ZÁPISNICA
z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Strelníkoch zo dňa 12. 08. 2021
Prítomní:

starosta obce - Ján Majer
Poslanci OZ:

Mgr. Juraj Čief, Lucia Ďurčíková, Mgr. Janka Hrašková, Ing. Ondrej Madoš,
Vladimír Majer, Ing. Ivan Majer, Lýdia Majerová
Ospravedlnená: kontrolórka obce Ing. Hana Tatáriková
Program:
1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Návrh na schválenie – VZN č. 4/2021 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia
4. Návrh na schválenie – VZN č. 5/2021 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Strelníky
5. Návrh na schválenie – strategický dokument „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
obce Strelníky 2021 – 2030“
6. Rôzne
7. Diskusia
8. 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,
a preto starosta obce vyhlásil zasadnutie za uznášaniaschopné. Za zapisovateľku určil Luciu
Ďurčíkovú, navrhol členov návrhovej komisie: Ing. Ondreja Madoša a Mgr. Janku Hraškovú; overovateľov
zápisnice: Lýdiu Majerovú a Ing. Ivana 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
zo IV. zasadnutia OZ zo dňa 14. 07. 2021 boli splnené.
Bod č. 3 Návrh na schválenie – VZN č. 4/2021 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského
zariadenia
Starosta obce predložil poslancom na prerokovanie návrh VZN č. 4/2021. Poslanci OZ jednohlasne schválili
VZN č. 4/2021 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia.
Bod č. 4 Návrh na schválenie – VZN č. 5/2021 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Strelníky
Starosta obce predložil poslancom na prerokovanie návrh VZN č. 52021. Poslanci OZ jednohlasne schválili
VZN č. 5/2021 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Strelníky.
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Bod č. 5 Návrh na schválenie – strategický dokument „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja obce Strelníky 2021 – 2030“
Starosta obce predložil PHRSR obce Strelníky na roky 2021 – 2030. Poslanci PHRSR jednohlasne schválili.
Bod č. 6 Rôzne
Starosta obce informoval o činnostiach v obci od posledného zastupiteľstva, konkrétne o:
- príprave spomienkového stretnutia k výročiu pádu vrtuľníka dňa 7.9.2021
- potrebe opravy kanalizácie v Baníkovie ulici
- potrebe opravy okraja cesty oproti škole
- o výberovom konaní na stavbu „Obnova ZSS STROM Strelníky, výherný uchádzač firma BioEcoTerm,
spol. s.r.o., Závadka nad Hronom vo výške 26 474,10 €
- o vykonaní zápisu údajov o právach k nehnuteľnostiam do operátu katastra nehnuteľností –
ZSS STROM, Strelníky 42
- poskytnutí finančných prostriedkov na základe predloženej žiadosti z Fondu na podporu umenia, ktoré
budú použité na nákup kníh do obecnej knižnice
- rozhodnutí - stavebné povolenie – na stavbu „Vybudovanie vodozádržného opatrenia protipovodňovej
ochrany Strelníky – Hlinačky“
- zmene systému platby paušálneho poplatku za komunálny odpad z domácností, od 1. 1. 2022 formou
známok za odpad
- aktuálnych maliarskych prácach a výmene svietidiel v priestoroch ZŠ
- rozšírení verejného osvetlenia na Hornom konci - 2 svietidlá
- priebehu kultúrneho podujatia „Deň obce Strelníky – Návraty k prameňu“
Bod č. 7 Diskusia
- Ing. Ivan Majer – preveriť nutnosť platenia externej mzdárky v ZŠ s MŠ,
- neparkovať pred OÚ súkromné motorové vozidlo
- preveriť povolenie stavby p. Stanislavovi Lamperovi
- Vladimír Majer – v potoku medzi rod. domami č. 244 a 245 sú naplavené skaly
- Mgr. Juraj Čief – oslavy SNP sa uskutočnia dňa 27.8.2021 o 16:15 hod.
- Ing. Ondrej Madoš – overiť možnosť doplnenia kontajnera na kovy
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 : Lýdia Majerová
Ing. Ivan Majer
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