ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Strelníkoch č. I/2022 zo dňa 23.2.2022
Prítomní:

Neprítomná:

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

PROGRAM

1. Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Schválenie VZN č. 1/2022 o organizácii miestneho referenda v obci Strelníky
4. Schválenie VZN č. 2/2022 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb
na území obce Strelníky
5. Schválenie VZN č. 3/2022 o udržiavaní čistoty v obci
6. Schválenie VZN č. 4/2022 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na primárne vzdelávanie do
1. ročníka ZŠ s MŠ v Strelníkoch
7. Žiadosť ZŠ s MŠ Strelníky o úpravu poplatkov za stravovanie
8. Oprava výtlkov v miestnych komunikáciách
9. Správa hlavnej kontrolórky obce – kontrola zverejňovania povinne zverejňovaných informácií
podľa §5 Zákona o slobode informácií na webovom sídle obce
10. Správa hlavnej kontrolórky obce – finančná kontrola – Pokladňa, došlé faktúry (DF)
11. Správa hlavnej kontrolórky obce – kontrola dodržiavania základnej finančnej kontroly pri
pokladničných dokladoch a faktúrach
12. Správa hlavnej kontrolórky obce - kontrola hospodárenia a čerpania schváleného rozpočtu
obce za II. polrok 2021
13. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Strelníky za rok 2021
14. Rôzne
15. Diskusia
16. Záver
PROGRAM PO DOPLNENÍ
1.-13. zostávajú bez zmeny
14. Zosúladenie povinností pracovníčok Obecného úradu v Strelníkoch s ustanoveniami
uvedenými v § 16 ods. 1 a ods. 2 pís. a) a b) zákona č. 369/1990 Zb.
15. Rôzne
16. Diskusia
17. Záver
Bod č. 1 Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice
Zasadnutie obecného zastupiteľstva (OZ) otvoril starosta obce Ján Majer. Prítomní boli šiesti
poslanci OZ, Lýdia Majerová bola z OZ ospravedlnená, starosta preto vyhlásil zasadnutie za
uznášaniaschopné a predniesol návrh programu zasadnutia OZ. Na výzvu ohľadom možného

doplnenia bodov do programu zasadnutia reagovala Mgr. Janka Hrašková s tým, že žiada doplniť
bod Zosúladenie povinností pracovníčok Obecného úradu v Strelníkoch s ustanoveniami
uvedenými v § 16 ods. 1 a ods. 2 pís. a) a b) zákona č. 369/1990 Zb. Tento bod sa zaradil ako č.
14, a následné body boli prečíslované na 15. Rôzne, 16. Diskusia, 17. Záver. O takto doplnenom
programe dal starosta obce hlasovať. Poslanci OZ doplnený program jednohlasne schválili.
Prítomní poslanci:
Neprítomní poslanci:
Hlasovali za:
Zdržali sa:
Proti:

6
1 – Lýdia Majerová – ospravedlnená
6 – Mgr. Juraj Čief, Lucia Ďurčíková, Mgr. Janka Hrašková, Ing. Ondrej Madoš,
Ing. Ivan Majer, Vladimír Majer,
0
0

Starosta obce určil za zapisovateľku Mgr. Janku Hraškovú, za členov návrhovej komisie určil
Vladimíra Majera a Luciu Ďurčíkovú, za overovateľov zápisnice určil Ing. Ondreja Madoša a
Mgr. Juraja Čiefa. Následne dal starosta hlasovať o určení zapisovateľky, určení členov návrhovej
komisie aj overovateľov zápisnice. Poslanci OZ určené úlohy jednohlasne schválili.
Prítomní poslanci:
Neprítomní poslanci:
Hlasovali za:
Zdržali sa:
Proti:

6
1 – Lýdia Majerová – ospravedlnená
6 – Mgr. Juraj Čief, Lucia Ďurčíková, Mgr. Janka Hrašková, Ing. Ondrej Madoš,
Ing. Ivan Majer, Vladimír Majer,
0
0

Bod č. 2 Kontrola plnenia uznesení z VIII. zasadania OZ zo dňa 14.12.2021
Všetky úlohy uložené uzneseniami z VIII. zasadnutia OZ zo dňa 14.12.2021 boli splnené.
K jednotlivým bodom uznesení starosta poskytol doplňujúce informácie, konkrétne
o plánovanom zbere papiera v marci 2022 a očakávanom zbere kovového odpadu v najbližšom
čase. K téme možného umiestnenia Z-BOX-u od spoločnosti Packeta doplnil, že žiadosť obce je
aktuálne v riešení, pričom firma si situáciu overuje v ich systéme a konečné stanovisko
(vzhľadom na to, že sme menšia obec) ešte nebolo prijaté. Pri téme možnej podpory OZ Šajbania
formou 2% z dane starosta uviedol, že v aktuálnom roku je podpora možná. Pri informácii
o konaní očkovania proti ochoreniu COVID-19 priamo v obci uviedol, že sa bude očkovať
1.3.2022 a nahlásení občania budú informovaní o čase a mieste.
Poslanci OZ vzali na vedomie správu o kontrole plnenia uznesení.
Bod č. 3 Schválenie VZN č. 1/2022 o organizácii miestneho referenda v obci Strelníky
Starosta obce predložil poslancom OZ na schválenie VZN č. 1/2022, ktorým sa upravuje
prípadná organizácia miestneho referenda, a doplnil, že boli splnené všetky podmienky týkajúce sa
zverejnenia návrhu VZN.
Poslanci OZ predložené VZN č. 1/2022 o organizácii miestneho referenda v obci Strelníky
jednohlasne schválili.
Prítomní poslanci:
Neprítomní poslanci:
Hlasovali za:
Proti:
Zdržali sa:

6
1 – Lýdia Majerová – ospravedlnená
6 – Mgr. Juraj Čief, Lucia Ďurčíková, Mgr. Janka Hrašková, Ing. Ondrej Madoš,
Ing. Ivan Majer, Vladimír Majer
0

Bod č. 4 Schválenie VZN č. 2/2022 o určení pravidiel času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území obce Strelníky
Starosta obce predložil poslancom na schválenie VZN č. 2/2022 o určení pravidiel času predaja
v obchode a času prevádzky služieb na území obce Strelníky. Poslanci OZ schválili VZN č. 2/2022.
Prítomní poslanci:
Neprítomní poslanci:
Hlasovali za:
Proti:
Zdržali sa:

6
1 – Lýdia Majerová – ospravedlnená
5 – Mgr. Juraj Čief, Lucia Ďurčíková, Mgr. Janka Hrašková, Ing. Ondrej Madoš,
Vladimír Majer
0
1 – Ing. Ivan Majer

Bod č. 5 Schválenie VZN č. 3/2022 o udržiavaní čistoty v obci
Starosta obce predložil poslancom na schválenie VZN č. 3/2022 o udržiavaní čistoty v obci.
Poslanci OZ predložené znenie VZN č. 3/2022 jednohlasne schválili.
Prítomní poslanci:
Neprítomní poslanci:
Hlasovali za:
Zdržali sa:
Proti:

6
1 – Lýdia Majerová – ospravedlnená
6 – Mgr. Juraj Čief, Lucia Ďurčíková, Mgr. Janka Hrašková, Ing. Ondrej Madoš,
Ing. Ivan Majer, Vladimír Majer
0
0

Bod č. 6 Schválenie VZN č. 4/2022 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na primárne
vzdelávanie do 1. ročníka ZŠ s MŠ v Strelníkoch
Starosta obce predložil na schválenie VZN č. 4/2022, ktorým sa určuje čas a miesto zápisu dieťaťa na
primárne vzdelávanie, a to konkrétne dňa 13.4.2022 od 14.00 do 16.00 hod. v budove Základnej
školy s materskou školou v Strelníkoch č. 42.
Poslanci OZ jednohlasne schválili VZN č. 4/2022.
Prítomní poslanci:
Neprítomní poslanci:
Hlasovali za:
Zdržali sa:
Proti:

6
1 – Lýdia Majerová – ospravedlnená
6 – Mgr. Juraj Čief, Lucia Ďurčíková, Mgr. Janka Hrašková, Ing. Ondrej Madoš,
Ing. Ivan Majer, Vladimír Majer,
0
0

Bod č. 7 Žiadosť ZŠ s MŠ Strelníky o úpravu poplatkov za stravovanie
Základná škola s materskou školou Strelníky predložila dňa 28.1.2022 žiadosť o úpravu poplatkov za
stravovanie z dôvodu zvýšených nákladov na potraviny. Poplatky za stravu navrhuje ZŠ s MŠ upraviť
podľa 3. finančného pásma na nákup potravín. Úprava sa týka všetkých kategórií stravníkov. Poslanci
OZ žiadosť ZŠ s MŠ Strelníky vzali na vedomie.
Bod č. 8 Oprava výtlkov v miestnych komunikáciách

Starosta informoval o výtlkoch na miestnych komunikáciách aj ceste III. triedy č. 2428
prechádzajúcej obcou, ktoré sa ukazujú po zime. Navrhol, aby sa oprava miestnych komunikácií

realizovala svojpomocne vyplnením výtlkov vrecovaným asfaltom a následne systémom TURBO,
ideálne v apríli/máji aj podľa dohody s dodávateľom prác. Týmto systémom by sa tiež upravilo
rozšírenie cesty pri ZŠ s MŠ Strelníky. O navrhnutej oprave výtlkov dal starosta hlasovať,
poslanci OZ opravu jednohlasne schválili.
Prítomní poslanci:
Neprítomní poslanci:
Hlasovali za:
Zdržali sa:
Proti:

6
1 – Lýdia Majerová – ospravedlnená
6 – Mgr. Juraj Čief, Lucia Ďurčíková, Mgr. Janka Hrašková, Ing. Ondrej Madoš,
Ing. Ivan Majer, Vladimír Majer,
0
0

Bod č. 9 Správa hlavnej kontrolórky obce – kontrola zverejňovania povinne
zverejňovaných informácií podľa § 5 Zákona o slobode informácií na webovom sídle obce
Hlavná kontrolórka obce Ing. Mgr. Zuzana Zánová predložila poslancom správu 1/2022týkajúcu sa kontroly zverejňovania povinne zverejňovaných informácií podľa §5 Zákona
o slobode informácií na webovom sídle obce. Z uvedených záverov vyplýva, že HK pri
kontrolách nenašla žiadne pochybenia – formálneho ani iného charakteru. Poslanci OZ správu
HK 1/2022 vzali na vedomie.
Lucia Ďurčíková sa následne zaujímala o to, či HK kontrolovala aj obsahovú stránku faktúr, kde
sú podľa Lucie Ďurčíkovej zverejňované osobné údaje, na ktoré sa vzťahuje nariadenie GDPR
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov). HK Ing. Mgr. Zuzana Zánová uviedla, že tento aspekt
nekontrolovala, po tomto upozornení sa naň zameria. Lucia Ďurčíková ďalej upozornila na
zmluvu, ktorá je zverejnená, hoci obec nakoniec zmluvu nepodpísala.

Bod. č. 10 Správa hlavnej kontrolórky obce – finančná kontrola – Pokladňa, došlé faktúry
(DF)
HK obce Ing. Mgr. Zuzana Zánová predložila poslancom OZ správu 2/2022 o finančnej
kontrole – pokladni, DF. V správe sa konštatuje, že neboli zistené žiadne nedostatky formálneho
ani vecného charakteru. Poslanci OZ predloženú správu HK 2/2022 vzali na vedomie.

Bod č. 11 Správa hlavnej kontrolórky obce – kontrola dodržiavania základnej finančnej
kontroly pri pokladničných dokladoch a faktúrach
HK obce predložila správu HK 3/2022 o kontrole dodržiavania základnej finančnej kontroly pri
pokladničných dokladoch a faktúrach, pri ktorej bol kontrolovaný posledný štvrťrok 2021
a neboli zistené žiadne nedostatky. Predloženú správu poslanci OZ vzali na vedomie.
Bod č. 12 Správa hlavnej kontrolórky obce – kontrola hospodárenia a čerpania
schváleného rozpočtu obce za II. polrok 2021
HK obce Ing. Mgr. Zuzana Zánová predložila poslancom správu o kontrole hospodárenia
a čerpaní schváleného rozpočtu obce za II. polrok 2021 označenú ako 4/2022. Poslanci OZ vzali
predloženú správu na vedomie.

Bod č. 13 Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Strelníky za rok 2021
HK obce Ing. Mgr. Zuzana Zánová predložila poslancom správu o kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky obce Strelníky za rok 2021. V správe zhrnula kontrolnú činnosť predchádzajúcej hlavnej
kontrolórky Ing. Hany Tatárikovej a následne svoje vykonané kontroly a predložené stanovisko
k rozpočtu obce. Predloženú správu poslanci OZ vzali na vedomie.

Bod č. 14 Zosúladenie povinností pracovníčok Obecného úradu v Strelníkoch
s ustanoveniami uvedenými v § 16 ods. 1 a ods. 2 pís. a) a b) zákona č. 369/1990 Zb.
Mgr. Janka Hrašková, ktorá bod navrhla doplniť do programu zasadnutia OZ, prečítala presné
znenie odseku 1 a 2 písmen a aj b. Znenia sú nasledovné:
„§ 16 Obecný úrad
1)

Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj
orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom
2) Obecný úrad najmä
a) zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a
výpravňou písomností obce
b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva obecnej rady a
komisií,“

Ďalej upozornila na skutočnosť, že administratívne pracovníčky Obecného úradu Strelníky sú
ako zapisovateľky na zasadnutiach OZ naposledy uvedené nasledovne 9.3.2021 (M.L.)
a 10.12.2020 (A.M.). Následne sa Ing. Ondrej Madoš pýtal hlavnej kontrolórky obce na jej
skúsenosti s danou témou. Ing. Mgr. Zuzana Zánová sa vyjadrila, že podľa jej poznatkov
zabezpečuje organizačné a administratívne náležitosti na rokovanie OZ obecný úrad. Poslanci
OZ, starosta/starostka ani HK nepíšu zápisnice, ale pripravujú si svoje stanoviská, podklady,
návrhy, atď. Ing. Ivan Majer sa vyjadril, že treba dohliadnuť na dodržiavanie ustanovení zákona.
Poslanci OZ vzali bod o zosúladení pracovných povinností pracovníčok OÚ Strelníky
s ustanoveniami § 16 ods. 1 a ods. 2 pís. a) a b) zákona č. 369/1990 Zb. na vedomie.

Bod č. 15 Rôzne
Starosta obce informoval o dianí v obci, konkrétne o:
a) žiadosti Rudolfa Štubniaka, konateľa Hostinca „u Kukiho“, o prenájom nebytových
priestorov v prízemí prístavby kultúrneho domu vo vlastníctve obce na dobu neurčitú.
V diskusii k téme dospeli poslanci OZ k záveru, že konateľ by mal v žiadosti presnejšie
špecifikovať napr. dĺžku prenájmu a informáciu o plánovanom využití priestoru, ďalej
by sa to vyriešilo formou dodatku k Zmluve o prenájme, kde sa vyčíslia náklady
a vydiskutujú ostatné náležitosti.
b) žiadosti ZŠ s MŠ – informácia o nevyhovujúcej elektrickej inštalácii v priestoroch
kuchyne ZŠ s MŠ – na začiatok sa vykoná kontrola na posúdenie aktuálneho stavu.
c) postupe v rámci prípravy IBV v obci, kde Okresný úrad Banská Bystrica Odbor
opravných prostriedkov udelil súhlas na pozemok s rozlohou 1,9 ha. Ďalej sa na OÚ
Strelníky konalo stretnutie so zástupcami Okresného úradu BB z Pozemkového
a lesného odboru ohľadom ďalších krokov, medzi ktorými je zriadenie 7-členného
prípravného výboru a bola nám určená vedúca projektu. Následné kroky sa budú

d)

e)

f)

g)
h)

i)
j)
k)

koordinovať s geodet. spoločnosťou LUSH spol. s.r.o. Zvolen a podľa situácie sa
pripraví schôdza vlastníkov.
oslave 40. výročie otvorenia budovy školy, termín je stanovený na 6.4.2022. Od 13.00
hod by sa uskutočnil v priestoroch ZŠ Deň otvorených dverí pre pozvaných hostí
a záujemcov, následne o 16.00 hod by sa konal oficiálny kultúrny program v KD
Strelníky tvorený vystúpeniami žiakov a detí zo ZŠ s MŠ Strelníky, žiakov
navštevujúcich ZUŠ a FSk Šajbania.
Dni obce Strelníky v termíne 6.8.2022 a návrhoch na program a zabezpečenie, Ing.
Ondrej Madoš navrhol, aby v programe účinkoval súbor/kapela nefolklórneho
charakteru.
nedostatku opatrovateliek v ZSS STROM Strelníky –situácia sa rieši aj nahláškou
ÚPSVaR v Banskej Bystrici. Aktuálne bude nábor vyhlásený aj v krajinách mimo EÚ,
s čím sú spojené viaceré administratívne postupy.
stave vývozu komunálneho odpadu, za január – bolo vyvezených 102 a 115 nádob, čo
je výrazné zníženie.
informácii od kronikárky obce ohľadom elektronického spracúvanie kroniky , kde
všetko bude v elektronickej forme a zároveň je možné vytlačiť príslušné listy a nechať
ich zviazať do knižnej či inej formy. Tiež bude dostupná na webovej stránke obce.
predloženej ponuke na rozšírenie kamerového systému v obci, kde ale cena prevyšuje
očakávanú výšku, preto to aktuálne nebude riešené.
nezrovnalostiach ohľadom vyúčtovania dotácií z rozpočtu obce za minulý rok
u niektorých prijímateľov.
zasadnutí Koordinačnej rady biosférickej rezervácie Poľany, vznikol výbor pre
rozvojové aktivity a manažovanie CHKO-BR Poľana, ďalej sa hovorilo o návrhu na
vybudovanie náučného chodníka a na obnovu triangulačného bodu – Minca.

Poslanci OZ podané informácie vzali na vedomie.
Bod č. 16 Diskusia
V diskusii zazneli nasledovné diskusné príspevky:







Ing. Ivan Majer žiadal osloviť MUDr. Herkovú s požiadavkou, aby svoje čerpanie
dovolenky dôsledne oznamovala na OÚ Strelníky, odkiaľ sa to vyhlasuje pre potreby
občanov.
Ing. Ivan Majer sa zaujímal o množstvo vyvezeného KO. Starosta obce uviedol, že za
január 2022 sa množstvo odpadu znížilo. Doplnil tiež, že za rok 2021 obec dosiahla
mieru vytriedenosti odpadu na úrovni 63,69 %. Za rok 2020 bola miera vytriedenosti
24,60 %.
Mgr. Janka Hrašková sa zaujímala o nedostatočne vytriedený odpad vo
veľkokapacitných kontajneroch v cintoríne – starosta informoval, že pred vývozom
budú biologicky rozložiteľné odpady a iné zložky dodatočne vytriedené.
Starosta informoval o potrebnom vývoze vyradených matracov zo ZSS v rámci
veľkokapacitného zberu, vec zostáva v riešení.
Mgr. Juraj Čief pripomenul, že pri príležitosti oslobodenia obce sa bude 21.3.2022
o 16.15 hod konať pietny akt pri pamätníku na námestí obce.

Poslanci OZ vzali na vedomie diskusné príspevky.

Bod č. 17 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

Ing. Ondrej Madoš
Vyvesené na úradnej tabuli: 28.2.2022
Zvesené z úradnej tabule:................2022
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