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Zápisnica z 11. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Horné 

Strháre, 

konané 09.06 .2022 

 

 

Prítomný:  

Starosta obce: Richard Kurec 

 

Poslanci: Júlia Urbanová,  Martin Fajčík, Miroslav Ďurčov, Marián Budinský 

 

Zapisovateľka: Viera Nováková 

 

Neprítomný: 

Hlavný kontrolór obce: Ing. Slávomír Čerpák , Ingrida Kurecová 

 

PROGRAM: 
 

1.  Otvorenie. 

2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej    

komisie. 

3.  Schválenie Záverečného účtu obce Horné Strháre 

4.  Schválenie Výročnej správy obce Horné Strháre 

5.  Prerokovanie a schválenie VZN o činnostiach ktorých vykonávanie je 

zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste. 

6.  Prerokovanie a schválenie VZN o určení pravidiel v obchode a času 

prevádzky služieb na území obce Horné Strháre. 

7.  Prerokovanie a schválenie VZN o miestnom referende v obci Horné 

Strháre 

8. Prerokovanie a schválenie VZN o pravidlách na udržiavanie čistoty v 

obci a ochranu verejnej zelene v obci Horné Strháre. 

9. Schválenie návrhu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2022. 

10. Schválenie smernice o používaní osobného motorového vozidla. 

11. Schválenie smernice o vybavovaní peticií. 

12. Prerokovanie a schválenie rozpočtového opatrenie 1/2022 

13. Rôzne 

14. Záver 

 

 

 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 
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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 4 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. Schválenie Záverečného účtu obce Horné Strháre 

 4. Schválenie Výročnej správy obce Horné Strháre 

 5.Prerokovanie a schválenie VZN o činnostiach ktorých vykonávanie je       

zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste. 

 6. Prerokovanie a schválenie VZN o určení pravidiel v obchode a času 

prevádzky služieb na území obce Horné Strháre. 

 7. Prerokovanie a schválenie VZN o miestnom referende v obci Horné Strháre 

 8.Prerokovanie a schválenie VZN o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a 

ochranu verejnej zelene v obci Horné Strháre. 

 9.Schválenie návrhu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2022. 

 10.Schválenie smernice o používaní osobného motorového vozidla. 

 11.Schválenie smernice o vybavovaní peticií. 

 12.Prerokovanie a schválenie rozpočtového opatrenie 1/2022 

 13.Rôzne 

 14.Záver 

 

 

 

 

 

Uznesenie č.108/2022: 

 

Obecné zastupiteľstvo  obce Horné Strháre 

 schvaľuje program rokovania. 
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Hlasovanie: za    4 / Júlia Urbanová / Martin Fajčík / Miroslav Ďurčov/ Marián 

Budinský 

                                              proti : 0 

                                              zdržal sa: 0  

                                              nehlasovali:0  

                                              neprítomní pri hlasovaní: 

 

 

Návrhy poslancov: 

.................................................. doplniť bod.                     Predložený program 

rokovania bol schválený bez zmien. 

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej 

komisie 

 

Overovatelia zápisnice:                   Marián Budinský, Martin Fajčík 

Návrhová komisia:         predseda : Júlia Urbanová 

 

                                       člen:          Miroslav Ďurčov 

 

Zapisovateľ:                                     Viera Nováková 

 

 

Uznesenie č. 109/2022: 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Horné Strháre  

a/schvaľuje návrhovú komisiu 

v zložení: Júlia Urbanová     -                  predseda návrhovej komisie 

 

                 Miroslav Ďurčov  -                 člen návrhovej komisie 

  

b/ berie na vedomie  

určenie : zapisovateľa zápisnice: Viera Nováková 

 

overovateľov zápisnice: Marián Budinský 

 

                                       Martin Fajčík 

 

Hlasovanie: za   4  / Júlia Urbanová / Martin Fajčík / Miroslav Ďurčov/ Marián 

Budinský 

                                                  proti: 0 

                                                  zdržal sa: 0  

                                                  nehlasovali:0  
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                                                  neprítomní pri hlasovaní: 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 K bodu č. 3 Prerokovanie a schválenie záverečného účtu za rok 2021 obce 

Horné Strháre. 

 

Starosta obce predložil návrh záverečného účtu obce Horné Strháre za rok 2021. 

Záverečný účet bol zverejnený na úradnej tabuli aj na webovej stránke obce. 

Poslanci sa oboznámili so záverečným účtom v predstihu. Stanovisko 

k záverečnému účtu  predložil hlávný kontrolór obce Ing.Slavomír Čerpák , 

s doporučením obecnému zastupiteľstvu Záverečný účet obce Horné Strháre za 

rok 2021 schváliť bez výhrad. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

 

Uznesenie č. 110/2022: 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Horné Strháre 

v súlade §11 ods. 4 písm.b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  

zriadení v z.n.p. 

 

a) berie na vedomie  

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečnému účtu za rok 2021 

b) schvaľuje bez výhrad 

        celoročné hospodárenie obce za rok 2021 

 

     c)schvaľuje 

         1. prebytok rozpočtu v sume 17 146,61  eur, zistený podľa ustanovenia § 

10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

         2. prebytok rozpočtu vo výške 17 146,61 EUR použiť na tvorbu 

rezervného fondu obce. 

 

 

 

 

 

 Hlasovanie: za    4 / Júlia Urbanová /  Martin Fajčík / Miroslav Ďurčov/ Marián 

Budinský 

                                                 proti: 0 
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                                                  zdržal sa: 0  

                                                  nehlasovali:0  

                                                  neprítomní pri hlasovaní: 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

K bodu č. 4 Prerokovanie výročnej správy za rok 2021 obce Horné Strháre. 

 

Starosta predniesol Výročnú správu obce Horné Strháre za rok 2021. Výročná 

správa obce je zverejnená na úradnej tabuli aj na webovej stránke obce. 

Poslanci sa oboznámili s Výročnou správou obce za rok 2021a zobrali ju na 

vedomie 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

 

Uznesenie č. 111/2022: 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Horné Strháre  

v súlade §11 ods.4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. 

p. 

 

berie na vedomie 

Výročnú správu obce Horné Strháre za rok 2021 

 

Hlasovanie: za    4 / Júlia Urbanová /  Martin Fajčík / Miroslav Ďurčov/ Marián 

Budinský 

 

                                              proti : 0 

                                              zdržal sa: 0  

                                              nehlasovali:0  

                                              neprítomní pri hlasovaní:0 

 

 

K bodu 5. Schválenie návrhu VZN o činnostiach ktorých vykonávanie je 

zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste. 

 

Starosta obce predložil návrh VZN 1/2022 o činnostiach ktorých vykonávanie je 

zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste v obci Horné 

Strháre 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:  
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Uznesenie č.112/2022 :  

Obecné zastupiteľstvo Obce Horné Strháre v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 Schvaľuje 

 

VZN 1/2022 o činnostiach ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené 

na určitý čas alebo na určitom mieste v obci Horné Strháre 

  

 Hlasovanie: za    4 / Júlia Urbanová /  Martin Fajčík / Miroslav Ďurčov/ Marián 

Budinský 

 

                                                  proti: 0 

                                                  zdržal sa: 0  

                                                  nehlasovali:0  

                                                  neprítomní pri hlasovaní: 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 6. Schválenie návrhu VZN o určení pravidiel v obchode a času 

prevádzky služieb na území obce Horné Strháre 

 

Starosta obce predložil návrh VZN 2/2022 o určení pravidiel v obchode a času 

prevádzky služieb na území obce Horné Strháre 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:  

 

Uznesenie č.113/2022 :  

Obecné zastupiteľstvo Obce Horné Strháre v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 Schvaľuje 

 

VZN 2/2022 o  určení pravidiel v obchode a času prevádzky služieb na území 

obce Horné Strháre 

  

 Hlasovanie: za    4 / Júlia Urbanová /  Martin Fajčík / Miroslav Ďurčov/ Marián 

Budinský 

 

                                                  proti: 0 

                                                  zdržal sa: 0  

                                                  nehlasovali:0  

                                                  neprítomní pri hlasovaní: 
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K bodu 7. Schválenie návrhu VZN o miestnom referende v obci Horné 

Strháre 

 

 

Starosta obce predložil návrh VZN 3/2022 o miestnom referende v obci Horné 

Strháre 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:  

 

Uznesenie č.114/2022 :  
Obecné zastupiteľstvo Obce Horné Strháre v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 Schvaľuje 

 

VZN 3/2022 o miestnom referende v obci Horné Strháre 

  

 Hlasovanie: za    4 / Júlia Urbanová / Martin Fajčík / Miroslav Ďurčov/ Marián 

Budinský 

 

                                                  proti: 0 

                                                  zdržal sa: 0  

                                                  nehlasovali:0  

                                                  neprítomní pri hlasovaní: 

 

K bodu 8. Schválenie návrhu VZN o pravidlách na udržanie čistoty v obci 

a ochranu verejnej zelene v obci Horné Strháre 

 

 

Starosta obce predložil návrh VZN 4/2022 o pravidlách na udržiavanie čistoty 

v obci a ochranu verejnej zelene v obci Horné Strháre 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:  

 

Uznesenie č.115/2022 :  
Obecné zastupiteľstvo Obce Horné Strháre v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 Schvaľuje 

 

VZN 4/2022 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej 

zelene v obci Horné Strháre  
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 Hlasovanie: za    4 / Júlia Urbanová /  Martin Fajčík / Miroslav Ďurčov/ Marián 

Budinský 

 

                                                  proti: 0 

                                                  zdržal sa: 0  

                                                  nehlasovali:0  

                                                  neprítomní pri hlasovaní: 

 

K bodu č. 9 Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti 2/2022 

 

Plán kontrolnej činnosti vypracoval kontrolór obce Ing. Slavomír Čerpák. Po 

prečítaní nebol podaný žiadny návrh na doplnenie, návrh sa schválil v 

predloženej podobe.  

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

 

Uznesenie č. 116/2022: 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Horné Strháre v súlade s § 11 ods. 4 zákona SNR 

č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje  

návrh kontrolnej činnosti na obdobie 2/ 2022. 

 

Hlasovanie: za    4 / Júlia Urbanová /  Martin Fajčík / Miroslav Ďurčov/ Marián 

Budinský 

 

                                                  proti: 0 

                                                  zdržal sa: 0  

                                                  nehlasovali:0  

                                                  neprítomní pri hlasovaní: 

 

 

 

 

K bodu 10. Schválenie smernice o používaní osobného motorového vozidla. 

 

 

Starosta obce predložil návrh smernice 1/2022 o použivaní osobného 

motorového vozidla obce Horné Strháre 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:  
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Uznesenie č.117/2022 :  

Obecné zastupiteľstvo Obce Horné Strháre v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 Schvaľuje 

 

smernicu 1/2022 použivaní osobného motorového vozidla obce Horné Strháre 

 

 Hlasovanie: za    4 / Júlia Urbanová /  Martin Fajčík / Miroslav Ďurčov/ Marián 

Budinský 

 

                                                  proti: 0 

                                                  zdržal sa: 0  

                                                  nehlasovali:0  

                                                  neprítomní pri hlasovaní: 

 

 

K bodu 11. Schválenie smernice o vybavovaní petícií. 

 

 

Starosta obce predložil návrh smernice 2/2022 o vybavovaní petícií v obci 

Horné Strháre 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:  

 

Uznesenie č.118/2022 :  
Obecné zastupiteľstvo Obce Horné Strháre v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 Schvaľuje 

 

smernicu 2/2022 o vybavovaní petícií v obci Horné Strháre 

 

 Hlasovanie: za    4 / Júlia Urbanová /  Martin Fajčík / Miroslav Ďurčov/ Marián 

Budinský 

 

                                                  proti: 0 

                                                  zdržal sa: 0  

                                                  nehlasovali:0  

                                                  neprítomní pri hlasovaní: 

 

 

K bodu 12. Prerokovanie a schválenie rozpočtového opatrenia 1/2022 
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Starosta obce predložil návrh Rozpočtového opatrenia 1/2022. Úpravou 

rozpočtu dôjde k zmene bežného rozpočtu a kapitálového rozpočtu.  

S predloženým návrhom boli poslanci oboznámený a  ho uznali za opodstatnený 

. Rozpočtové opatrenie bolo prijaté v podobe ako bolo predložené.  

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

  

 

Uznesenie č. 119/2022: 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Horné Strháre 

v súlade §11 ods. 4 písm.b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  

zriadení v z.n.p. 

 

 

 

a) prerokovalo návrh na rozpočtové opatrenie č. 1/2022 

b) schvaľuje návrh na rozpočtové opatrenie č. 1/2022 

 

 

Hlasovanie: za    4 / Júlia Urbanová /  Martin Fajčík / Miroslav Ďurčov/ Marián 

Budinský 

 

                                                  proti: 0 

                                                  zdržal sa: 0  

                                                  nehlasovali:0  

                                                  neprítomní pri hlasovaní: 

 

K bodu 13. Rôzne  
Starosta obce :  

- Predložila informáciu o dokončení výmeny strešnej krytina na budove 

obecného úradu. 

- o príprave zájazdu na kúpalisko Štúrovo 

- o príprave športového dňa pre deti 

- o podpise darovacej zmluvy zo Štatistickým úradom SR na darovanie tabletu  

  

Starosta dala priestor na pripomienky aj prítomným. 
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Uznesenie č. 120/2022 :  
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 /  Martin Fajčík / Miroslav Ďurčov/ Marián 

Budinský 

 

                                                  proti: 0 

                                                  zdržal sa: 0  

                                                  nehlasovali:0  

                                                  neprítomní pri hlasovaní: 

 

 

 

 

K bodu 14. Záver  
Starosta poďakovala poslancom a všetkým prítomným za účasť a ukončil 

zasadnutie.  

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19:30 hod. 

 

Zapisovateľ zápisnice: Viera Nováková 

 

 

 

 Overovatelia zápisnice:  Marián Budinský 

 

                                         Martin Fajčík 

                                                                              

    

 

 

                   

                                                                                  ---------------------                          

                                                                                     starosta obce 

                                                                                    Horné Strháre 
 


