
Zápisnica 

z 2. riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Obce Horné Strháre, 

konaného dňa 16. marca 2023 o 18,00 hod. v zasadacej miestnosti obecného 

úradu 

________________________________________________________ 

 

 

Prítomní: Richard Kurec , starosta obce  

Poslanci : Júlia Urbanová , Miroslav Ďurčov,  

                 Marcela Hvodliková, Viktória Kurecová,  

Zapisovateľka: Viera Nováková 

Hlavný kontrolór obce: Ing. Slavomír Čerpák 

Hostia:  

Verejnosť:  

Neprítomný: Marián Budinský – poslanec OZ 

 

 

PROGRAM 

 

Program:   

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie 

3. Návrh na schválenie VZN 1/2023 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok 

na umiestňovanie plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej 

kampane pre voľby 

4. Schválenie Záverečného účtu obce Horné Strháre 

5. Schválenie Výročnej správy obce Horné Strháre 

6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2022 

7. Správa o plnení úloh KPSS obce Horné Strháre za rok 2022 

8. Rôzne 

9. Uznesenia 

10. 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.  

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 a voľba návrhovej komisie 

3. Návrh na schválenie VZN 1/2023 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok  

na umiestňovanie plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane 

pre voľby 

4. Schválenie Záverečného účtu obce Horné Strháre 

5. Schválenie Výročnej správy obce Horné Strháre 

6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2022 

7. Správa o plnení úloh KPSS obce Horné Strháre za rok 2022 

8. Rôzne 

9. Uznesenia 

        10.Záver 

 

Návrhy poslancov: poslanci nepredložili žiadny doplňujúci bod. 

 

 

Uznesenie č.20/2023: 

 

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: 4 /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 

 

Overovatelia zápisnice:                   Viktória Kurecová, Miroslav Ďurčov         

 

Návrhová komisia:         predseda : Marcela Hvodliková                                      

                                       člen:          Júlia Urbanová 

 

 



Zapisovateľ:                                     Nováková Viera                                  

 

Uznesenie č. 21/2023: 

 

 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:    Marcela Hvodliková                       predseda návrhovej komisie 

 

                    Júlia Urbanová                               člen návrhovej komisie 

  

b/ berie na vedomie  

určenie  zapisovateľa zápisnice: Nováková Viera 

 

overovateľov zápisnice:              Viktória Kurecová 

 

                                                     Miroslav Ďurčov 

 

Hlasovanie: za: 4 /Miroslav Ďurčov/ 

Marcela Hvodliková/Viktória Kurecová/Júlia Urbanová/ 

                                              proti : 0 

                                              zdržal sa: 0  

                                              nehlasovali:0  

                                              neprítomní pri hlasovaní:0 

 

 

Uznesenie bolo  prijaté. 

 

 

K bodu č. 3 Prerokovanie a schválenie VZN č.1/2023 o vyhradení miesta 

a ustanovení podmienok na umiestňovanie plagátov na verejných priestranstvách 

počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, 

Európskeho parlamentu, orgánov samosprávnych krajov, orgánov samosprávy obcí  

a  prezidenta SR. 

 

Starosta obce predložil návrh VZN 1/2023 o o vyhradení miesta a ustanovení 

podmienok na umiestňovanie plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej 

kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, Európskeho parlamentu, 

orgánov samosprávnych krajov, orgánov samosprávy obcí  a  prezidenta SR. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:  

 

Uznesenie č.22/2023 :  



Obecné zastupiteľstvo Obce Horné Strháre v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 Schvaľuje 

 

VZN 1/2023 o o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie plagátov 

na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady 

Slovenskej republiky, Európskeho parlamentu, orgánov samosprávnych krajov, 

orgánov samosprávy obcí  a  prezidenta SR. 

 

Hlasovanie: za: 4 /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. Schválenie záverečného účtu obce Horné Strháre za rok 2022 

 

Starosta obce predložil návrh záverečného účtu obce Horné Strháre za rok 2022. 

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 2022 schváliť bez výhrad. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 23/2023: 

 

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 2022 

b) schvaľuje bez výhrad 

        celoročné hospodárenie obce za rok 2022 

 

     c)schvaľuje 

         1. prebytok rozpočtu v sume 9 289,56  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 9 289,56 EUR použiť na tvorbu rezervného fondu 

obce. 



 

 

Hlasovanie: za: 4 /Miroslav Ďurčov/ 

Marcela Hvodliková/Viktória Kurecová/Júlia Urbanová/ 

                                              proti : 0 

                                              zdržal sa: 0  

                                              nehlasovali:0  

                                              neprítomní pri hlasovaní:0 

 

 

Uznesenie bolo  prijaté. 

 

 

K bodu č. 5 Prerokovanie výročnej správy za rok 2022 obce Horné Strháre. 

 

Starosta predniesol Výročnú správu obce Horné Strháre za rok 2022. Výročná správa 

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

Poslanci sa oboznámili s Výročnou správou obce za rok 2022a zobrali ju na vedomie 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 24/2023: 

 

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 2022 

 

Hlasovanie: za: 4 /Miroslav Ďurčov/ 

Marcela Hvodliková/Viktória Kurecová/Júlia Urbanová/ 

                                              proti : 0 

                                              zdržal sa: 0  

                                              nehlasovali:0  

                                              neprítomní pri hlasovaní:0 

 

 

Uznesenie bolo  prijaté. 

 

K bodu 6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Horné Strháre 

za rok 2022  

 

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2022 obce predložil Ing. 

Čerpák . 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:  

Uznesenie č. 25/2023: 



  

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 o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Horné Strháre za rok 2022. 

 

 

Hlasovanie: za: 4 /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. Správa o plnení úloh KPSS za rok 2022  

 

Z dôvodu dodržania zákona bola predložená správa o plnení KPSS za rok 2022. 

Poslanci sa oboznámili s predloženou správou .  

 

Návrhy poslancov: bez pripomienok  

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:  

Uznesenie č. 26/2023 :  

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Horné Strháre  

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

 

berie na vedomie 

  

Správu o plnení úloh KPSS za rok 2022 

 

Hlasovanie: za: 4 /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. Rôzne 

 

Starosta obce :  

- predložil informáciu o vytriedenom odpade za rok 2022 – úroveň vytriedenia KO je  

64,79 % a teda sadzba poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov je pre rok 

2022- 11,00,- eur.  

-predložil informáciu o výbere daní a poplatkov za rok 2022 

-predložil informáciu  o VO na vývoz komunálneho odpadu 

-vyzval poslancov OZ, aby navrhli kultúrne podujatia v obci na rok 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starosta dal priestor na pripomienky aj prítomným. 

 
 
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:  

Uznesenie č. 27/2023 :  
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 /Miroslav Ďurčov/ 

Marcela Hvodliková/Viktória Kurecová/Júlia Urbanová/ 

                                              proti : 0 

                                              zdržal sa: 0  

                                              nehlasovali:0  

                                              neprítomní pri hlasovaní:0 

 

 

Uznesenie bolo  prijaté. 

 

 

K bodu 9. Uznesenia  

 

Predseda návrhovej komisie zrekapituloval schválené uznesenia . 
 
 



K bodu 10. Záver  

 

Starosta poďakoval poslancom a všetkým prítomným za účasť a ukončila zasadnutie .  

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20:00 hod. 
 
Zapisovateľ zápisnice: Viera Nováková 
 
 
  Overovatelia zápisnice:   
 
                                                                              
   Viktória Kurecová 
 
   Miroslav Ďurčov 
 
 
 
 
 
                   
                                                                                  ---------------------                          
                                                                                     starosta obce 
                                                                                    Horné Strháre 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 
 

 

 



 


