
Uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia obecného 
zastupiteľstva 
 obce Horné Strháre zo dňa 4.12.2018 
 
 
 

                                                  U z n e s e n i e 

 
  z ustanovujúceho zasadnutia OZ obce Horné Strháre zo dňa 4.12.2018 
 
     Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo : 

1. Informáciu o výsledku voľby starostu a volieb do OZ 
2. Poverenie poslanca , ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia OZ 

v prípadoch podľa § 12 ods.2 prvá veta, ods.3 tretia veta,ods.5 tretia veta 
a ods.6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov 

3. Návrh na určenie mesačného platu starostu obce 
4. Návrh na určenie mesačnej odmeny zástupcu starostu obce a poslancov 

OZ 
 

 
                                         Uznesenie č.1/2018 
 
Obecné zastupiteľstvo v Horných Strhároch 
 
A. berie na vedomie 

1. Výsledky voľby starostu a volieb do OZ 
2. Vystúpenie novozvoleného starostu 

B. konštatuje že 
1. Novozvolený starosta obce  Richard Kurec zložil zákonom predpísaný 

sľub starostu obce 
2. Zvolení poslanci OZ zložili zákonom predpísaný sľub poslanca OZ: 

 
Miroslav Ďurčov 
Martin Fajčík 
Ingrida Kurecová  
Lucia Nováková PaeDr.  
Júlia Urbanová 
                                                                                           Starosta obce Richard Kurec 
 

                                             Uznesenie č.2/2018 
 
    Obecné zastupiteľstvo v Horných Strhároch 
 
p o v e r u j e 
     poslanca Júliu Urbanovú  zvolávaním a vedením zasadnutí OZ 
                                                                                          Starosta obce Richard Kurec 
           



                                                           

                                            
                                       Uznesenie č. 3/2018 
 
 
    Obecné zastupiteľstvo v Horných Strhároch 
 
    u r č u j e 
     v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a 
platových pomeroch  starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 
predpisov  a v zmysle novely zákona zo dňa 24.10.2018 ktorá nadobúda 
účinnosť od 1.12.2018 v rozsahu určenom doterajším obecným 
zastupiteľstvom najviac v rozsahu určenom doterajším Obecným 
zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu  
Richarda Kureca vo výške  1259,00  €. 
 
   s c h v a ľ u j e 
 
    Zásady odmeňovania poslancov OZ 
    Disponovanie s finančnými prostriedkami môže vykonávať každý disponent 
    samostatne s pečiatkou. 
                                                                                         Starosta obce Richard Kurec 
K bodu 12. 
      Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce ustanovujúce 
zasadnutie ukončil.     
 

 

 

 

 

Overovatelia:  ….....................                                      starosta obce: Richard 
Kurec 

                         ….....................                                                        ........................                      
  

       

 
 


