
                        Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Horné Strháre, konaného dňa 
                                                11.12.2018 
 
Prítomní: Podľa pripojenej prezenčnej listiny 
 
Program:      
       

 1. Otvorenie OZ 
 2. Schválenie programu OZ 
 3. Určenie zapisovateľa zápisnice 
 4. Určenie overovateľov zápisnice 
 5. Voľba návrhovej komisie 
 6. Prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2019,2020,2021 
 7. Prerokovanie návrhu vývozu komunálneho odpadu a zmeny výšky 
    poplatku za vývoz komunálneho odpadu. 
 8. Voľba komisie pre ochranu verejného záujmu  pri výkone funkcií  
     verejných funkcionárov  podľa čl.7 ods.5 zákona č. 357/2004 Z.z 
     v zložení predseda a 4 členovia 
 9. Záver 
 
K bodu č.1 
     Starosta obce Richard Kurec otvoril rokovanie Obecného 
zastupiteľstva a privítal všetkých prítomných poslancov. Skonštatoval , 
že sú prítomní poslanci v počte 5 a OZ je uznášania schopné. Zároveň 
oboznámil prítomných s návrhom programu zasadnutia. 
 
K bodu č. 2 
 
Uznesenie č. 4/2018 
 
     Obecné zastupiteľstvo Obce Horné Strháre  schvaľuje program 
rokovania. 
Hlasovanie :Za / Ďurčov, Fajčík, Kurecová, PaedDr. Nováková, Urbanová / 
Uznesenie bolo jednohlasne prijaté a program bol schválený bez zmien. 
 
K bodu č. 3, 4 a 5 
 
     Zapisovateľka : PaedDr. Lucia Nováková 
     Overovatelia zápisnice : Júlia Urbanová a Miroslav Ďurčov 
     Návrhová komisia: Ingrida Kurecová a Martin Fajčík 
 
 Uznesenie č. 5/2018 
 
     Obecné zastupiteľstvo Obce Horné Strháre 
a/ schvaľuje 
    návrhovú komisiu v zložení Ingrida Kurecová a Martin Fajčík 



b/ berie na vedomie 
    určenie zapisovateľa zápisnice PaedDr. Luciu Novákovú 
                 overovateľov zápisnice Júliu Urbanovú a Miroslava Ďurčova 
Hlasovanie : Za/ Ďurčov, Fajčík, Kurecová, PaedDr. Nováková, Urbanová / 
Uznesenie bolo jednohlasne prijaté . 
 
K bodu č. 6 

      Starosta obce predložil na rokovaní návrh rozpočtu na obdobie rokov 
2019 – 2021 . Návrh rozpočtu bude na úradnej tabuli zverejnený dňa 
12.12.2018 a taktiež na stránke obce Horné Strháre. Rozpočet bude 
predložený na schválenie na 2. rokovaní Obecného zastupiteľstva 
28.12.2018 
     Návrhy poslancov: bez pripomienok 
 
Uznesenie č. 6/2018 
 
     Obecné zastupiteľstvo obce Horné Strháre  
a/ berie na vedonie 
    rozpočet na rok 2019 
b/ berie na vedomie 
    viacročný rozpočet na roky 2020 a 2021 
 
Hlasovanie : Za/ Ďurčov, Fajčík, Kurecová, PaedDr. Nováková, Urbanová / 
Uznesenie bolo jednohlasne prijaté . 
 
 
      
 
K bodu č.7 

     Starosta obce oboznámil prítomných  s návrhom zmeny VZN  o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na území obce  Horné  Strháre .  

Uznesenie č. 7/2018 
      
      Obecné zastupiteľstvo obce Horné Strháre berie na vedomie návrh 
dodatku č. 1/2018 o výške poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v obci Horné Strháre. 
Hlasovanie : Za/ Ďurčov, Fajčík, Kurecová, PaedDr. Nováková, Urbanová 
 
K bodu č.8 
 
     Voľba komisie pre ochranu verejného záujmu  pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov  podľa čl.7 ods.5 zákona č. 357/2004 Z.   v zložení 
predseda a 4 členovia.  
Návrh komisie: 



     Predseda: Miroslav Ďurčov 
     Členovia: Ingrida Kurecová, Júlia Urbanová, Martin Fajčík, PaedDr. 
                      Lucia Nováková  
 
Uznesenie č. 8/2018 
 
     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje komisiu pre ochranu verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov jednohlasne. 
Hlasovanie : Za/ Ďurčov, Fajčík, Kurecová, PaedDr. Nováková, Urbanová / 
Uznesenie bolo jednohlasne prijaté . 
 
 
  
K bodu č. 9 
      Starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť a ukončil 
zasadnutie OZ.    
                                             
 
                                                   
                                                
 

Overovatelia: Júlia Urbanová 

                         Miroslav Ďurčov                                                          Richard Kurec 

                                                                                                                 starosta obce 

 


