ZÁPISNICA
zo VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Strelníkoch zo dňa 20.10.2021
Prítomní:

starosta obce – Ján Majer
poslanci OZ – Mgr. Juraj Čief, Lucia Ďurčíková, Mgr. Janka Hrašková,
Ing. Ondrej Madoš, Lýdia Majerová

Neprítomní: poslanci OZ – Ing. Ivan Majer, Vladimír Majer – obaja ospravedlnení
PROGRAM
1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľky
a programu OZ
2. Predstavenie a prezentácia kandidátov na Hlavného kontrolóra obce Strelníky, určenie volebnej
komisie
3. Voľba hlavného kontrolóra obce
4. Kontrola plnenia uznesení zo Vl. zasadania OZ 2021
5. Schválenie VZN č. 6/2021 obce Strelníky - o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
6. Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2021
7. Schválenie príkazu starostu na vykonanie inventarizácie
8. Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Strelníky č. 42 za školský rok
2020/2021
9. Oznámenie o úprave hodín, zmena prevádzky v materskej škole, ZŠ s MŠ Strelníky č. 42
10. Žiadosť na rozkopávku miestnej komunikácie – Ľ. Jahoda, Banská Bystrica
11. Zverejnenie zámeru – prenajatie majetku obce formou inštitútu verejnej obchodnej súťaže
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Záver
Bod č. 1 Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov
zapisovateľky a programu OZ

zápisnice, určenie

Zasadnutie obecného zastupiteľstva (OZ) otvoril a predniesol návrh programu zasadnutia OZ
Ján Majer, starosta obce. Prítomní boli 5 poslanci (OZ), a preto starosta obce vyhlásil zasadnutie
za uznášaniaschopné. Za zapisovateľku určil Mgr. Janku Hraškovú, za členov návrhovej komisie
určil Ing. Ondreja Madoša a Lýdiu Majerovú, za overovateľov zápisnice určil Luciu Ďurčíkovú
a Mgr. Juraja Čiefa.
OZ jednohlasne schválilo členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľku
a program OZ.

Bod. č. 2 Predstavenie a prezentácia kandidátov na Hlavného kontrolóra obce Strelníky,
určenie volebnej komisie
Starosta obce oznámil zloženie volebnej komisie: Lucia Ďurčíková a Mgr. Juraj Čief.
Predsedníčka volebnej komisie Lucia Ďurčíková predstavila kandidátov, na základe doručených
životopisov vyzdvihla hlavne ich pracovné skúsenosti relevantné z hľadiska pozície hlavného
kontrolóra obce. Prvú žiadosť doručil Mgr. Juraj Peťko, absolvent Bratislavskej vysokej školy
práva pôsobiaci ako právnik mesta Kežmarok, prednosta Obecného úradu Spišské Bystré. Druhú
žiadosť doručila Ing. Mgr. Zuzana Zánová, aktuálne čerpajúca materskú a rodičovskú dovolenku,
zamestnaná na Inšpektoráte práce v B. Bystrici ako vedúca vnútornej prevádzky, tiež hlavná
kontrolórka obcí Donovaly, Turecká, Špania Dolina. Obaja kandidáti následne doplnili údaje
o profesionálnej kariére a prezentovali svoju víziu práce hlavného kontrolóra. Ďalej odpovedali
na otázky poslancov OZ.
Starosta obce poďakoval kandidátom za ich osobnú účasť na zasadnutí OZ, za ich prezentáciu aj
odpovede. Upovedomil ich, že o výsledku tajnej voľby budú oboznámení v najbližších dňoch.

Bod č. 3 Voľba hlavného kontrolóra obce
Volebná komisia overila platnosť odovzdaných hlasovacích lístkov a spočítala hlasy. V tajnom
hlasovaní získala najviac hlasov kandidátka Ing. Mgr. Zuzana Zánová.
Bod č. 4 Kontrola plnenia uznesení zo VI. zasadania OZ zo dňa 6.9.2021
Všetky úlohe uložené uzneseniami zo VI. zasadnutia OZ zo dňa 6.9.2021 boli splnené. V otázke
nutnosti platenia externej mzdárky v ZŠ s MŠ Strelníky č. 42 sa starosta obce vyjadril tak, že
vzhľadom na množstvo pracovných úloh administratívnych pracovníčok OÚ zostáva nateraz
situácia bez zmeny, teda v doterajšom stave.
K rôznym činnostiam v obci sa vyjadril nasledovne:
- kontrola náležitostí kandidátov na hlavného kontrolóra, obaja kandidáti náležitosti splnili,
- štiepkovanie konárov, dreva v termíne 9. – 13. septembra, celkové množstvo 81 ton,
- konanie pietnej spomienky k výročiu pádu vrtuľníka, starosta poďakoval za pomoc
zúčastneným,
- v cintoríne je pripravené miesto na uloženie biologicky rozložiteľného odpadu, miesto je
označené tabuľkou s oznamom triedenia odpadov. Pridané budú nádoby na sklo, plast
a kovy,
- ohľadom doplnenia zbernej nádoby na kovy spoločnosťou, ktorá zabezpečuje ich odvoz,
prisľúbené doplnenie, avšak vzhľadom na ohlásené zálohovanie nápojových plechovíc aj
plastových fliaš od januára 2022 sa potreba doplnenia nádoby bude prehodnocovať
v roku 2022,
- Fi KOŠÚT PLUS, s.r.o., Školská 2000, 962 05 Hriňová, podala výpoveď zmluvy o nájme
nebytových priestorov, pričom nájomná zmluva končí trojmesačnou výpovednou lehotou
dňom 30.11.2021,
- z dotácie Fondu na podporu umenia (FPU) boli zakúpené knihy v cene spolu 1 121 EUR,
pričom schválených bolo 1 115 EUR, z toho dotácia FPU predstavuje 1 000 EUR.
Faktúry boli vyplatené, po katalogizácii budú knihy k dispozícii čitateľom obecnej
knižnice.

Bod č. 5 Schválenie VZN č. 6/2021 obce Strelníky - o miestnych daniach a miestnom

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Poslanci OZ predložený návrh jednohlasne schválili. VZN č. 6/2021 nahrádza VZN č.
5/2020.
Bod č. 6 Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2021
Účtovníčka obce Anežka Majerová predložila úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.
2/2021. Poslanci OZ úpravu rozpočtu jednohlasne schválili.

Bod č. 7 Schválenie príkazu starostu na vykonanie inventarizácie
Starosta predložil návrh príkazu starostu na vykonanie inventarizácie majetku obce. Poslanci OZ
predložený návrh jednohlasne schválili.

Bod č. 8 Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Strelníky č. 42 za
školský rok 2020/2021
Mgr. Juraj Čief oboznámil zastupiteľstvo s obsahom Správy o výsledkoch výchovno-vzdelávacej
činnosti ZŠ s MŠ Strelníky č. 42 za školský rok 2020/2021. Správu vypracovala Mgr. Gabriela
Sedláková. Správa bude zverejnená na stránke školy do konca roku 2021. Poslanci OZ správu
jednohlasne schválili.

Bod č. 9 Oznámenie o úprave hodín, zmena prevádzky v materskej škole ZŠ s MŠ
Strelníky č. 42
29.9. 2021 bol na OÚ doručený riaditeľkou ZŠ s MŠ oznam, že na základe súhlasu rodičov detí
navštevujúcich MŠ bude prevádzka od 20.9.2021 zmenená z hľadiska hodín prevádzky nasledovne:
MŠ je otvorená pondelok až piatok od 6.30 hod. do 16.00 hod. OZ vzalo oznámenie na vedomie.
Bod č. 10 Žiadosť na rozkopávku miestnej komunikácie – Ľ. Jahoda, Banská Bystrica
Žiadosť Ľ. Jahodu bola doručená 19.10.2021 a týka sa rozkopávky miestnej komunikácie
z dôvodu vybudovania vodovodnej prípojky a elektrickej prípojky na pozemok parcely C KN č.
694/4. V druhom bode žiadosti Ľ. Jahoda oznamuje, že plánuje na vlastné náklady odvodniť
časť obecného pozemku pozdĺž jeho pozemku súbežne s miestnou komunikáciou a dažďovou
kanalizáciou formou žľabovky zaústenej do jestvujúcej obecnej dažďovej kanalizácie.
Poslanci OZ žiadosť na rozkopávku a oznámenie zámeru schválili pomerom hlasov za:4, proti:0,
zdržal sa:1.

Bod č. 11. Zverejnenie zámeru – prenajatie majetku obce formou inštitútu verejnej
obchodnej súťaže

Starosta obce informoval o návrhu na prenechanie majetku obce do nájmu a na zverejnenie
zámeru prenajať majetok obce formou inštitútu verejnej obchodnej súťaže. Poslanci OZ návrh
na prenechanie majetku obce do nájmu a na zverejnenie zámeru jednohlasne schválili.
Bod č. 12. Rôzne
Starosta obce informoval o:
-

žiadosti R. Štubniaka o prenájom nebytových priestorov – priestory pohostinstva –
v odpovedi uviesť, že vzhľadom na vyhlásenie zámeru o prenájme majetku obce formou
inštitútu verejnej obchodnej súťaže, kde bude zverejnený zámer aj s časovým rámcom.
zvážení možnosti navrhnúť vyhlásenie zvonice v cintoríne a objektu starej školy za
miestne pamätihodnosti.
vybudovaní priestoru pre uloženie biologicky rozložiteľného odpadu v cintoríne
vybudovaní osvetlenia pri Borovine - osadenie 2 stĺpov a svietidiel, o demontáži stožiarov
miestneho rozhlasu (10 ks),
odsúhlasenie projektu IROP Rekonštrukcia chodníka v Baníkovie ulici, určený čas na
realizáciu marec – november 2022
hodnotení projektu na rekonštrukciu priestorov Zariadenia sociálnych služieb – aktuálne
projekt posudzuje IROP Bratislava
štiepkovaní, kosení cintorína a likvidácii odpadu po štiepkovaní
oprave a natretí brány k priestorom pohostinstva
sanovaní bránok v cintoríne novým náterom – bránky smerom na horný aj dolný koniec
v hornej časti cintorína
návrhu na zakúpenie uzamykateľných nádob na odpad s priehradkami na jednotlivé
zložky separovaného odpadu na námestie obce

Bod č. 13. Diskusia
V diskusii zazneli nasledovné diskusné príspevky:
-

-

Ing. Ondrej Madoš sa zaujímal o aktuálnu situáciu s IBV – možnosti sú: vypracovanie
územného plánu, (nie je povinný pre obec, ale môže sa ním riešiť väčšie územie na IBV),
alebo formou jednoduchých pozemkových úprav, kde sa môže riešiť maximálne územie
2 ha
Ing. Ondrej Madoš navrhol svojpomocnú opravu cesty v Palovie ulici formou
vybetónovania. Starosta navrhol vykonanie obhliadky v záujme lepšieho posúdenia
možností.
Lýdia Majerová informovala, že bola oslovená občanmi ohľadom možného zriadenia
klubu pre seniorov v prízemných priestoroch prístavby kultúrneho domu.

Bod č. 14. Záver
Na záver starosta obce Ján Majer poďakoval poslancom za účasť na zasadnutí a zasadnutie
ukončil.
Zapísala: Mgr. Janka Hrašková
Ján MAJER
starosta obce
Overovatelia:

Mgr. Juraj Čief
Lucia Ďurčíková
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