ZÁPISNICA
z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Strelníkoch zo dňa 08. 06. 2021
Prítomní:

starosta obce - Ján Majer
kontrolórka obce - Ing. Hana Tatáriková

Poslanci OZ: Mgr. Juraj Čief, Lucia Ďurčíková, Mgr. Janka Hrašková, Ing. Ondrej Madoš,
Vladimír Majer, Ing. Ivan Majer, Lýdia Majerová
Program:
1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Súhlas s inou zárobkovou činnosťou – hlavná kontrolórka obce
4. Správa z kontroly č. 2/2021 - vykonania inventarizácie k 31.12.2020 – OÚ Strelníky
5. Správa z kontroly č. 3/2021 - kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2020
6. Firma Košút Plus, s. r. o. – Žiadosť o zníženie poplatku za komunálny odpad za rok 2020 a rok 2021
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021
8. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Strelníky za rok 2020
9. Návrh záverečného účtu za rok 2020
10. Návrh na použitie prebytku rozpočtu za rok 2020
11. Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2021
12. Návrh na vykonanie pozemkových úprav v lokalite č. 1 Hlinačky a lokalita č. 2 Za Hodrušov
13. Návrh na podanie žiadosti – Výzva BBGMP – Obnova ZSS STROM Strelníky.
14. Rôzne
15. Diskusia
16. Záver
Bod č. 1 Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Zasadnutie obecného zastupiteľstva (OZ) otvoril Ján Majer, starosta obce. Prítomní boli všetci
poslanci OZ, preto starosta obce vyhlásil zasadnutie za uznášaniaschopné. Za zapisovateľku určil Ing.
Hanu Tatárikovú, navrhol členov návrhovej komisie: Ing. Ondreja Madoša a Mgr. Janku Hraškovú;
overovateľov zápisnice: Luciu Ďurčíkovú a Vladimíra Majera. Zároveň predniesol návrh programu
zasadnutia OZ. OZ jednohlasne schválilo členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a program
OZ.
Bod č. 2 Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce Ján Majer predniesol správu o kontrole plnenia uznesení. Všetky úlohy uložené
uzneseniami z II. zasadnutia OZ zo dňa 09.03.2021 boli splnené. Úlohy z V. zasadania OZ zo dňa
21.07.2020 bod č. 6/2 (orezanie lipy v Baníkovej ulici) splnená, 6/3 (osadenie turistického mapového
značenia celého Podpoľania v časti horný koniec - na otočke) zostáva v konaní a bod 6/6 (návrh
uzamykania vstupnej brány do cintorína) zostáva v konaní.
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Bod č. 3 Súhlas s inou zárobkovou činnosťou – hlavná kontrolórka obce
Starosta obce predložil poslancom doručenú žiadosť o súhlas s inou zárobkovou činnosťou od hlavnej
kontrolórky obce (HK). V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. zákonov § 18 odseku (1) musí mať hlavný
kontrolór obce udelený súhlas obecného zastupiteľstva, že môže podnikať, vykonávať inú zárobkovú
činnosť a byť členom radiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré
vykonávajú podnikateľskú činnosť. OZ schválilo HK obce súhlas s inou zárobkovou činnosťou.
Bod č. 4 Správa z kontroly č. 2/2021 - vykonania inventarizácie k 31.12.2020 – OÚ Strelníky
Hlavná kontrolórka obce predložila poslancom správu z kontroly vykonania inventarizácie
k 31.12.2020. Poslanci OZ zobrali na vedomie správu z kontroly.
Bod č. 5 Správa z kontroly č. 3/2021 – kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2020
Hlavná kontrolórka obce predložila poslancom správu z kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok
2020. Poslanci OZ zobrali na vedomie správu z kontroly.
Bod č. 6 Firma Košút Plus, s. r. o. – Žiadosť o zníženie poplatku za komunálny odpad za rok 2020 a
rok 2021
Starosta obce predložil OZ žiadosť od firmy Košút Plus, s. r. o. doručenú na Obecný úrad Strelníky
dňa 07.03.2021. Žiadosť sa týkala zníženia poplatku za komunálny odpad za roky 2020 a 2021
z dôvodu nemožnosti otvorenia prevádzky v dôsledku opatrení súvisiacich s COVID-19. Poslanci OZ
rozhodli, že firme Košút Plus, s. r. o. bude za rok 2020 alikvotne vrátená časť za dni, ktoré nebolo
možné otvorenie prevádzky z dôvodu pandemickej situácie. Žiadosť za odpustenie poplatku za KO za
rok 2021 poslanci zobrali na vedomie.
Bod č.7 Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021
Hlavná kontrolórka obce predniesla návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021. Do plánu
kontrolnej činnosti boli oproti plánu zverejnenému spôsobom v obci obvyklým zapracované
pripomienky od poslancov, ktoré boli doručené hlavnej kontrolórke obce. OZ schválilo plán
kontrolnej činnosti na II. polrok 2021.
Bod č. 8 Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Strelníky za rok 2020
Hlavná kontrolórka obce predložila poslancom stanovisko k záverečnému účtu obce Strelníky za rok
2020. Vo svojom stanovisku odporučila schváliť Záverečný účet obce za rok 2020. OZ zobralo na
vedomie predložené stanovisko.
Bod č. 9 Návrh záverečného účtu za rok 2020
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh záverečného účtu za rok 2020. OZ jednohlasne schválilo
Záverečný účet obce s výrokom „schvaľuje celoročné hospodárenie bez výhrad“.
Bod č. 10 Návrh na použitie prebytku rozpočtu za rok 2020
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh na použitie prebytku rozpočtu za rok 2020. Tento
prebytok bol vyčíslený v predloženom záverečnom účte obce za rok 2020. Prebytok navrhuje použiť
na tvorbu rezervného fondu obce. OZ jednohlasne schválilo použitie prebytku rozpočtu za rok 2020.
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Bod č. 11 Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2021
Starosta obce predložil rozpočtové opatrenie č. 1/2021. Rozpočtové opatrenie vypracovala
účtovníčka obce Anežka Majerová. OZ jednohlasne schválilo predložené rozpočtové opatrenie č.
1/2021.
Bod č. 12 Návrh na vykonanie pozemkových úprav v lokalite č. 1 Hlinačky a lokalita č. 2 Za
Hodrušov
Starosta obce predložil návrh riešenia IBV formou jednoduchých pozemkových úprav v lokalite č. 1
Hlinačky a lokalite č. 2 Za Hodrušov v zmysle zákona č. 330/1991 Z.z. o pozemkových úpravách,
usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových
spoločenstvách. V nadväznosti na pracovnú poradu, na ktorej sa prerokovávali lokality vybrané na
základe posúdenia pracovníkom geodetickej firmy a architektom sa aktuálne stanovili dve prioritné
lokality s najväčším potenciálom k získaniu potrebných dokladov. OZ jednohlasne schválilo
predložený návrh.
Bod č. 13 Návrh na podanie žiadosti – Výzva BBGMP – Obnova ZSS STROM Strelníky.
Starosta obce predložil návrh na možnosť podania žiadosti o poskytnutie finančného príspevku
z výzvy Banskobystrického geomontánneho parku , kód výzvy IROP-CLLD-T472-512-005 na „Obnova
ZSS STROM Strelníky.“
Bod č. 14 Rôzne
Starosta obce informoval o činnostiach v obci, ktoré boli zrealizované od posledného zastupiteľstva,
konkrétne o:
a) položení venca k pamätníku 2. sv. vojny pri príležitosti 76. výročia ukončenia vojny kvôli
epidemiologickým obmedzeniam len v prítomnosti starostu obce a predsedníčky SZPB obce,
b) odovzdaní Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Strelníky na roky 2021-2030 na Okresný úrad odbor životného prostredia, odtadiaľ bolo zaslané na CHKO Poľana.
V súčasnej dobe sa čaká na odsúhlasenie OÚ BB odborom Životného prostredia.
c) výsledku verejného obstarávania na rekonštrukciu chodníka v Baníkovie ulici vyhrala firma ZERO
Plus, s. r. o. s najnižšou cenou 22 770,26 bez DPH,
d) zaslaní žiadosti o poskytnutie financií z Fondu na podporu umenia pre knižnicu Strelníky – nákup
kníh v hodnote 1 800,00 € + spoluúčasť obce vo výške 200,00 €,
e) zaslaní žiadosti na StVS a. s. ohľadne výmeny vodovodného potrubia v časti Baníkovie ulica.
Výmena bola zaradená do investičného plánu na rok 2022,
f) oprave brány do kotolne v základnej škole, válova za Gránerov, čistení a kontrole válova po
silných dažďoch, o potrenej rekonštrukcii válova a stropnej dosky nádrže pri hasični,
g) zaslaní žiadosti na BBSK o financie na skvalitnenie starostlivosti o klientov v ZSS Strom Strelníky,
h) brigáde kosenie trávy v cintoríne a následnom vyhrabaní trávy v cintoríne,
i) pripravovanom projekte na čiastočnú rekonštrukciu v ZSS Strom Strelníky,
j) výraznom navýšení poplatkov za komunálny odpad účtovaných obci – z nízkej miery vytriedenia
odpadov v domácnostiach a obci následne vyplýva zvyšovanie ceny/koeficientu za vytriedenosť,
nutnosť zmeniť systém odpadového hospodárstva v obci a potrebné šírenie osvety,
k) možnosti organizovania Dňa obce Strelníky – poslanci OZ odsúhlasili organizovanie Dňa Obce
Strelníky dňa 07.08.2021 v prípade priaznivej epidemiologickej situácie,
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l) odovzdaní cien za upratovanie okolia obce pri príležitosti Dňa Zeme 2021,
m) pohľadávkach obce voči PD Bukovina – sľúbené doplatenie 30 % do konca júna 2021 a zvyšných
70 % do 25.07.2021,
n) otváracích hodinách v Kolibe, ktoré predložila firma Martin Kliment s. r. o a o tom, že firma
odstúpila od zmluvy o nájme za využívanie obecnej vodomernej šachty, z dôvodu premiestnenia
vodomeru do svojej vodovodnej šachty,
o) urgencii vďaka ktorej Regionálna správa ciest vyasfaltovala výtlky v obci a aj úsek medzi
Ľubietovou a Strelníkmi,
p) o vodozádržnom opatrení v časti Hlinačky, ktorého projekt bol postúpený na OÚ Banská Bystrica
a čakáme na rozhodnutie vydania stavebného povolenia.
Bod č. 15 Diskusia
- Ing. Ivan Majer sa zaujímal o termín zaasfaltovania cesty po oprave poruchy vodovodu v časti
Fíbek, Ján Majer, starosta obce, vysvetlil, že pravidelne komunikuje so zodpovednými zástupcami
StVSP, nateraz ale konkrétny termín neposkytli.
- Mgr. Juraj Čief – informoval o podanej žiadosti na dotáciu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR pre Základnú školu. Financie budú použité na prerábanie vnútorných priestorov
základnej školy. Informoval o potrebe maľovania vnútorných priestorov školy a o potrebe
výmeny osvetlenia v triedach a v družine.
- Mgr. Janka Hrašková sa vrátila k úlohe z V. zasadania OZ zo dňa 21.7.2020 bodu č. bod 6/6 - uzamykanie vstupnej brány do cintorína, navrhla, aby sa vstupná brána nezamkýnala.
Bod č. 16 Záver
Na záver starosta obce Ján Majer poďakoval poslancom za účasť na zasadnutí a zasadnutie ukončil.

Zapísala : Ing. Hana Tatáriková

Ján M a j e r
starosta obce

Overovatelia : Lucia Ďurčíková
Vladimír Majer

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