ZÁPISNICA
zo VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Strelníkoch zo dňa 6.9.2021
Prítomný:

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: hlavná kontrolórka obce Ing. Hana Tatáriková
PROGRAM
1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Výpoveď hlavnej kontrolórky obce Strelníky dohodou
4. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Strelníky
5. Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu na súkromný pozemok C KN parc. č. 172/2,
Ľ. Jahoda, ul. Tatranská, 974 11 Banská Bystrica
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 Mgr. Janku Hraškovú, za členov návrhovej komisie určil Vladimíra Majera, Mgr. Juraja
Čiefa, za overovateľov zápisnice určil Ing. Ondreja Madoša a Luciu Ďurčíkovú. Zároveň
predniesol návrh programu zasadnutia OZ, do ktorého oproti pôvodnému programu navrhol
doplniť bod „Výpoveď hlavnej kontrolórky obce Strelníky dohodou“. 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. Úlohy uložené
uzneseniami z V. zasadnutia OZ zo dňa 12.8.2021 boli splnené. Otázka preverovania nutnosti
platenia externej mzdárky v ZŠ s MŠ Strelníky zostáva ešte otvorená.
Bod č. 3

Výpoveď hlavnej kontrolórky

Hlavná kontrolórka obce podala výpoveď z pracovného pomeru s obcou Strelníky dohodou. OZ
berie na vedomie výpoveď hlavnej kontrolórky obce Strelníky Ing. Hany Tatárikovej podľa § 60
Zákonníka práce k 30.9.2021

Bod č. 4

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Strelníky

Starosta obce podal informáciu o vyhlásení voľby hlavného kontrolóra obce. Informácia
o ponuke pracovného miesta bude zverejnená na stránke obce, úradnej tabuli a v regionálnej tlači
(MY). Harmonogram postupu je nasledovný:
 konečný termín podania prihlášok: 18.10.2021 do 15.00 hod.,
 otváranie obálok, kontrola úplnosti predložených prihlášok, kontrola splnenia určených
podmienok: 18.10.2021 o 16.00 hod.,
 konanie volieb hlavného kontrolóra obce: 20.10.2021
Poslanci OZ jednohlasne schválili vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce.
Bod č. 5

Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu na súkromný pozemok C KN parc. č.
172/2, Ľ. Jahoda, ul. Tatranská, 974 11 Banská Bystrica

Poslanci OZ predloženú žiadosť jednohlasne schválili.
Bod č. 6 Rôzne
Starosta obce informoval o činnostiach, ktoré sa budú v blízkej dobre realizovať:
 o plánovanom štiepkovaní konárov a dreva,
 o pietnom akte k 5. výročiu pádu vrtuľníka dňa 11.9.2021, jeho technickom zabezpečení
pri pamätníku pri kostole v Strelníkoch a na mieste pádu
 o potrebe zváženia vypracovania územného plánu obce, do ktorého by sa zahrnuli lokality
vytipované na IBV. Pri postupe formou JPÚ (jednoduché pozemkové úpravy) územný
plán nie je nutný, no môže sa nimi riešiť len územie o výmere 2 ha, pričom navrhnuté
lokality výmeru presahujú. Do úvahy treba vziať časovú aj finančnú náročnosť
vypracúvania územného plánu.
 o príprave miesta na uloženie biologicky rozložiteľného odpadu v cintoríne,
 na základe podnetu Ing. O. Madoša obec požiadala o doplnenie zberných nádob na kovy,
čo bolo prisľúbené, no fyzicky nádoby ešte neboli dodané. Starosta obce rovnako požiadal
o pridelenie zberných nádob na papier.
Starosta obce informoval o účasti na slávnostnom začiatku školského roku 2021-2022
v Základnej škole s materskou školou v Strelníkoch, aj o novo inštalovanej drevenej soche
v areáli ZŠ s MŠ.

Bod č. 7 Diskusia
Starosta obce otvoril diskusiu.


Prvou témou boli odpady a potreba osvety z hľadiska predchádzania vzniku odpadov
(cintorín – prebytočné kahance a plastové kvety – J. Majer), ďalej dôraz na potrebnú
demontáž napr. nábytku pri umiestňovaní do veľkokapacitného kontajnera tak, aby sa
dosiahlo využitie maximálnej kapacity kontajnera (Ing. I. Majer).



Firma KOŠÚT PLUS, s.r.o., Školská 2000, 962 05 Hriňová – Výpoveď zmluvy o nájme
nebytových priestorov (miestne pohostinstvo) č. 02/2013 zo dňa 11.06.2013 – starosta
obce informoval poslancov o výpovedi zmluvy doručenej dňa 30.08.2021. Nájomná
zmluva končí trojmesačnou výpovednou lehotou dňom 30.11.2021.



J. Hrašková sumarizovala informácie o postupe pri nákupe kníh z prostriedkov
poskytnutých Fondom na podporu umenia, L. Ďurčíková a Ing. I. Majer odporučili
kontaktovať Mgr. Bobokovú zo ZŠ s MŠ T. G. Masaryka v Ľubietovej ohľadom
doplnenia kníh pre žiakov 2. stupňa ZŠ v rámci odporúčanej literatúry.

Bod č. 8 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: Ing. Ondrej Madoš
Lucia Ďurčíková
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