
Zápisnica  
z 13. riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Horné Strháre ,  

konaného dňa  4. októbra 2022.  
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          Richard Kurec , starosta obce 

 Poslanci : Júlia Urbanová, Ingrida Kurecová, Martin Fajčík, 

                  Miroslav  Ďurčov, 

   Zapisovateľ: Viera Nováková  

 Hlavný kontrolór obce  Ing. Slavomír Čerpák   

Neprítomný: Marián Budinský 

Ďalší prítomní:   

Verejnosť:  

 

PROGRAM:  

 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 
3. Informácia o plnení uznesení  
4.  Schválenie návrhu zápisu do kroniky obce za rok 2021 
5. Správa nezávislého auditora 
6. Rôzne 
7. Uznesenia 
8. Záver  

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie  Obecného zastupiteľstva  otvoril Richard Kurec , starosta obce o 19:00 hodine.  

Privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že prítomní sú  poslanci  v počte 4 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. Informácia o plnení uznesení  

             4.  Schválenie návrhu zápisu do kroniky obce za rok 2021   
5. Správa nezávislého auditora  
6. Rôzne 
7. Uznesenia 
8. Záver 

 

 
 
Uznesenie č. 128 /2022:   

Obecné zastupiteľstvo Obce Horné Strháre  

schvaľuje  



program rokovania  

Hlasovanie:                     za: 4     / Júlia Urbanová, Ingrida Kurecová, Martin Fajčík, 

                                                        Miroslav  Ďurčov, / 

                                         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:   Júlia Urbanová, Miroslav Ďurčov   

Návrhová komisia:          Martin Fajčík, Ingrida Kurecová 

Zapisovateľ:                     Viera Nováková 

 

Uznesenie č. 129/2022 :   

Obecné zastupiteľstvo Obce Horné Strháre  

a/schvaľuje  
návrhovú komisiu v zložení: Martin Fajčík, Ingrida Kurecová 

b/ berie na vedomie  

určenie : zapisovateľa zápisnice Viera Nováková 

              overovateľov zápisnice Júlia Urbanová, Miroslav Ďurčov   

 

Hlasovanie:                    za: 4     / Júlia Urbanová, Ingrida Kurecová, Martin Fajčík, 

                                                        Miroslav  Ďurčov, / 

 

 

                                         proti :   0                                         

                                         zdržal sa:    0                               

                                         nehlasovali:   0                            

                                         neprítomní pri hlasovaní: 0  

Uznesenie bolo  prijaté.                 

K bodu 3. Informácia o plnení uznesení 

Starosta obce konštatoval , že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia Oc Z nemali 

ukladaciu časť.   

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 130/2022:   

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 
Kontrolu plnenia uznesení 



 

Hlasovanie:                     za: 4     / Júlia Urbanová, Ingrida Kurecová, Martin Fajčík, 

                                                        Miroslav  Ďurčov, / 

 

 

                                 

                                         proti :   0                                  

                                         zdržal sa:  0                              

                                         nehlasovali:  0                          

                                         neprítomní pri hlasovaní: 0  

Uznesenie bolo  prijaté. 

 

K bodu 4. Schválenie návrhu zápisu do kroniky obce za rok 2021 

  

Návrh zápisu do kroniky obce za rok 2021 predložila kronikárka obce PaedDr. Lucia 

Nováková. Zápis obsahuje informácie o obci z oblasti : politiky a verejného života , 

poľnohospodárstva , počasia , kultúry, športu, obyvateľstva a rôzne. Po prečítaní zápisu 

obecné zastupiteľstvo schválilo predložený zápis do kroniky obce za rok 2021. Návrhy 

poslancov: bez pripomienok  

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

 

Uznesenie č. 131/2022: Obecné zastupiteľstvo Obce Horné Strháre v súlade § 11 ods. 4 

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

 schvaľuje  

zápis do kroniky obce Horné Strháre za rok 2021                                 

 

 

Hlasovanie:                     za: 4     / Júlia Urbanová, Ingrida Kurecová, Martin Fajčík, 

                                                        Miroslav  Ďurčov, / 

 

 

                                         proti :       0                                    

                                         zdržal sa:    0                             

                                         nehlasovali:    0                          

                                         neprítomní pri hlasovaní:0            

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

K bodu  5. Správa nezávislého auditora 

 

Starosta obce oznámil poslancom obecného zastupiteľstva, že bol vykonaný audit k účtovnej 

závierky obce Horné Strháre za rok 2021 audítorskou spoločnosťou D.E.A. AUDIT s. r. o. 

Audítor k účtovnej závierke konštatoval, že poskytuje vo všetkých významných súvislostiach 



pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Horné Strháre k 31.12.2021 a výsledky jej 

hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému dátumu sú v súlade so zákonom 

o účtovníctve a doporučil OZ výsledky auditu zobrať na vedomie bez výhrad. 

 
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

 
 
Uznesenie č. 132/2022: 

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 aúditora k účtovnej závierke obce Horné Strháre k 31.12.2021 

 
 
Hlasovanie:                     za: 4     / Júlia Urbanová, Ingrida Kurecová, Martin Fajčík, 

                                                        Miroslav  Ďurčov, / 

 

 

                                         proti :       0                                    

                                         zdržal sa:    0                             

                                         nehlasovali:    0                          

                                         neprítomní pri hlasovaní:0            

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 
 

 

 

 

 

 

K bodu  6. Rôzne 

 

Starosta obce :  

- Starosta obce predložil návrh na schválenie  

- Na základe Zásad odmeňovania poslancov OZ podľa článku 2 ods. 4 ,navrhol jednorazovú 
odmenu pre poslancov Júlia Urbanová, Ingrida Kurecová, Martin Fajčík, Miroslav  Ďurčov, vo 
výške 150,- eur a pre poslanca  Marián Budinský odmenu vo výške 50,- eur 

-odmenu pre pani Vieru Novákovú za prikladnú prácu počas celého volebného obdobia 150,- 

eur 

 

 

  

Starosta dal priestor na pripomienky aj prítomným. 



 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

 

 

Uznesenie č. 133/2022: 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Horné Strháre  

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

-odmenu pre poslancov Júlia Urbanová, Ingrida Kurecová, Martin Fajčík, Miroslav  Ďurčov, 

vo výške 150,- eur a pre poslanca  Marián Budinský odmenu vo výške 50,- eur 

-odmenu pre pani Vieru Novákovú za prikladnú prácu počas celého volebného obdobia 150,- 

eur 

 

Hlasovanie:                     za: 4     / Júlia Urbanová, Ingrida Kurecová, Martin Fajčík, 

                                                        Miroslav  Ďurčov, / 

 

 

                                         proti :       0                                    

                                         zdržal sa:    0                             

                                         nehlasovali:    0                          

                                         neprítomní pri hlasovaní:0            

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

Starosta obce  

- predložil informáciu o príprave podujatia Úcta k starším – zakúpenie vitamínov 

a kalendárov, objednania ľudovej muziky zo Sucháňa, varenie kapustnice 

- predložil informáciu o zápise do katastra nehnuteľností dom č. 48 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 134/2022: 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Horné Strháre  

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

berie na vedomie 

informácie predložené v bode rôzne 

 

K bodu 7. Uznesenia  

Predseda návrhovej komisie zrekapituloval schválené uznesenia . 

 
K bodu 8. Záver  



Starosta poďakoval  poslancom a všetkým prítomným za príkladné plnenie úloh počas celého 

volebného obdobia  a ukončil zasadnutie .  

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20:30 hod. 

 

Zapisovateľ zápisnice: Viera Nováková 

 

  Overovatelia zápisnice:   

                                                                              

   Júlia Urbanová,  

 

   Miroslav Ďurčov   

 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                          Richard Kurec                        

                                                                                                           starosta obce 

                                                                                    

 
 


