ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Strelníkoch č. II/2022 zo dňa 11.5.2022
Prítomní:

starosta obce – Ján Majer
poslanci OZ – Mgr. Juraj Čief, Lucia Ďurčíková, Mgr. Janka Hrašková,
Ing. Ondrej Madoš, Lýdia Majerová, Ing. Ivan Majer, Vladimír Majer
hlavná kontrolórka obce – Ing. Mgr. Zuzana Zánová

PROGRAM

1. Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Schválenie VZN č. 5/2022 o podmienkach umiestňovania volebných plagátov
4. Schválenie VZN č. 6/2022 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb
a o platení úhrad za poskytované sociálne služby v ZSS STROM Strelníky
5. Schválenie VZN č. 7/2022 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia
6. Žiadosť Rudolf Štubniak – prenájom nebytových priestorov v budove KD
7. Žiadosť ZŠ s MŠ Strelníky o finančný príspevok na plavecký výcvik
8. Žiadosť I. Majer, Tulská, B. Bystrica – o umiestnenie vodomernej šachty na pozemku obce
9. Návrh na údržbu ihriska v areáli ZŠ s MŠ
10. Návrh na vyhlásenie budovy „Zvonica“ v cintoríne za miestnu pamätihodnosť na pozemku parc.č. C
KN 631
11. Správa hlavného kontrolóra č. 5/2022 – Správa o výsledku kontroly zverejňovania dokumentov na
webovom sídle obce v súlade o zákonom č. 18/2018 z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
12. Správa hlavného kontrolóra č. 6/2022 – Správa o výsledku kontroly zverejňovania dokumentov na
webovom sídle obce v súlade o zákonom č. 18/2018 z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
13. Správa hlavného kontrolóra č. 7/2022 – Správa o výsledku kontroly o vykonaní inventarizácie
k 31.12.2021
14. Správa hlavného kontrolóra č. 8/2022 – Správa o výsledku kontroly dodržiavania povinnosti
vyplývajúcich zo zákona č. 211/2000 z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších
predpisov – zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv obce Strelníky za obdobie 1Q/2022
15. Správa hlavného kontrolóra č. 9/2022 – Správa o výsledku kontroly účtovných dokladov – pokladňa,
došlé faktúry, bankové účty, mzdové doklady, interné doklady za obdobie 1Q/2022
16. Správa hlavného kontrolóra č. 10/2022 – Správa o výsledku kontroly dodržiavanie základnej finančnej
kontroly pri faktúrach, pokladničných dokladoch, bankových účtoch, interných dokladoch, mzdových
dokladoch za obdobie 1Q/2022
17. Správa hlavného kontrolóra č. 11/2022 – Správa o výsledku kontroly hospodárenia a čerpania
schváleného rozpočtu za obdobie 1Q/2022
18. Správa hlavného kontrolóra č. 12/2022 – Správa o výsledku kontroly poskytnutých a čerpaných
dotácií za rok 2021
19. Rôzne
20. Diskusia
21. Záver
PROGRAM PO DOPLNENÍ:
Body 1. – 18 zostávajú bez zmeny, vkladá sa:
19. Rudolf Štubniak - Žiadosť o súhlas so zriadením prevádzky s terminálom
20. Rôzne
21. Diskusia
22. Záver

Bod č. 1 Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice
Zasadnutie obecného zastupiteľstva (OZ) otvoril starosta obce Ján Majer. Prítomní boli siedmi
poslanci OZ, starosta preto vyhlásil zasadnutie za uznášaniaschopné a predniesol návrh programu
zasadnutia OZ, do ktorého doplnil bod č. 19 Žiadosť R. Štubniaka... O takto doplnenom
programe dal starosta obce hlasovať. Poslanci OZ doplnený program jednohlasne schválili.
Prítomní poslanci:
Hlasovali za:
Proti:
Zdržali sa:

7
7 – Mgr. Juraj Čief, Lucia Ďurčíková, Mgr. Janka Hrašková,
Ing. Ondrej Madoš, Lýdia Majerová, Ing. Ivan Majer, Vladimír Majer
0
0

Starosta obce neurčil zapisovateľa/zapisovateľku, za členov návrhovej komisie navrhol Lýdiu
Majerovú a Ing. Ivana Majera, za overovateľov zápisnice navrhol Luciu Ďurčíkovú a Mgr. Janku
Hraškovú. Následne dal starosta hlasovať o schválení členov návrhovej komisie aj overovateľoch
zápisnice. Poslanci OZ navrhnutých členov aj overovateľov jednohlasne schválili.
Prítomní poslanci:
Hlasovali za:
Proti:
Zdržali sa:

7
7 – Mgr. Juraj Čief, Lucia Ďurčíková, Mgr. Janka Hrašková,
Ing. Ondrej Madoš, Lýdia Majerová, Ing. Ivan Majer, Vladimír Majer
0
0

Bod č. 2 Kontrola plnenia uznesení z I. zasadania OZ zo dňa 23.2.2022
Všetky úlohy uložené uzneseniami z I. zasadnutia OZ zo dňa 23.2.2022 boli splnené.
Poslanci OZ vzali na vedomie správu o kontrole plnenia uznesení.
Bod č. 3 Schválenie VZN č. 5/2022 o podmienkach umiestňovania volebných plagátov
Starosta obce predložil poslancom OZ na schválenie VZN č. 5/2022, ktorým sa upravujú
podmienky umiestňovania volebných plagátov v obci. VZN nadobudne právoplatnosť 15 dní po
jeho zverejnení.
Poslanci OZ predložené VZN č. 5/2022 jednohlasne schválili.
Prítomní poslanci:
Hlasovali za:
Proti:
Zdržali sa:

7
7 – Mgr. Juraj Čief, Lucia Ďurčíková, Mgr. Janka Hrašková,
Ing. Ondrej Madoš, Lýdia Majerová, Ing. Ivan Majer, Vladimír Majer
0
0

Bod č. 4 Schválenie VZN č. 6/2022 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb
a o platení úhrad za poskytované sociálne služby v ZSS STROM Strelníky
Starosta obce predložil poslancom OZ na schválenie VZN č. 6/2022 upravujúce podmienky
poskytovania sociálnych služieb a platenia úhrad za poskytované sociálne služby v ZSS Strom
Strelníky. VZN nadobudne účinnosť 1.6.2022.
Poslanci OZ predložené VZN č. 6/2022 jednohlasne schválili.
Prítomní poslanci:
Hlasovali za:
Proti:
Zdržali sa:

Obecný úrad Strelníky

7
7 – Mgr. Juraj Čief, Lucia Ďurčíková, Mgr. Janka Hrašková,
Ing. Ondrej Madoš, Lýdia Majerová, Ing. Ivan Majer, Vladimír Majer
0
0
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Bod č. 5 Schválenie VZN č. 7/2022 o určení výšky príspevku na činnosť školy
a školského zariadenia
Starosta obce predložil poslancom OZ na schválenie VZN č. 7/2022, ktorým sa určuje výška
príspevku na činnosť školy a školského zariadenia. VZN nadobudne účinnosť 1.6.2022.
Poslanci OZ predložené VZN č. 7/2022 jednohlasne schválili.
Prítomní poslanci:
Hlasovali za:
Proti:
Zdržali sa:

7
7 – Mgr. Juraj Čief, Lucia Ďurčíková, Mgr. Janka Hrašková,
Ing. Ondrej Madoš, Lýdia Majerová, Ing. Ivan Majer, Vladimír Majer
0
0

Bod č. 6 Žiadosť Rudolf Štubniak – prenájom nebytových priestorov v budove KD
Konateľ Hostinca u Kukiho R. Štubniak predložil žiadosť o prenájom nebytových priestorov
v budove KD Strelníky, miestnosť pri pohostinstve o rozlohe 31,0 m2, ktorá bude využívaná pre
návštevníkov pohostinstva počas prevádzkových hodín ako herňa nehazardných hier.
Poslanci OZ žiadosť o prenájom jednohlasne schválili.
Prítomní poslanci:
Hlasovali za:
Proti:
Zdržali sa:

7
7 – Mgr. Juraj Čief, Lucia Ďurčíková, Mgr. Janka Hrašková,
Ing. Ondrej Madoš, Lýdia Majerová, Ing. Ivan Majer, Vladimír Majer
0
0

Bod č. 7 Žiadosť ZŠ s MŠ Strelníky o finančný príspevok na plavecký výcvik
Starosta obce predložil žiadosť riaditeľky ZŠ s MŠ Strelníky o príspevok na plavecký výcvik
žiakov vo výške 15,00 EUR/ žiaka, pričom výcviku sa zúčastní 17 žiakov, teda celková výška
príspevku predstavuje 255,00 EUR. Prostriedky použijú na úhradu cestovného. Poslanci OZ
predloženú žiadosť schválili pomerom hlasov 5:2:0
Prítomní poslanci:
Hlasovali za:

7
5 – Mgr. Juraj Čief, Lucia Ďurčíková, Mgr. Janka Hrašková,
Lýdia Majerová, Vladimír Majer
Proti:
2 – Ing. Ondrej Madoš, Ing. Ivan Majer
Zdržali sa:
0
Ing. Ivan Majer a Ing. Ondrej Madoš svoje hlasovanie odôvodnili neefektívnym vynakladaním
prostriedkov ZŠ s MŠ Strelníky, nakoľko ZŠ s MŠ má právnu subjektivitu, a hradí si služby
externej mzdovej pracovníčky.
Bod č. 8 Žiadosť I. Majer, Tulská, B.Bystrica – o umiestnenie vodomernej šachty na
pozemku obce
Ján Majer predložil poslancom OZ žiadosť I. Majera, Tulská, Banská Bystrica o umiestnenie
vodomernej šachty na pozemku parc.č. C KN 32/10 patriacom obci Strelníky. Po diskusii, či
skutočne musí byť umiestnená na pozemku obce, poslanci OZ žiadosť schválili pomerom
hlasov 6:1:0
Prítomní poslanci:
Hlasovali za:
Proti:
Zdržali sa:
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7
6 – Mgr. Juraj Čief, Lucia Ďurčíková, Mgr. Janka Hrašková,
Ing. Ondrej Madoš, Lýdia Majerová, Vladimír Majer
1 – Ing. Ivan Majer
0
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Bod č. 9 Návrh na údržbu ihriska v areáli ZŠ s MŠ
Starosta obce predložil cenové ponuky získané od firiem poskytujúcich údržbu multifunkčných
ihrísk s umelým trávnikom, pričom rozsah prác bol rovnaký. Poslanci OZ po overení cien vybrali
firmu, ktorá predložila nižšiu cenovú ponuku - /firma MM Tennis Court, s.r.o., s ponukou
590,00 eur + DPH/
Poslanci OZ jednohlasne schválili navrhovanú údržbu ihriska.
Prítomní poslanci:
Hlasovali za:
Proti:
Zdržali sa:

7
7 – Mgr. Juraj Čief, Lucia Ďurčíková, Mgr. Janka Hrašková,
Ing. Ondrej Madoš, Lýdia Majerová, Ing. Ivan Majer, Vladimír Majer
0
0

Bod č. 10 Návrh na vyhlásenie budovy „Zvonica“ v cintoríne za miestnu pamätihodnosť
na pozemku parc.č. C KN 631
Vyhlásením budovy za miestnu pamätihodnosť sa pre danú budovu otvárajú možnosti
financovania z rôznych výziev.
Obecné zastupiteľstvo obce Strelníky V Y H L A S U J E budovu ZVONICA v cintoríne na
parc. č. C KN 631, evidovanú na LV č. 287, katastr. územie Strelníky za
Miestnu pamätihodnosť
Poslanci OZ jednohlasne schválili vyhlásenie budovy „Zvonica“ za miestnu pamätihodnosť.
Prítomní poslanci:
Hlasovali za:
Proti:
Zdržali sa:

7
7 – Mgr. Juraj Čief, Lucia Ďurčíková, Mgr. Janka Hrašková,
Ing. Ondrej Madoš, Lýdia Majerová, Ing. Ivan Majer, Vladimír Majer
0
0

Bod č. 11 Správa hlavného kontrolóra č. 5/2022 – Správa o výsledku kontroly
zverejňovania dokumentov na webovom sídle obce v súlade o zákonom č. 18/2018 z. z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Hlavný kontrolór (HK) obce Ing. Mgr. Zuzana Zánová predložila správu o vykonanej kontrole.
Poslanci OZ vzali na vedomie správu HK.
Bod č. 12 Správa hlavného kontrolóra č. 6/2022 – Správa o výsledku kontroly
zverejňovania dokumentov na webovom sídle obce v súlade o zákonom č. 18/2018 z. z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
HK obce Ing. Mgr. Zuzana Zánová predložila správu o vykonanej kontrole.
Poslanci OZ vzali na vedomie správu HK.
Bod č. 13 Správa hlavného kontrolóra č. 7/2022 – Správa o výsledku kontroly o vykonaní
inventarizácie k 31.12.2021
HK obce Ing. Mgr. Zuzana Zánová predložila správu o vykonanej kontrole.
Poslanci OZ vzali na vedomie správu HK.
Bod č. 14 Správa hlavného kontrolóra č. 8/2022 – Správa o výsledku kontroly
dodržiavania povinnosti vyplývajúcich zo zákona č. 211/2000 z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám v znení neskorších predpisov – zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv
obce Strelníky za obdobie 1Q/2022
HK obce Ing. Mgr. Zuzana Zánová predložila správu o vykonanej kontrole.
Poslanci OZ vzali na vedomie správu HK.

Obecný úrad Strelníky

4. strana z 6

Bod č. 15 Správa hlavného kontrolóra č. 9/2022 – Správa o výsledku kontroly účtovných
dokladov – pokladňa, došlé faktúry, bankové účty, mzdové doklady, interné doklady za
obdobie 1Q/2022
HK obce Ing. Mgr. Zuzana Zánová predložila správu o vykonanej kontrole.
Poslanci OZ vzali na vedomie správu HK.
Bod č. 16 Správa hlavného kontrolóra č. 10/2022 – Správa o výsledku kontroly
dodržiavanie základnej finančnej kontroly pri faktúrach, pokladničných dokladoch,
bankových účtoch, interných dokladoch, mzdových dokladoch za obdobie 1Q/2022
HK obce Ing. Mgr. Zuzana Zánová predložila správu o vykonanej kontrole.
Poslanci OZ vzali na vedomie správu HK.
Bod č. 17 Správa hlavného kontrolóra č. 11/2022 – Správa o výsledku kontroly
hospodárenia a čerpania schváleného rozpočtu za obdobie 1Q/2022
HK obce Ing. Mgr. Zuzana Zánová predložila správu o vykonanej kontrole.
Poslanci OZ vzali na vedomie správu HK.
Bod č. 18 Správa hlavného kontrolóra č. 12/2022 – Správa o výsledku kontroly
poskytnutých a čerpaných dotácií za rok 2021
HK obce Ing. Mgr. Zuzana Zánová predložila správu o vykonanej kontrole.
Poslanci OZ vzali na vedomie správu HK.
Bod č. 19 Žiadosť R. Štubniaka o súhlas so zriadením prevádzky s terminálom
R. Štubniak predložil žiadosť o schválenie zriadenia prevádzky s terminálom.
Poslanci žiadosť jednohlasne schválili.
Prítomní poslanci:
Hlasovali za:
Proti:
Zdržali sa:

7
7 – Mgr. Juraj Čief, Lucia Ďurčíková, Mgr. Janka Hrašková,
Ing. Ondrej Madoš, Lýdia Majerová, Ing. Ivan Majer, Vladimír Majer
0
0

Bod č. 20 Rôzne
Starosta obce informoval o dianí v obci za posledné obdobie od l/2022 OZ a poďakoval tým
poslancom, ktorí svojou prácou prispeli k činnosti v obci. Ďalej starosta informoval o:

aktuálnej rekonštrukcii stavebných prác v ZSS STROM Strelníky realizačnou firmou
BioEko Term, s.r.o., Závadka nad Hronom

termíne súčasného začatia dvoch stavebných prác v Baníkovie ulici „Výmena hlavného
vodovodného potrubia“ a „Rekonštrukcia chodníka“ v mesiacoch máj/jún 2022

projekte „Vybudovanie vodozádržného opatrenia protipovodňovej ochrany - Hlinačky“,
ktorý postúpil na posúdenie do ďalšieho schvaľovacieho procesu.

príprave osláv „Návraty k prameňu“ dňa 6. augusta 2022 v našej obci

humanitárnej zbierke občanov v spolupráci s ECAV na pomoc utečencom z Ukrajiny

pripomenutí si 77. výročia oslobodenia našej obce

oslavách 40. výročia odovzdania do užívania budovy ZŠ s MŠ Strelníky

námetovom evakuačnom poplachu v ZSS STROM Strelníky

zbere elektroodpadu, kovo šrotu, matracov a kobercov

nízkej účasti občanov pri vyhlásení zberu odpadov v blízkom okolí obce
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o kritických miestach v obci, medzi ktoré spadá:
 oprava výtlkov na miestnych asfaltových cestách
 degradácia dlažby na terase pred COOP Jednota
 degradácia chodníka pred Oravských
 porušená kanalizácia pred Pavlov a Vôdkov
 nutnosť montáže bráničky v cintoríne
 vymytá cesta v Palovie ulici
 rekonštrukcia/výmena elektroinštalácie v Zariadení školského stravovania
a iné
Ďalej starosta informoval o výške a zložení funkčného platu starostu obce a HKO. Starostovi
obce a HKO patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve vyčíslený ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok a zákonom určeného násobku
podľa počtu obyvateľov.
Poslanci OZ podané informácie vzali na vedomie.
Bod č. 21 Diskusia
V diskusii zazneli nasledovné diskusné príspevky:
-Ing. O. Madoš upozornil na potrebnú opravu schodíkov na námestí za bytovkou.
-L. Ďurčíková uviedla, že je potrebné upozorniť vedenie PD Bukovina Strelníky na zákaz
vyvážania hnoja na Hlinačky cez obec.
-Ing. O. Madoš navrhoval overenie možností, za ktorých by sa dôležité oznamy vyhlasované
počas dňa miestnym rozhlasom mohli záujemcom opäť posielať elektronickou poštou.
-Mgr. Janka Hrašková sa zaujímala o skúsenosti s aplikáciou V obraze, keďže občanom
neprišli notifikácie o brigáde pri príležitosti Dňa Zeme, hoci plagát bol riadne zverejnený na
oficiálnej internetovej stránke obce.
-V tejto súvislosti Vladimír Majer uviedol, že v aplikácii boli vykonané aktualizácie, pri
ktorých bola automaticky predvolená možnosť „neposielať notifikácie“.
-Ján Majer, starosta obce oboznámil poslancov z prípravami kúpaliska na letnú sezónu, ďalej
bol na zasadaní OZ upravený cenník vstupného:
- deti do 15 rokov 3,00 €, od 15 rokov a dospelí 4,00 €,
- pre občanov Strelník: deti do 15 rokov 2,00 € a od 15 rokov a dospelí 3,00 €
Poslanci OZ podané informácie vzali na vedomie.
Bod č. 22 Záver
Na záver starosta obce Ján Majer poďakoval poslancom za účasť na zasadnutí a zasadnutie
ukončil.
Zapísal: Ján Majer
Ján MAJER
starosta obce
Overovatelia: Lucia Ďurčíková
Mgr. Janka Hrašková

.....................................
....................................

Vyvesené na úradnej tabuli: 16.5.2022
Zvesené z úradnej tabule: ................2022
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