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Zápisnica 

z 1. riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Obce Horné Strháre, 

konaného dňa 8. decembra 2022 o 18,00 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 

Hlavný kontrolór obce: Ing. Slavomír Čerpák 

Hostia:  

Verejnosť:  

 

 

PROGRAM: 

 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie 

3. Návrh na schválenie Štatút obce Horné Strháre 

4. Návrh na schválenie Zásady hospodárenia obce Horné Strháre 

5. Návrh na schválenie Rozpočtového opatrenia 2/2022 

6. Návrh na schválenie Rozpočtu na roky 2023 

7. Prerokovanie a schválenie cenníka služieb obce Horné Strháre 

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2023 

9.  Návrh na schválenie VZN 5/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za  komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Horné 

Strháre 

10. Rôzne 

11. Uznesenia 

12. Záver 

 

 

 

 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

 

Rokovanie Obecného Zastupiteľstva otvoril o 18:00 hodine Richard Kurec starosta 

obce. Privítal všetkých prítomných poslancov , hostí a verejnosť.  
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Skonštatoval, že prítomní sú poslanci v počte 5 a OZ je uznášania schopné. Starosta 

obce oboznámil prítomných s návrhom programu zasadnutia.  

 

 

Program:   

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie 

3. Návrh na schválenie Štatút obce Horné Strháre 

4. Návrh na schválenie Zásady hospodárenia obce Horné Strháre 

5. Návrh na schválenie Rozpočtového opatrenia 2/2022 

6. Návrh na schválenie Rozpočtu na roky 2023 

7. Prerokovanie a schválenie cenníka služieb obce Horné Strháre 

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2023 

9.  Návrh na schválenie VZN 5/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za  komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Horné 

Strháre 

10. Rôzne 

11. Uznesenia 

12. Záver 

 

Návrhy poslancov: poslanci nepredložili žiadny doplňujúci bod. 

 

 

   Uznesenie č.10/2022: 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Horné Strháre 

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

zriadení v z.n.p. 

 

 schvaľuje program rokovania. 

 

 Hlasovanie: za: 5 /Marián Budinský/Miroslav Ďurčov/ 

Marcela Hvodliková/Viktória Kurecová/Júlia Urbanová/ 

                                              proti : 0 

                                              zdržal sa: 0  

                                              nehlasovali:0  

                                              neprítomní pri hlasovaní:0 

 

 

 Predložený program rokovania bol schválený bez zmien. 

 

Uznesenie bolo  prijaté. 

 

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 
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Overovatelia zápisnice:                   Marcela Hvodliková, Júlia Urbanová          

 

Návrhová komisia:         predseda : Viktória Kurecová                                      

                                       člen:          Miroslav Ďurčov 

 

 

Zapisovateľ:                                     Nováková Viera                                  

 

Uznesenie č. 11/2022: 

 

 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/schvaľuje návrhovú komisiu 

v zložení:    Viktória Kurecová                       predseda návrhovej komisie 

 

                    Miroslav Ďurčov                         člen návrhovej komisie 

  

b/ berie na vedomie  

určenie  zapisovateľa zápisnice: Nováková Viera 

 

overovateľov zápisnice: Marcela Hvodliková  

 

                                       Júlia Urbanová 

 

Hlasovanie: za: 5 /Marián Budinský/Miroslav Ďurčov/ 

Marcela Hvodliková/Viktória Kurecová/Júlia Urbanová/ 

                                              proti : 0 

                                              zdržal sa: 0  

                                              nehlasovali:0  

                                              neprítomní pri hlasovaní:0 

 

 

Uznesenie bolo  prijaté. 

 

 

 

 

 

 

K bodu 3. Návrh na schválenie Štatút obce Horné Strháre 

 

 

Starosta obce predložil na schválenie Návrh - Štatút obce Horné Strháre. Poslanci OcZ 

nemali k návrhu žiadne výhrady, starosta obce dal za návrh hlasovať.  
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Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

 

 

Uznesenie č. 12/2022: 

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Horné Strháre 

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

zriadení v z.n.p. 

 

 schvaľuje Štatút obce Horné Strháre. 

 

 Hlasovanie: za: 5 /Marián Budinský/Miroslav Ďurčov/ 

Marcela Hvodliková/Viktória Kurecová/Júlia Urbanová/ 

                                              proti : 0 

                                              zdržal sa: 0  

                                              nehlasovali:0  

                                              neprítomní pri hlasovaní:0 

 

 

 

Uznesenie bolo  prijaté. 

 

 

K bodu 4. Návrh na schválenie Zásady hospodárenia obce Horné Strháre 

 

 

Starosta obce predložil na schválenie Návrh - Zásady hospodárenia obce Horné 

Strháre.  Keďže poslanci nemali žiadne otázky, starosta obce dal hlasovať za tento 

návrh. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

 

 

Uznesenie č. 13/2022: 

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Horné Strháre 

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

zriadení v z.n.p. 

 

 schvaľuje Zásady hospodárenia obce Horné Strháre 

 

 Hlasovanie: za: 5 /Marián Budinský/Miroslav Ďurčov/ 

Marcela Hvodliková/Viktória Kurecová/Júlia Urbanová/ 



5 
 

                                              proti : 0 

                                              zdržal sa: 0  

                                              nehlasovali:0  

                                              neprítomní pri hlasovaní:0 

 
 
 
Uznesenie bolo  prijaté. 

 

 

 

 

 

K bodu  5. Návrh na schválenie Rozpočtového opatrenia 2/2022 

 

 

Starosta obce predložil na schválenie Návrh Rozpočtového opatrenie 2/2022. 

Úpravou rozpočtu dôjde k zmene bežného 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. 14/2022: 

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Horné Strháre 

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

zriadení v z.n.p. 

 

 schvaľuje  Rozpočtové opatrenie 2/2022 obce Horné Strháre 

 

 Hlasovanie: za: 5 /Marián Budinský/Miroslav Ďurčov/ 

Marcela Hvodliková/Viktória Kurecová/Júlia Urbanová/ 

                                              proti : 0 

                                              zdržal sa: 0  

                                              nehlasovali:0  

                                              neprítomní pri hlasovaní:0 

 
 
 
Uznesenie bolo  prijaté. 
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K bodu  6. Návrh na schválenie Rozpočtu na rok 2023. 

 

Na rokovanie predložil starosta obce návrh rozpočtu na obdobie rokov 2023-
2025.Návrh rozpočtu bol uverejnený na úradnej tabuli dňa 21.11.2022 a na 
stránke obce. Pripomienky zo strany poslancov OZ neboli. Návrh rozpočtu je 
zostavený podľa čerpania rozpočtu z predchádzajúceho obdobia ako 
vyrovnaný . Po prečítaní stanoviska hlavného  kontrolóra obce Ing. Čerpáka,  
ktorý odporúča schváliť rozpočet v predkladanej podobe, dal starosta hlasovať 
o návrhu rozpočtu na rok 2023 a rozpočet na roky 2024-2025 zobrali poslanci 
na vedomie ako aj stanovisko hlavného kontrolóra obce.  

 
Návrhy poslancov: bez pripomienok 

 
Návrhová komisia predložila návrhu uznesenia. 

 
Uznesenie č.15/2022: 

 

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 obce Horné Strháre 

 

b/ schvaľuje rozpočet na rok 2023 

 

Bežné príjmy : 79 977,00              Bežné výdavky : 79 477,00 

 

Kapitálové príjmy : 10 000,00          Kapitálové výdavky: 10 000,00 

 

Fin. príjmové operácie :0,00      Finančné výdavkové operácie :500,00 

 

Príjmy celkom: 89 977,00              Výdavky spolu: 89 977,00 

 

c/ berie na vedomie viacročný rozpočet na roky 2024–2025 

 

  

viacročný rozpočet na roky 2024 – 2025 

 

Rok 2024: 

 

 

Bežné príjmy : 80 977,00                Bežné výdavky : 80 477,00 
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Kapitálové príjmy : 0                       Kapitálové výdavky: 0 

 

Finančné príjmové operácie :0       Finančné výdavkové operácie: 500,00 

 

Príjmy celkom: 80 977,00                Výdavky celkom: 80 977,00 

 

 

 

Rok 2025: 

 

Bežné príjmy : 81 977,00                Bežné výdavky : 81 477,00 

 

Kapitálové príjmy : 0                       Kapitálové výdavky: 0 

 

Finančné príjmové operácie :0       Finančné výdavkové operácie: 500,00 

 

Príjmy celkom: 81 977,00                Výdavky celkom: 81 977,00 

 
 

 

 Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

 

 

 

 

 Hlasovanie: za: 5 /Marián Budinský/Miroslav Ďurčov/ 

Marcela Hvodliková/Viktória Kurecová/Júlia Urbanová/ 

                                              proti : 0 

                                              zdržal sa: 0  

                                              nehlasovali:0  

                                              neprítomní pri hlasovaní:0 

 
 
 
Uznesenie bolo  prijaté. 

 

 

K bodu 7. Prerokovanie a schválenie cenníka služieb obce Horné Strháre 

 

 

Starosta obce predložil na schválenie Cenník služieb v obci Horné Strháre. Po 

prerokovaní bol cenník služieb schválený. 

Cenník služieb nadobúda platnosť 1.1.2023 

 

 Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 
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Uznesenie č. 16/2022: 

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Horné Strháre 

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

zriadení v z.n.p. 

 

 schvaľuje  Cenník služieb  obce Horné Strháre platný od 1.1.2023 

 

 

 Hlasovanie: za: 5 /Marián Budinský/Miroslav Ďurčov/ 

Marcela Hvodliková/Viktória Kurecová/Júlia Urbanová/ 

                                              proti : 0 

                                              zdržal sa: 0  

                                              nehlasovali:0  

                                              neprítomní pri hlasovaní:0 

 
 
 
Uznesenie bolo  prijaté. 

 

 

K bodu 8. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2023 

 

 

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. 17/2022: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Horné Strháre 

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

zriadení v z.n.p. 

  

 

schvaľuje plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2023 

 

 
Hlasovanie: za: 5 /Marián Budinský/Miroslav Ďurčov/ 

Marcela Hvodliková/Viktória Kurecová/Júlia Urbanová/ 

                                              proti : 0 

                                              zdržal sa: 0  

                                              nehlasovali:0  

                                              neprítomní pri hlasovaní:0 
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Uznesenie bolo  prijaté. 

 

 

K bodu 9. Návrh na schválenie VZN 5/2022 o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za  komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Horné 
Strháre 
 
Starosta obce,  oboznámil poslancov OcZ s Návrhom VZN Obce Horné Strháre č. 

5/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Horné Strháre č.  

2/2016 so všetkým dodatkami o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Horné Strháre.  

 

Správca dane navrhol zvýšenie ročnej sadzby a to pri: 

- dane zo stavieb  za každý aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovne: z 0,033€/ m2   na  

0,05€/ m2  

Sadzby ostatných miestnych daní zo stavieb na území obce Horné Strháre ostávajú v 

nezmenenej výške. 

 

Správca dane navrhol zvýšenie ročnej sadzby dane z pozemkov a to pri: 

  

- ornej pôde, chmeľniciach, viniciach, ovocných sadoch z 0,25% na 0,40%  

-trvalých trávnych porastoch z 0,25% na 0,40 %,  

- lesných pozemkoch, na ktorých sú hospodárske lesy z 0,25% na 0,40 % 

-zastavaných plochách a nádvoriach z 0,25% na 0,40% 

 

Sadzby ostatných miestnych daní z pozemkov na území obce Horné Strháre ostávajú v 

nezmenenej výške. 

 

Správca dane navrhol zvýšenie ročnej sadzby za psa z 4,00€ na 5,00€ 

 

Správca dane navrhol zvýšenie ročnej sadzby  na území obce Horné Strháre pre 

poplatníka podľa § 11 ods. 2 písm.  za komunálne odpady  vo výške 0,0548 € za osobu 

a kalendárny deň, t. j. ročná sadzba  20,00 € za osobu a rok, s trvalým alebo 

prechodným pobytom v obci Horné Strháre. VZN nadobúda účinnosť 1.1.2023 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

 

Uznesenie č. 18/2022: 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Horné Strháre 

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

  

 

schvaľuje  VZN 5/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za  komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Horné Strháre. 
VZN nadobúda účinnosť 1.1.2023 

 

 

 

 
Hlasovanie: za: 5 /Marián Budinský/Miroslav Ďurčov/ 

Marcela Hvodliková/Viktória Kurecová/Júlia Urbanová/ 

                                              proti : 0 

                                              zdržal sa: 0  

                                              nehlasovali:0  

                                              neprítomní pri hlasovaní:0 

 
 
 
Uznesenie bolo  prijaté. 

 

 

K bodu 10. Rôzne 

 

Starosta obce predložil informácie: 

- informoval o Predložení žiadosti o dotáciu z BBSK 

- informoval o výbere daní a poplatkov 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

 

Uznesenie č. 19/2022: 

 

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 

 

Hlasovanie: za: 5 /Marián Budinský/Miroslav Ďurčov/ 

Marcela Hvodliková/Viktória Kurecová/Júlia Urbanová/ 

                                              proti : 0 

                                              zdržal sa: 0  

                                              nehlasovali:0  

                                              neprítomní pri hlasovaní:0 
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Uznesenie bolo  prijaté. 

K bodu 11. Uznesenia 

 

Predseda návrhovej komisie zrekapituloval schválené uznesenia. 
 
 
K bodu 12 Záver 
 

 
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným, poprial všetkým prítomným príjemne 

prežité Vianoce a úspešný Nový rok 2023 a ukončila 1. riadne zasadnutie obecného 

zastupiteľstva .  

Zasadnutie bolo ukončené o 20,30 hod.  

 

 

Zapísal/(a): Viera Nováková 

 

 

 

 

                                                                               Richard Kurec 

                                                                                starosta obce 

 

 

Overovatelia: Marcela Hvodliková  ......................................... 

 

                           Júlia Urbanová            ......................................... 
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