ZÁPISNICA
z IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Strelníkoch zo dňa 14.07. 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. Organizačné zabezpečenie – Deň obce
4. Rôzne
5. Diskusia
6. 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 p. Luciu
Ďurčíkovú, navrhol členov návrhovej komisie: Ing. Ivana Majera a Mgr. Juraja Čiefa; overovateľov zápisnice:
Mgr. Janku Hraškovú a p. Vladimíra Majera. Zároveň predniesol návrh programu zasadnutia OZ. Do
programu doplnil žiadosť z Okresného súdu Banská Bystrica na voľbu prísediaceho na nové volebné
obdobie. OZ jednohlasne schválilo členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a doplnený program
OZ.
Bod č. 2 Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce Ján Majer predniesol správu o kontrole plnenia uznesení. Všetky úlohy uložené uzneseniami
z III. zasadnutia OZ zo dňa 08.06.2021 boli splnené. Úloha z V. zasadania OZ zo dňa 21.07.2020 bod 6/6
(návrh uzamykania vstupnej brány do cintorína) nebol splnený, zostáva v konaní.
Bod č. 3 Organizačné zabezpečenie – Deň obce
V prípade priaznivej epidemiologickej situácie sa dňa 07.08.2021 v čase od 15.00 – do 22.00 hod. bude
konať Deň obce na ihrisku za Hýblikom. Starosta obce informoval poslancov OZ o programe a potrebnom
organizačnom zabezpečení.
Bod č. 4 Okresný súd Banská Bystrica - Žiadosť o vykonanie voľby prísediaceho na nové volebné obdobie
2022 - 2026
Obci bola doručená žiadosť na voľby prísediaceho na nové volebné obdobie. Obecné zastupiteľstvo žiadosť
berie na vedomie.
Bod č. 5 Rôzne
Starosta obce informoval o činnostiach v obci, ktoré boli zrealizované od posledného zastupiteľstva,
konkrétne o:
1

-

splátkovom kalendári PD Bukovina,
telefonickej výzve p. Stanislavovi Lamperovi odstránenia chaty,
odovzdanom projekte „Obnova Zariadenia sociálnych služieb STROM Strelníky“
otvorení kúpaliska od 02.07.2021,
brigádach na požiarnych nádržiach, o oprave mostíka pred Oravských, o plánovanej úprave terénu pri
pomníku pri kostole,
uvítaní detí do života,
ukončení školského roka 2020/2021 a spomienkovom rozprávaní pani učiteľky Anne Majerovej
Fajfrovie pri príležitosti 60. výročia jej nástupu do Ľudovej školy v Strelníkoch,
krajskej hasičskej súťaži požiarnych družstiev v Kriváni a o umiestnení našich hasičiek na 2. mieste
zaslaní odpovede na stanovisko Okresného úradu B.Bystrica k Programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce Strelníky 2021 - 2030,
schválenom projekte na nákup nových kníh z Fondu na podporu umenia vo výške 1.000,00 €,
zaasfaltovaní miestnych komunikácii,
odovzdaní všetkých dokumentov pre stavebné povolenie na vodozádržné opatrenia na Hlinačkách,
príprave jednoduchých pozemkových úprav,
uzatváraní brány do cintorína, brána bude zatvorená nie zamknutá, poslanci OZ jednohlasne schválili
zatváranie brány,

Bod č. 6 Diskusia
- Ing. Ondrej Madoš - informoval sa o vyhláške ohľadne kukanádob na komunálny odpad, Zberná
nádoba na odpad sa umiestni do uzavretého priestoru, ktorý nie je voľne prístupný a jeho technické
prevedenie znemožní medveďovi hnedému akokoľvek manipulovať so zbernou nádobou umiestnenou
v tomto priestore, čiže kukanádoby majú byť uložené vo dvoroch rodinných domov, alebo uzavreté v
klietkach z oceľovej konštrukcie,
- Vladimír Majer – informoval starostu a poslancov o nesprávnom triedení odpadu občanmi,
- Lucia Ďurčíková – o požičiavaní látkových obrusov namiesto gumených, v prípade prenájmu kultúrneho
domu na kar alebo iné rodinné príležitosti,
- Mgr. Juraj Čief – o potrebe pokosenia trávy na Fíbeku pod radovkou,
Bod č. 7 Záver
Na záver starosta obce Ján Majer poďakoval poslancom za účasť na zasadnutí a zasadnutie ukončil.

Zapísala : Lucia Ďurčíková
Ján M a j e r
starosta obce

Overovatelia : Mgr. Janka Hrašková
Vladimír Majer
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