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Zápisnica 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Obce Horné Strháre, 

konaného dňa 22. novembra 2022 o 19,00 hod. v zasadacej 

miestnosti obecného úradu 

________________________________________________________ 

 

 

Prítomní: Richard Kurec , starosta obce  

Poslanci : Júlia Urbanová , Miroslav Ďurčov,  

                 Marcela Hvodliková, Viktória Kurecová, Marián Budinský 

Zapisovateľka: Viera Nováková 

Predseda volebnej komisie: Jozef Balga 

Hlavný kontrolór obce: Ing. Slavomír Čerpák 

Hostia:  

Verejnosť:  

 

  

 

PROGRAM:  

1. Slávnostná časť  

 

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Oznámenie výsledkov voľby starostu obce a volieb do 

zastupiteľstva  

a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a 

poslancom  

novozvoleného obecného zastupiteľstva  

3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce Horné Strháre  

4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného Obecného zastupiteľstva  
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v Horných Strhároch  

5. Vystúpenie novozvoleného starostu 

 

 

2. Pracovná časť  

 

1. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva  

2. Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa zápisnice a voľba 

návrhovej komisie  

3. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu  

4. Návrh na poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného 

zvolávať  

a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v súlade so znením § 12 

zákona o obecnom zriadení  

5. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a 

členov  

6. Určenie platu starostu 

7. Schválenie zásad odmeňovania poslancov 

8. Uznesenia 

9. Rôzne 

10. Záver 
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Slávnostná časť 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

 

Rokovanie Obecného Zastupiteľstva otvoril a viedol Richard Kurec, 

starosta obce. Privítal všetkých prítomných poslancov, hostí a 

verejnosť. Skonštatoval, že zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo 

zvolané v súlade so zákonom o obecnom zriadení, a to pozvánkou 

zverejnenou na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce. 

Uviedol, že ustanovujúce zasadnutie je slávnostným aktom a jeho 

úlohou je najmä :  

 

a/ vytvoriť podmienky na zloženie sľubu novozvoleného starostu 

obce, 

b/ vytvoriť podmienky na zloženie sľubu poslancov novozvoleného 

obecného zastupiteľstva,  

c/ poveriť poslanca , ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva  

d/ zriadiť komisie podľa potreby a určiť náplň ich práce a zvoliť ich 

predsedov a členov,  

e/ určiť plat starostu  

 

 

K bodu 2. Oznámenie výsledkov voľby starostu obce a volieb do 

zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému 

starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva 

 

Starosta obce vyzval predsedu miestnej volebnej komisie obce Horné 

Strháre p. Jozefa Balgu , aby predniesol správu o výsledkoch 

komunálnych volieb , konaných dňa 29.10.2022 na funkciu starostu 

obce Horné Strháre a na poslancov obecného zastupiteľstva obce 

Horné Strháre . / Správa volebnej komisie v prílohe/  
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Predseda MVK odovzdal novozvolenému starostovi a poslancom 

osvedčenie o zvolení.  

 

K bodu 3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce Horné 

Strháre  

 

Opätovne zvolený starosta obce zložil sľub a potvrdil ho svojim 

podpisom.  

 

K bodu 4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného Obecného 

zastupiteľstva v Horných Strhároch 

 

Starosta obce Horné Strháre vyzval novozvolených poslancov k 

zloženiu sľubu. Sľub poslanca prečítal a poslanci jednotlivo potvrdili 

sľub slovom – Sľubujem. A potvrdili ho aj svojim podpisom. 

 

K bodu 5. Vystúpenie novozvoleného starostu 

 

Starosta obce predniesol príhovor.  

 

 

Pracovná časť 

 

K bodu 1. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

zastupiteľstva  

Starosta obce konštatoval, že zvolením a zložením sľubu starostu a 

poslancov boli právoplatne vytvorené nové orgány obce, a to starosta 

obce a obecné zastupiteľstvo. Konštatoval, že zastupiteľstvo je 

uznášania schopné pri počte 5 prítomných poslancov.  

Starosta navrhol ,aby sa po úvodných bodoch programu ďalšie 

rokovanie OZ riadilo nasledovným programom. 

 



5 
 

1. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva  

2. Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa  a voľba návrhovej 

komisie  

3. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu  

4. Návrh na poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného 

zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v súlade so 

znením § 12 zákona o obecnom zriadení  

5. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a 

členov  

6. Určenie platu starostu  

7. Schválenie zásad odmeňovania poslancov 

8. Rôzne 

9. Uznesenia  

10. Záver  

Po schválení programu rokovania vyzval starosta prítomných 

predložiť návrh na zmeny alebo doplnenie programu. Neboli 

predložené žiadne návrhy na zmenu alebo doplnenie programu 

rokovania. 

 

K Bodu 1.Schválenie programu ustanovujúceho zastupiteľstva  
Starosta obce konštatoval, že rokovanie OcZ je spôsobilé rokovať a 

uznášať sa. Zároveň oboznámil všetkých prítomných s pracovnou 

časťou programu rokovania obecného zastupiteľstva. 

 

Uznesenie č.1/2022: 

 

Obecné zastupiteľstvo  obce Horné Strháre 

schvaľuje program rokovania. 

 

Hlasovanie: za: 5 / Júlia Urbanová/ Miroslav Ďurčov/ 

                 Marcela Hvodliková/ Viktória Kurecová/ Marián Budinský 
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K bodu 2. Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa zápisnice 

a voľba návrhovej komisie  

Starosta určil za overovateľov zápisnice : Miroslav Ďurčov, Viktória 

Kurecová 

Starosta určil za zapisovateľa zápisnice: Viera Nováková 

Starosta predložil návrh členov návrhovej komisie: Júlia Urbanová, 

Marcela Hvodliková 

 

Uznesenie č. 2/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Strhároch v súlade s § 11 ods.4 

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

 

 

l . berie  na  vedomie 

a)overovateľov zápisnice –  Miroslav Ďurčov, Viktória Kurecová 

b)zapisovateľa zápisnice – Viera Nováková 

ll. schvaľuje 

a) program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva  

b)členov návrhovej komisie v zložení : Júlia Urbanová, Marcela 

Hvodliková 

 

Hlasovanie: za: 5 / Júlia Urbanová/ Miroslav Ďurčov/ 

                 Marcela Hvodliková/ Viktória Kurecová/ Marián Budinský 

 

proti : 0  

zdržal sa: 0  

nehlasovali: 0  

neprítomní pri hlasovaní: 0  

Uznesenie bolo prijaté.  

 

Uznesenie č. 3/2022  

Obecné zastupiteľstvo v Horných Strhároch:  

l. berie na vedomie 
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a) výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva  

b) vystúpenie novozvoleného starostu obce  

ll. konštatuje, že  

a) novozvolený starosta obce Horné Strháre Richard Kurec zložil 

zákonom predpísaný sľub starostu obce  

b) zvolení poslanci obecného zastupiteľstva v Horných Strhároch 

Júlia Urbanová 

Miroslav Ďurčov 

Marián Budinský 

Marcela Hvodliková 

Viktória Kurecová 

zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 

 

K bodu 3. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním 

starostu  

Starosta obce poveril svojim zastupovaním v určenom rozsahu 

poslanca Júlia Urbanová a oboznámil ho s obsahom poverenia , ktoré 

jej aj odovzdal a ona svojim podpisom potvrdila jeho prijatie.  

 

Uznesenie č. 4/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Strhároch  

berie na vedomie  

poverenie starostu obce, ktorým starosta obce v zmysle § 13b ods. 1 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov poveril Júliu Urbanovú - poslankyňu obecného 

zastupiteľstva, zastupovaním starostu obce. 

Hlasovanie: za: 5 / Júlia Urbanová/ Miroslav Ďurčov/ 

                 Marcela Hvodliková/ Viktória Kurecová/ Marián Budinský 

 

proti : 0  

zdržal sa: 0  

nehlasovali: 0  

neprítomní pri hlasovaní: 0  

Uznesenie bolo prijaté.  
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K bodu 4. Návrh na poverenie poslanca obecného zastupiteľstva 

oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 

v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení  

 

Starosta navrhol, aby obecné zastupiteľstvo poverilo poslanca, ktorý 

bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v 

prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta,  
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ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom  

zriadení v znení neskorších predpisov. Poslanci navrhli poslanca Júlia 

Urbanová 

 

Uznesenie č. 5/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Strhároch  

 

poveruje  

poslankyňu Júliu Urbanovú zvolávaním a vedením zasadnutí 

obecného zastupiteľstva v Horných Strhároch v prípadoch podľa § 12 

ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov. 

Hlasovanie: za: 5 / Júlia Urbanová/ Miroslav Ďurčov/ 

                 Marcela Hvodliková/ Viktória Kurecová/ Marián Budinský 

 

proti : 0  

zdržal sa: 0  

nehlasovali: 0  

neprítomní pri hlasovaní: 0  

Uznesenie bolo prijaté.  

.  

K bodu 5. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich 

predsedov a členov  

Obecné zastupiteľstvo má zriadiť komisiu na ochranu verejného 

záujmu v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v z. n. p.  

Členom tejto komisie môže byť iba poslanec obecného zastupiteľstva. 

Ak sú v obecnom zastupiteľstve zástupcovia politických strán a 

politických hnutí alebo nezávislí poslanci, komisia je zložená z 

jedného zástupcu každej politickej strany alebo politického hnutia a 

jedného zástupcu nezávislých poslancov. Komisia musí mať aspoň 
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troch členov; ak sa tento počet nedosiahne týmto spôsobom, doplní sa 

počet členov komisie o zástupcu politickej strany alebo politického 

hnutia s najvyšším počtom poslancov,  

Poslanci navrhli :  

Komisia na ochranu verejného záujmu : 

Miroslav Ďurčov(HLAS - SD) – predseda  

Viktória Kurecová  (Sloboda a Solidarita)- člen 

Marcela Hvodliková(Kresťanskodemokratické hnutie)-člen 

Určenie náplne práce :  

Komisia na ochranu verejného záujmu - v zmysle ústavného zákona č. 

357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov v z. n. p.  

 

Uznesenie č. 6/2022 

 

l. zriaďuje  

komisie, a to : Komisiu na ochranu verejného záujmu  

ll. volí  

a) predsedu komisie Komisia na ochranu verejného záujmu  Miroslav 

Ďurčov 

b) členov komisie :  

1. poslancov Viktória Kurecová, Marcela Hvodliková 

 

Hlasovanie: za: 5 / Júlia Urbanová/ Miroslav Ďurčov/ 

                 Marcela Hvodliková/ Viktória Kurecová/ Marián Budinský 

 

proti : 0  

zdržal sa: 0  

nehlasovali: 0  

neprítomní pri hlasovaní: 0  

Uznesenie bolo prijaté.  
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K bodu 6. Určenie platu starostu  

 

Starosta obce oboznámil prítomných, že obecné zastupiteľstvo 

rozhoduje o plate starostu, základný plat je určený súčinom priemernej 

mzdy v národnom hospodárstve a príslušného násobku podľa počtu 

obyvateľov. Zastupiteľstvo môže tento plat stanovený podľa § 3 ods. 1 

zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest rozhodnutím zvýšiť až o 60%. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Strhároch určilo 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 v rozsahu určenom doterajším OZ najneskôr 90 dní pred 

voľbami. Obecné zastupiteľstvo stanovilo plat na 80% pracovného 

úväzku. 

Poslanec Miroslav Ďurčov navrhol navýšenie platu  o 20%. 

Iný návrh poslanci nepredložili. 

 

Uznesenie č. 7/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Strhároch 

l. Určuje:  

 V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 

Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a 

primátorov miest v znení neskorších predpisov, v rozsahu určenom 

doterajším obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami, 

Mesačný plat starostu obce Horné Strháre v navrhovanej výške 0,80 

pracovného úväzku vypočítaný ako súčin priemernej mzdy 

v národnom hospodárstve a koeficientu 1,65pre obce s počtom do 500 

obyvateľov. 

 

ll. Schvaľuje 
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Navýšenie platu starostovi obce Horné Strháre v zmysle zákona č. 

320/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 253/1994 Z. 

z. o právnom postavení a platných pomeroch starostov obcí a 

primátorov miest v znení neskorších predpisov o 20% na celé 

funkčné obdobie 2022 – 2026 s účinnosťou od 22.11.2022 

 

 

Hlasovanie: za: 5 / Júlia Urbanová/ Miroslav Ďurčov/ 

                 Marcela Hvodliková/ Viktória Kurecová/ Marián Budinský 
 

 

 

proti : 0  

zdržal sa: 0  

nehlasovali: 0  

neprítomní pri hlasovaní: 0  

Uznesenie bolo prijaté.  

 

K bodu 7. Schválenie zásad odmeňovania poslancov  

Starosta predložil  zásady odmeňovania poslancov, ktoré boli 

schválené 18.7.2022 . Poslanci sa vyjadrili k spôsobe odmeňovania 

poslancov a k výške odmeňovania.  

 

Uznesenie č. 8/2022 

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

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

 

 

S ch v a ľ u j e  

Zásady odmeňovania poslancov obce Horné Strháre  

 

Hlasovanie: za: 5 / Júlia Urbanová/ Miroslav Ďurčov/ 

                 Marcela Hvodliková/ Viktória Kurecová/ Marián Budinský 
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proti : 0  

zdržal sa: 0  

nehlasovali: 0  

neprítomní pri hlasovaní: 0  

Uznesenie bolo prijaté.  

 

K bodu 8. Rôzne  

V bode rôzne vystúpili:  

Starosta informoval prítomných o podujatí – Stretnutie s Mikulášom.  

Uznesenie č. 9/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Strhároch  

Berie na vedomie  

Informácie predložené v bode rôzne  

Hlasovanie: za: 5 / Júlia Urbanová/ Miroslav Ďurčov/ 

                 Marcela Hvodliková/ Viktória Kurecová/ 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 . 
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K bodu 9. Záver  

Starosta obce poďakoval všetkým prítomným a ukončila ustanovujúce 

zasadnutie obecného zastupiteľstva .  

Zasadnutie bolo ukončené o 20,30 hod.  

 

 

Zapísal/(a): Viera Nováková 

 

 

 

 

                                                                               Richard Kurec 

                                                                                starosta obce 

 

 

Overovatelia: Miroslav Ďurčov ..........................................  

 

                           Viktória Kurecová ......................................... 


