Zápisnica z 10. riadneho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva Obce Horné Strháre,
konané 30.03 .2022
Prítomný: Richard Kurec, starosta obce
Poslanci: Júlia Urbanová, Ingrida Kurecová, Martin Fajčík,
Hlavný kontrolór obce: Ing. Slávomír Čerpák
Zapisovateľka: Viera Nováková
Verejnosť: PaedDr. Lucia Nováková, Marián Budinský
Neprítomný: Ďurčov Miroslav
PROGRAM:
1. Otvorenie.
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej
komisie.
3. Zloženie sľubu poslanca
4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Horné Strháre za
rok 2021
5. Návrh na schválenie komunitného plánu sociálnych služieb obce Horné
Strháre 2022-2030
6. Správa o plnení úloh KPSS za rok 2021
7. Rôzne
8. Uznesenia
9. Záver

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie Obecného zastupiteľstva otvoril Richard Kurec starosta obce o 18:00
hod. Privítal všetkých prítomných poslancov , hostí a verejnosť.
Skonštatoval, že prítomní sú poslanci v počte 3 a OZ je uznášania schopné.
Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom programu zasadnutia.

Program:
1.Otvorenie.
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
3. Zloženie sľubu poslanca
4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Horné Strháre za rok
2021
5. Návrh na schválenie komunitného plánu sociálnych služieb obce Horné
Strháre 2022-2030
6. Správa o plnení úloh KPSS za rok 2021
7. Rôzne
8.Uznesenia
9.Záver

Uznesenie č.101/2022:
Obecné zastupiteľstvo obce Horné Strháre
schvaľuje program rokovania.
Hlasovanie: za 3 / Júlia Urbanová, Ingrida Kurecová, Martin Fajčík /
proti : 0
zdržal sa: 0
nehlasovali:0
neprítomní pri hlasovaní:
Návrhy poslancov:
.................................................. doplniť bod.
rokovania bol schválený bez zmien.

Predložený program

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej
komisie
Overovatelia zápisnice:
Martin Fajčík, Ingrida Kurecová
Návrhová komisia:
predseda : Júlia Urbanová
člen:

Ingrida Kurecová

Zapisovateľ:

Viera Nováková

Uznesenie č. 102/2022:
Obecné zastupiteľstvo Obce Horné Strháre
a/schvaľuje návrhovú komisiu
v zložení: Júlia Urbanová predseda návrhovej komisie
Ingrida Kurecová -

člen návrhovej komisie

b/ berie na vedomie
určenie : zapisovateľa zápisnice: Viera Nováková
overovateľov zápisnice: Martin Fajčík
Ingrida Kurecová
Hlasovanie: za: 3 / Júlia Urbanová, Ingrida Kurecová, Martin Fajčík
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasovali:0
neprítomní pri hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 3. Zloženie sľubu poslanca OZ
Starosta obce oboznámil poslancov o vzdaní sa poslaneckého mandátu PaedDr.
Lucii Novákovej, dňom 14.03.2022 v súlade s §25 ods. 2 písm. c) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a to písomným
oznámením doručeným obecnému úradu. Starosta poďakoval PaedDr. Lucii
Novákovej za dobrú spoluprácu.

Uznesenie č. 103/2022:
Obecné zastupiteľstvo Obce Horné Strháre v súlade § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

l/ Berie na vedomie
a/ Informáciu starostu obce o vzdaní sa poslaneckého mandátu PaedDr. Lucii
Novákovej, dňom 14.03.2022 v súlade s §25 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov písomným oznámením
doručeným obecnému úradu.
b/ Informáciu zapisovateľa miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do
orgánov samosprávy obcí konaných 10.11.2018, v ktorých kandidát na poslanca
Marián Budinský vo volebnom obvode č. 1, bytom Horné Strháre 62 sa stal
prvým náhradníkom počtom hlasov 59 vo volebnom obvode č. 1 , v ktorom sa
uprázdnil mandát.
ll/VYHLASUJE
v zmysle §192 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre volebné obdobie 2018-2022
nastúpenie náhradníka Mariána Budinského, narodeného
02.04.1984, bytom Horné Strháre 62 za poslanca Obecného zastupiteľstva
obce Horné Strháre vo volebnom obvode č. 1
lll/KONŠTATUJE
a/Náhradník vo volebnom obvode č. 1 Marián Budinský, nar. 02.04.1984, bytom
Horné Strháre 62 zložil sľub poslanca obecného zastupiteľstva.
b/Náhradník vo volebnom obvode č.1 Marián Budinský nar. 02.04.1984, bytom
Horné Strháre 62 prevzal z rúk starostu osvedčenie obecného zastupiteľstva
o tom, že sa stal dňa 30.03.2022 poslancom Obecného zastupiteľstva obce
Horné Strháre vo volebnom obvode č.1.

Hlasovanie: za: 3 / Júlia Urbanová, Ingrida Kurecová, Martin Fajčík
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasovali:0
neprítomní pri hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 4 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Horné
Strháre za rok 2021
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce predložil Ing. Čerpák .
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:

Uznesenie č. 104/2022 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Horné Strháre
v súlade s § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Horné Strháre za rok
2021.
Hlasovanie: za: 4 / Júlia Urbanová, Ingrida Kurecová, Martin Fajčík / Marián
Budinský
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasovali:0
neprítomní pri hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 5. Návrh na schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce
Horné Strháre 2022-2030
Starosta obce informovala prítomných s povinnosťou obcí vyplývajúcou zo
zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách . Na základe zverejnenia nových
národných priorít soc. služieb MPSVaR, má obec povinnosť aktualizovať KPSS
bez prihliadnutia na platnosť dokumentu. Starosta predložil spracovaný
Komunitný plán na obdobie 2022-2030 a oboznámil prítomných s jeho
obsahom.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č.105/2022 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Horné Strháre v súlade § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje
Komunitný plán sociálnych služieb obce Horné Strháre na roky 2022-2030
Hlasovanie: za: 4 / Júlia Urbanová, Ingrida Kurecová, Martin Fajčík /, Marián
Budinský
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasovali:0
neprítomní pri hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté.

K bodu 6. Správa o plnení úloh KPSS za rok 2021
Z dôvodu dodržania zákona bola predložená správa o plnení KPSS za rok 2021.
Poslanci sa oboznámili s predloženou správou .
Návrhy poslancov: bez pripomienok
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 106/2022 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Horné Strháre
v súlade s § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
Správu o plnení úloh KPSS za rok 2021
Hlasovanie: za: 4 / Júlia Urbanová, Ingrida Kurecová, Martin Fajčík / Marián
Budinský
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasovali:0
neprítomní pri hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 7. Rôzne
Starosta obce :
- Predložila informáciu o vytriedenom odpade za rok 2021 – úroveň vytriedenia
KO je
67,90 % a teda sadzba poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov je pre
rok 2022- 11,00,- eur.
- O nedoplatkoch za KO a daň z nehnuteľností za rok 2021
- O výzve na predkladanie cenových ponúk na opravu strechy na obecnom úrade
- O zápisnici z vyhodnotenia ponúk na opravu strechy OcÚ
- O príprave dňa matiek
- O podpise darovacej zmluvy z Ministerstvom vnútra o darovaní osobného
motorového vozidla
Starosta dala priestor na pripomienky aj prítomným.

Uznesenie č. 107/2022 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Horné Strháre v súlade s § 11 ods. 4 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a/ Berie na vedomie
Informácie predložené v bode rôzne
Hlasovanie: za: 4 / Júlia Urbanová, Ingrida Kurecová, Martin Fajčík / Marián
Budinský
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasovali:0
neprítomní pri hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 8. Uznesenia
Predseda návrhovej komisie zrekapituloval schválené uznesenia .
K bodu 9. Záver
Starosta poďakovala poslancom a všetkým prítomným za účasť a ukončila
zasadnutie .
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20:00 hod.
Zapisovateľ zápisnice: Viera Nováková
Overovatelia zápisnice:
Fajčík Martin
Kurecová Ingrida

--------------------starosta obce
Horné Strháre

