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Obec S t r e t a v a, okres Michalovce 
 

Z á p i s n i c a 
z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

konaného dňa 28. decembra 2018 o 15.00 hod. v Stretave 
 
I. Prítomní: 

podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. 
 
II. Program: 

 
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnení uznesení 
4. Pripomienky a návrhy občanov 
5. Úprava rozpočtu obce 
6. Informácia o správa audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2017 
7. Prerokovanie návrhu VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom 
8. Návrh na zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov  
9. Rôzne 
10. Záver 

 
III. Zapisovateľ: (navrhnutá)  Čupková Scarlett, vedúca úradu 
 
 
IV. Overovatelia zápisnice: (navrhnutí : )   p. Bartová Jana, Mgr. 

            p. Tovlin Marek 
 
 

VI.     Priebeh rokovania: 
 

K 1. bodu programu: Otvorenie zasadnutia 
 
Starosta obce Stretava, p. Roman Hudy, otvoril v súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v poradí 2. zasadnutie 
Obecného zastupiteľstva v Stretave.  

Po úvodnom privítaní poslancov starosta obce konštatoval, že na zasadnutí obecného 
zastupiteľstva sú prítomní 5 poslanci a že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. 
 
K 2. bodu programu: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 
2.1 Za zapisovateľa zápisnice bola určená Čupková Scarlett, vedúca úradu 
2.2. Za overovateľov zápisnice o priebehu rokovania 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva 
starosta určil týchto poslancov: 

1. Bartová Jana, Mgr.,  
2. Tovlin Marek 

 
 



2 
 

K 3. bodu programu:  Kontrola plnení uznesení 
 

Starosta obce informoval poslancov o tom, že uznesenia prijaté na ostatných 
zasadnutiach Obecného zastupiteľstva v Stretave sú splnené a plnenie dlhodobých úloh je 
zabezpečované priebežne s potrebami. 
 
 
K 4. bodu programu: Pripomienky a návrhy občanov 
 

Poslanec obecného zastupiteľstva p. Miloš Marcinčák  poukázal na problém 
blikajúceho svetla verejného osvetlenia pri rodinnom dome súp. č. 48. Uviedol, že podľa jeho 
názoru by bolo lepšie uvedené svetlo vypnúť.  
Starosta uviedol, že verejné osvetlenie je v záruke do 02/2019 a je potrebné do konca záručnej 
doby riešiť problémy výpadku viacerých svietidiel verejného osvetlenia. Ďalší postup 
ohľadom uvedenej problematiky sa bude  konzultovať s právnym zástupcom obce a následne 
so zástupcami firmy Montin, s.r.o. 
Poslanec obecného zastupiteľstva p. Marek  Tovlin navrhol, či by nebolo možné umožniť 
občanom spaľovať záhradný odpad v presne stanovenom časovom rozmedzí v jarnom 
a jesennom období. Starosta uviedol, že uvedený návrh sa prekonzultuje na kompetentných 
miestach, či je v súlade s platnými legislatívnymi predpismi. 
 
    
K 5. bodu programu: Úprava rozpočtu obce  
 

Starosta obce oboznámil poslancom v súlade s ustanovením § 14 ods. 2 zákona 
č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov  s obsahom rozpočtového opatrenia č. 
6/2018.  

Obecné zastupiteľstvo obce Stretava sa oboznámilo s obsahom rozpočtového opatrenia 
č. 6/2018 bez pripomienok. 

Hlasovanie o predloženom rozpočtovom opatrení č. 6/2018, ktorým sa upravuje 
rozpočet obce Stretava za rok 2018 (tvorí prílohu č. 2  tejto zápisnice) 
Za: 5 
Proti: 0 
Hlasovania sa zdržali: 0 
Starosta skonštatoval, že uznesenie tak, ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
Uznesenie č. 6 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Stretava: 

 

 

 

A. Berie na vedomie: 
 
 

Zmenu rozpočtu obce Stretava na rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 6 v zmysle 

ustanovenia § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. podľa priloženého návrhu:  
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Rozpočet na 

rok 2018  
v € upravený 

Zmena 
rozpočtu  

Rozpočtové 
opatrenie č. 6 

v € 

Rozpočet po   úprave  
 na rok 2018 

v € 

Bežné príjmy  239 364,37 17 000,00 256 364,37 

Kapitálové príjmy 0 3 306,00 3 306,00 

Finančné operácie príjmové  59 016,31 0 59 016,31 

Príjmy spolu 298 380,68 + 20 306,00 318 686,68 

 

 

 

 
Rozpočet na rok 

2018  
v € upravený 

zmena 
rozpočtu 

Rozpočtové 
opatrenie č. 6 

v € 

Rozpočet po úprave 
 na rok 2018 

v € 

Bežné výdavky  232 229,40 +14 409,97 246 639,37 

Kapitálové výdavky 39 360,50 -3 240,19 36 120,31 

Finančné operácie 
výdavkové 

19 143,60 0 19 143,60 

Výdavky spolu 290 733,50 11 169,97 301 903,28 

 
 

B. Schvaľuje: 
a)  Zmenu rozpočtu obce Stretava  na rok 2018 podľa rozpočtového 

opatrenia 
 
 
 
        

Uznesenie schvaľuje: _______________________ 
                    starosta obce 
 

 
 
 
 
K 6. bodu programu: Informácia o správe audítora o overení účtovnej závierky 
k 31.12.2017 
 
 Starosta obce oboznámil prítomných poslancov obecného zastupiteľstva so správou 
audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2017 uskutočnenej v súlade s ustanoveniami 
zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. 
Na základe výsledkov preskúmania zostavenej účtovnej závierky audítor konštatuje, že 
účtovná závierka obce bola po stránke formálnej vyhotovená v zmysle náležitosti zákona č. 
431/2002 Z.z. o účtovníctve a poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácii obce 
Stretava k 31.12.2017 a výsledku jej hospodárenia za rok 2017. 
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Obecné zastupiteľstvo obce Stretava sa oboznámilo s informáciou o správe audítora 
o overení účtovnej závierky k 31.12.2017  bez pripomienok. 

Hlasovanie o predloženej informácii o správe audítora o overení účtovnej závierky 
k 31.12.2017  (tvorí prílohu č. 3  tejto zápisnice) 
Za: 5 
Proti: 0 
Hlasovania sa zdržali: 0 
Starosta skonštatoval, že uznesenie tak, ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
Uznesenie č. 7 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Stretava: 
 

A. Berie na vedomie: 
a) Správe audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2017 

 
 
 
 

Uznesenie schvaľuje: _______________________ 
                    starosta obce 
 
 
 
K 7. bodu programu: Prerokovanie návrhu VZN o poplatkoch za znečisťovanie 
ovzdušia malým zdrojom 
 

Starosta obce predložil  poslancom v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona SNR  č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, na základe  zákona č. 
137/2010 Z.z. o ovzduší a podľa § 6 ods. 5 zákona NR SR č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za 
znečisťovanie ovzdušia, návrh VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom. 
V súvislosti s uvedenou problematikou sa poslanci oboznámili a prerokovali protest 
prokurátora proti VZN č. 2/2012  o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi, 
ktorý navrhuje napadnuté VZN zrušiť.  Na základe protestu prokurátora podľa § 23 ods. 1 
v nadväznosti na ustanovenie § 27 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení 
neskorších predpisov, protest, ktorý podal prokurátor z dôvodu, že predmetné VZN z hľadiska 
súladu so zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi je v rozpore s § 6 ods. 5 a § 8 
zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a § 18d ods. 1 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení  prerokovalo  protest prokurátora a návrh VZN č. 3/2018 
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom na území obce Stretava, ktorým sa 
ruší a nahrádza   VZN č. 2/2012  o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom. 
 Obecné zastupiteľstvo prerokovalo protest prokurátora  bez pripomienok, vyhovelo 
protestu prokurátora v plnom rozsahu a prijíma VZN č. 3/2018 o poplatkoch za znečisťovanie 
ovzdušia malým zdrojom, ktorým sa ruší a nahrádza VZN obce Stretava č. 2/2012 
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom. 

Hlasovanie o predloženom návrhu VZN č. 3/2018 o poplatkoch za znečisťovanie 
ovzdušia malým zdrojom a o  protestu prokurátora a jeho  návrhu na zrušenie VZN č . 2/2012 
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom  (tvorí prílohu č. 4 a 5 tejto 
zápisnice) 
Za: 5 
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Proti: 0 
Hlasovania sa zdržali: 0 
Starosta skonštatoval, že uznesenie tak, ako bolo doplnené, bolo schválené. 
 

 
Uznesenie č. 8 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Stretava: 

A. Vyhovuje: 
a) Protestu prokurátora  

B. Schvaľuje: 
a)  VZN č. 3/2018  o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom, 
ktorým sa ruší a nahrádza VZN č. 2/2012 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 
malým zdrojom  

 

 
 
       Uznesenie schvaľuje: _______________________ 
                                  starosta obce 

 
 
 
K 8. bodu programu:  Návrh na zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich 
predsedov a členov 
 

Starosta obce p. Roman Hudy predložil OZ návrh na zriadenie komisií, určenie ich 
náplní práce a voľbu ich  predsedov a členov. Návrh komisie, náplne jej činnosti a členov 
tvorí prílohu č. 6, 7 tejto zápisnice. 
Keďže neboli predložené žiadne iné návrhy, starosta dal hlasovať o predloženom návrhu. 
Hlasovanie o návrhu na zriadenie komisií 

Za: 5,  
Proti: 0,  
Hlasovania sa zdržali: 0 
Starosta skonštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté bolo schválené. 
 
Uznesenie č. 9 

 
Obecné zastupiteľstvo v Stretave: 

 

A. Z r i a ď u j e: 
 
Nasledujúce komisie: 
 
- Komisia pre kultúru, školstvo a mládež, 
- Komisia pre šport a telesnú kultúru, 
- Komisia pre životné prostredie, verejný poriadok a ochranu prírody, 
- Komisia pre miestny rozvoj, 
- Komisia pre financie a  správu majetku  
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B. U r č u j e: 
 
- Náplň práce komisií, ktorá tvorí prílohu č. 7 
 
C. V o l í: 
a)  Predsedu komisie:  
1. pre kultúru, školstvo a mládež: Bartová Jana, Mgr. 
2. pre šport a telesnú kultúru:  Tovlin Marek 
3. pre životné prostredie, verejný poriadok a ochranu prírody: Marcinčák Miloš 
4. pre miestny rozvoj: Gaľa Ján 
5. pre financie a správu majetku: Horňák Peter 
 

 

 
 
       Uznesenie schvaľuje: _______________________ 
                    starosta obce 
 
 
 
K 9 bodu programu: Rôzne  
 

9.1 Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh na obecné akcie, 
ktoré sa budú konať v priebehu volebného obdobia.  
9.2 Poslanci obecného zastupiteľstva predložili návrh, aby sa konali aj rôzne iné 
podujatia, a to napr. súťaž vo varení guľášu, športové súťaže – futbalový turnaj, 
volejbalový turnaj a pod.  
9.3 Starosta obce p. Roman Hudy oboznámil prítomných, že poveruje zastupovaním 
v súlade s § 13b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a do funkcie zástupcu 
starostu menuje poslanca OZ p. Petra Horňáka. 

 
 Keďže ďalšie pripomienky a návrhy neboli predložené, starosta obce dal hlasovať 
o predložených  návrhoch . 

 
Hlasovanie o predložených návrhoch: 

Za: 5 
Proti: 0 
Hlasovania sa zdržali: 0 
Starosta skonštatoval, že návrhy tak, ako boli navrhnuté, boli schválené. 

 
 

 
Uznesenie  č. 10 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Stretava: 

 

A. S c h v a ľ u j e : 
a) Obecné akcie: 

- Deň žien v mesiaci marec 
- Deň detí v mesiaci jún 
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- Obecné slávnosti – Stretnutie rodákov v mesiaci júl (každé 2 roky) 
- Posedenie dôchodcov v mesiaci október 

 
B. Berie na vedomie: 

 

a) že starosta obce poveril a za zástupcu starostu bol  vymenovaný poslanec OZ  
p. Peter Horňák 

 
 

 
 

Uznesenie schvaľuje: _______________________ 
                    starosta obce 
 
 
 
 
K 10. bodu programu: Záver 
 

Keďže program rokovania obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný, starosta obce 
poďakoval všetkým prítomným za účasť na tomto zasadnutí.  
 Zasadnutie bolo ukončené o 18:00 hod. 
 
 
Vyhotovil:   Čupková Scarlett   .................................................. 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
Svojím podpisom overujem obsah zápisu: 
 
p. Bartová Jana, Mgr.   ................................................... 
 
p. Tovlin Marek   ................................................... 
 
 
 
V Stretave 07.01.2019 

 
 
                                                                                              

Roman Hudy 
                                                                                                           starosta obce 


