
Výsledok hlasovania č. 11 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ing. Ľuboslav Dobrocký 
starosta obce 
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 
 

Uznesenie č. 9/2022 
z 19. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 25. marca 2022 
 

➢ K bodu číslo 9 

Návrh plánu práce a investícií obce na rok 2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 
 

A/  s ch v a ľ u j e: 
1. Plán práce a investícií na rok 2022 v zmysle predloženého návrhu. 

 
Výsledok hlasovania č. 12 

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

 
 

Ing. Ľuboslav Dobrocký 
starosta obce 

 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

 
Uznesenie č. 10/2022 

z 19. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 
ktoré sa konalo 25. marca 2022 

 
 

➢ K bodu číslo 10a/ 

Žiadosti– Žiadosť o oslobodenie od dane z nehnuteľnosti za Kaštieľ Imre Madácha 
v Dolnej Strehovej a za pozemky a stavby zapísané v k.ú. Dolná Strehová na LV č.212 

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

1. Žiadosť o oslobodenie od dane z nehnuteľnosti za Kaštieľ Imre Madácha 
v Dolnej Strehovej a za pozemky a stavby zapísané v k.ú. Dolná Strehová na 
LV č.212. 

 
B/  k o n š t a t u j e: 

1. V zmysle platného VZN 5/2019, podľa § 7 Oslobodenie od dane, je Kaštieľ Imre 
Madácha, ako aj pozemky a stavby zapísané na LV č.212 v k.ú. obce Dolná Strehová 
oslobodený od dane z nehnuteľnosti. 

 
 

Ing. Ľuboslav Dobrocký 
starosta obce 
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 
 

Uznesenie č. 11/2022 
z 19. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 25. marca 2022 
 

➢ K bodu číslo 11 a/ 

Rôzne – Informácia o darovacej zmluve s predmetom zmluvy Mobilné bunky - darca 

Finančné riaditeľstvo SR 

 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 
 

A/  b e r i e   n a    v e d o m i e: 
1. Darovaciu zmluvu uzavretú podľa § 11 a nasl. zákona č. 278/1993 Z.z. o správe 

majetku štátu v znení neskorších predpisov a § 628 a nasl. zákona 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, medzi zmluvnými stranami: 
Finančné riaditeľstvo SR na strane darcu a Obce Dolná Strehová na strane 
obdarovaného. Predmetom darovacej zmluvy sú tri samostatne stojace kovové 
prenosené kontajnery (mobilné bunky) s príslušenstvom, s dátumom podpisu 
darovacej zmluvy dňa 17.08.2021 a dátumom účinnosti 21.12.2021. 

 
 

Ing. Ľuboslav Dobrocký 
starosta obce 

 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

 
Uznesenie č. 12/2022 

z 19. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 
ktoré sa konalo 25. marca 2022 

 
➢ K bodu číslo 11 b/ 

Rôzne – Informácia o Dodávateľskej zmluve – Packeta Slovakia s.r.o. 
 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 
 
A/ s ch v a ľ u j e:  
1. Zmluvu pre umiestnenie Z-BOXU medzi Prenajímateľom Obec Dolná Strehová, Hlavná 

52/75, 991 02 Dolná Strehová, zastúpená starostom obce Ing. Ľuboslavom Dobrockým 
a Nájomcom Spoločnosť Packeta Slovakia s.r.o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, 
zastúpená Matúšom Bausom v zmysle predloženého návrhu. 

 
Výsledok hlasovania č. 13 

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

Ing. Ľuboslav Dobrocký 
starosta obce 
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 
 

Uznesenie č. 13/2022 
z 19. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 25. marca 2022 
 

➢ K bodu číslo 11 c/ 
Zámer na prevod vlastníckeho práva k hnuteľnému majetku obce za zostatkovú cenu nižšiu 
ako 3 500,-€ bývalé mobilné bunky spoločnosti  SPOOL, na pozemku C- KN 1103/1 v k.ú. 
Dolná Strehová 
 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 
 
A/ s ch v a ľ u j e:  

1. Na základe zverejnenia zámeru, prevod vlastníckeho práva hnuteľnej veci – mobilnej 

ubytovacej bunky využívanej ako rekreačné zariadenie umiestnenej aj s jej 

príslušenstvom a zariadením na pozemku C KN 1103/1 v k. ú. obce Dolná Strehová 

a to z Obce Dolná Strehová, Hlavná 52/75, 991 02 Dolná Strehová, IČO:00319295 na 

kupujúcu Evu Galambovú, nar. 14.02.1986, bytom Trebeľovce 23, 985 31 Rapovce a to 

ako prípad hnuteľnej veci, ktorej zostatková cena je nižšia ako 3 500 eur podľa § 9a 

ods. 8 písm. d) zákona č. 138/1991 Zb., za kúpnu cenu 1 800,- €. 

 

 
Výsledok hlasovania č. 14 

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

Ing. Ľuboslav Dobrocký 
starosta obce 
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 
 

Uznesenie č. 14/2022 
z 19. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 25. marca 2022 
 

➢ K bodu číslo 11 d/ 
Rôzne - Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti medzi obcou Dolná Strehová a pánom 
Dominikom Babkom 
 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 
 
A/ s ch v a ľ u j e: 

1. Prebytočnosť nehnuteľného majetku – pozemok, parc.č. C-KN 379 – záhrada, 

s výmerou 11 m², zapísaného na LV č. 380 pre obec Dolná Strehová, okres Veľký 

Krtíš, k.ú. Dolná Strehová a jeho odpredaj kupujúcemu Dominikovi Babkovi, bytom 

Glabušovce 61, 991 22 Bušince, 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 pozemok priamo susediaci s pozemkom 

žiadateľa, o ktorý sa žiadateľ stará, a ktorý vďaka tejto kúpe lepšie využije, za kúpnu 

cenu obvyklú v obci a to 3,32 €/m², teda za celkovú kúpnu cenu 36,52€. 

 
Výsledok hlasovania č. 15 

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

 
 
 
 
 

Ing. Ľuboslav Dobrocký 
starosta obce 
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 
 

Uznesenie č. 15/2022 
z 19. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 25. marca 2022 
 

➢ K bodu číslo 11 e/ 

Rôzne – Informácia 200. výročie od narodenia Imre Madácha 
  
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej: 
 
A/   b e r i e   n a   v e d o m i e: 

1. Informáciu o pripravovaných oslavách pri príležitosti  200. výročia od narodenia 
Imre Madácha. 

 
 
 
 

Ing. Ľuboslav Dobrocký 
starosta obce 

 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

 
Uznesenie č. 16/2022 

z 19. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 
ktoré sa konalo 25. marca 2022 

 
➢ K bodu číslo 11 f/ 

Rôzne – Návrh na čerpanie univerzálneho úveru na projektovú dokumentáciu pre IBV 

Roveň 

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

1. Čerpanie univerzálneho úveru na projektovú dokumentáciu pre IBV Roveň vo výške 
40 000,-€ 

 
Výsledok hlasovania č. 16 

Počet prítomných : 7  Počet neprítomných: 2 (Adamove, Mgr.Veselovská)  Nehlasovalo: 1(Mgr.Uhrinová) 
Za: 6   Proti: 0      Zdržali sa: 0 

 
 
 
 
 

Ing. Ľuboslav Dobrocký 
starosta obce 
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 
 

Uznesenie č. 17/2022 
z 19. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 25. marca 2022 
 

➢ K bodu číslo 11 g/ 
Rôzne – Informácia o rozdelení dotácií z rozpočtu obce 

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

1. Informáciu o rozdelení dotácií z rozpočtu obce pre organizácie na rok 2022. 
 
 
 
 
 

Ing. Ľuboslav Dobrocký 
starosta obce 

 
 
 
 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 

 
Uznesenie č. 18/2022 

z 19. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 
ktoré sa konalo 25. marca 2022 

 
➢ K bodu číslo 11 h/ 

Rôzne – Pomoc Ukrajine 

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

1. Situáciu ohľadom pomoci vojnovým odídencom z Ukrajiny, ktorí sa zdržiavajú 
v obci Dolná Strehová. 

 
 
 
 
 

Ing. Ľuboslav Dobrocký 
starosta obce 
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 
 

Uznesenie č. 19/2022 
z 19. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 25. marca 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 Imricha Kamenského, Bc. Stanislava Babica a RNDr. Ivany 

Hukeľovej na starostu obce, členov obecnej rady a riaditeľov organizácií zriadených 
obcou. 

 
 
 

 
 

Ing. Ľuboslav Dobrocký 
starosta obce 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej 
 

Uznesenie č. 20/2022 
z 19. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej, 

ktoré sa konalo 25. marca 2022 
 
 

➢ K bodu číslo 13 
Rekapitulácia uznesení OZ z 19. 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 19. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej 
Strehovej zo dňa 25. marca 2022. 

 
 
 
 
 
 

Ing. Ľuboslav Dobrocký 
starosta obce 
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