
Zápisnica  
z 12. riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Horné Strháre ,  

konaného dňa  18. júla 2022.  
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          Richard Kurec , starosta obce 

 Poslanci : Júlia Urbanová, Ingrida Kurecová, Martin Fajčík, 

                  Miroslav  Ďurčov, Marián Budinský 

   Zapisovateľ: Viera Nováková  

 

Neprítomní: Hlavný kontrolór obce  Ing. Slavomír Čerpák    

Ďalší prítomní:   

Verejnosť:  

 

PROGRAM:  

 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 
3. Schválenie zámeru odkúpenia pozemku pod domom č. 48 
4. Určenie a schválenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné 

obdobie 2022 - 2026 
5. Určenie a schválenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na volebné obdobie  

2022 – 2026 
6. Schválenie zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Horné 

Strháre 
7. Rôzne 
8. Uznesenia 
9. Záver  

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie  Obecného zastupiteľstva  otvoril Richard Kurec , starosta obce.  Privítal všetkých 

prítomných a skonštatoval, že prítomní sú  poslanci  v počte 5 a teda OZ je uznášania schopné. 

Oboznámil prítomných s návrhom programu zasadnutia.   

 

PROGRAM ROKOVANIA: 

 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 
3. Schválenie zámeru odkúpenia pozemku pod rod. domom č. 48 

             4. Určenie a schválenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné     
                 obdobie 2022 - 2026 

5. Určenie a schválenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na volebné obdobie  
    2022 – 2026  
6. Schválenie zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Horné 
Strháre 
 



7. Rôzne 
8. Uznesenia 
9. Záver 

 

 
 
Uznesenie č. 121 /2022:   

Obecné zastupiteľstvo Obce Horné Strháre  

schvaľuje  
program rokovania  

Hlasovanie:                     za:   5   / Júlia Urbanová, Ingrida Kurecová, Martin Fajčík, 

                                                        Miroslav  Ďurčov, Marián Budinský / 

                                         proti :   0                                         

                                         zdržal sa:    0                               

                                         nehlasovali:   0                            

                                         neprítomní pri hlasovaní: 0 

Uznesenie bolo  prijaté. 

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:          Júlia Urbanová, Miroslav Ďurčov  

Zapisovateľ:                     Viera Nováková 

 

Uznesenie č. 122/2022 :   

Obecné zastupiteľstvo Obce Horné Strháre  

a/schvaľuje  
návrhovú komisiu v zložení: Júlia Urbanová, Miroslav Ďurčov 

b/ berie na vedomie  

určenie : zapisovateľa zápisnice Viera Nováková 

              overovateľov zápisnice Marián Budinský, Martin Fajčík 

 

Hlasovanie:                     za:       5      / Júlia Urbanová, Ingrida Kurecová, Martin Fajčík, 

                                                               Miroslav  Ďurčov, Marián Budinský / 

 

                                         proti :   0                                         

                                         zdržal sa:    0                               

                                         nehlasovali:   0                            

                                         neprítomní pri hlasovaní: 0  

Uznesenie bolo  prijaté.                 

K bodu 3. Schválenie zámeru odkúpenia pozemku pod rodinným domom č. 48 na 

parcele č. 501 od SPF podľa spracovaného geometrického plánu na  parcele CKN 501/10 



Starosta predložil návrh na schválenie zámeru odkúpenia pozemku pod rodinným domom č. 

48 na parc. č. 501/10 od Slovenského pozemkového fondu. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 123/2022:   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Horné Strháre   

v súlade § 9 ods. 2 písm. c)   zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  

schvaľuje 

zámer odkúpenia pozemku na parcele CKN 501/10 

 

 

 

Hlasovanie:                     za:  5        / Júlia Urbanová, Ingrida Kurecová, Martin Fajčík, 

                                                            Miroslav  Ďurčov, Marián Budinský / 

 

                                 

                                         proti :   0                                  

                                         zdržal sa:  0                              

                                         nehlasovali:  0                          

                                         neprítomní pri hlasovaní: 0  

Uznesenie bolo  prijaté. 

 

K bodu 4. Určenie a schválenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné 

obdobie 2022 – 2026 a určenie volebného obvodu. 

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení upravuje povinné uznesenie obecného 

zastupiteľstva pred komunálnymi voľbami   ohľadne počtu poslancov na celé volebné obdobie 

2022- 2026 podľa počtu obyvateľov od 3 – do  5 a tiež určiť volebné obvody v lehote uvedenej 

v rozhodnutí o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obce a do orgánov samosprávnych 

krajov  a ich zverejnenie na úradnej tabuli a na webovom sídle .   

 

Návrhy poslancov : Poslanci súhlasili so súčasným počtom poslancov 5 a určili jeden 

volebný obvod. .  

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

 

Uznesenie č. 124/2022 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Horné Strháre  

v súlade s § 11 ods. 3 písm. c) zákona SNR  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.   

a) Určuje 

1.  pre celé funkčné volebné obdobie 2022 – 2026 počet  poslancov Obecného  zastupiteľstva   

v obci  Horné Strháre na 5 

2. pre voľby do orgánov samosprávy obce a do orgánov samosprávnych krajov jeden volebný 

obvod 

  

 

Hlasovanie:                     za:           5       / Júlia Urbanová, Ingrida Kurecová, Martin Fajčík, 

                                                                    Miroslav  Ďurčov, Marián Budinský / 

 



                                         proti :       0                                    

                                         zdržal sa:    0                             

                                         nehlasovali:    0                          

                                         neprítomní pri hlasovaní:0            

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu  5. Určenie a schválenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na volebné 

obdobie  2022 – 2026  

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení upravuje, že určovať úväzok starostu uznesením 

patrí do pôsobnosti OZ. Obecné zastupiteľstvo najneskôr 90 dní pred komunálnymi voľbami 

určí na celé volebné obdobie 2022 – 2026  rozsah výkonu funkcie starostu obce. 

Návrhy poslancov : Poslanci navrhli pre starostu 6,4h čiastočný úväzok - 0,80%  na celé 

funkčné obdobie.  

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

 

Uznesenie č. 125/2022 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Horné Strháre  

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

a) Určuje 

pre funkčné  volebné obdobie 2022 – 2026 rozsah výkonu funkcie starostu obce Horné 

Strháre 0,80%  na celé funkčné obdobie 

 

Hlasovanie:                     za:           5       / Júlia Urbanová, Ingrida Kurecová, Martin Fajčík, 

                                                                    Miroslav  Ďurčov, Marián Budinský / 

 

                                         proti :       0                                    

                                         zdržal sa:    0                             

                                         nehlasovali:    0                          

                                         neprítomní pri hlasovaní:  0    

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu  6. Schválenie zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce 

Horné Strháre 

 

Starosta predložil návrh Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Horné 

Strháre 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

 

Uznesenie č. 126/2022 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Horné Strháre  

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

 

a/schvaľuje  
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Horné Strháre 

 

Hlasovanie:                     za:           5       / Júlia Urbanová, Ingrida Kurecová, Martin Fajčík, 

                                                                    Miroslav  Ďurčov, Marián Budinský / 



 

                                         proti :       0                                    

                                         zdržal sa:    0                             

                                         nehlasovali:    0                          

                                         neprítomní pri hlasovaní:  0    

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

 

K bodu  7. Rôzne 

 

Starosta obce :  

- predložil informáciu o príprave športového dňa – zakúpenie sladkostí a ovocia, športového 

náčinia. 

- o príprave zájazdu na kúpalisko Štúrovo 

 

  

Starosta dal priestor na pripomienky aj prítomným. 

 

Uznesenie č. 127/2022:   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Horné Strháre  

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

berie na vedomie 
informácie v bode rôzne 

 

Hlasovanie:                     za:  5        / Júlia Urbanová, Ingrida Kurecová, Martin Fajčík, 

                                                            Miroslav  Ďurčov, Marián Budinský / 

 

                                 

                                         proti :   0                                  

                                         zdržal sa:  0                              

                                         nehlasovali:  0                          

                                         neprítomní pri hlasovaní: 0  

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 

   Budinský Marián                   

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



                                                                                                           starosta obce 

 
 


