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

Z á p i s n i c a 
zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

konaného dňa 05. apríla 2019 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. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Stretava za rok 2018 
7. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce 
8. Žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. 499/1 a 499/3 kat. úz. Stretava 
9. Civilná ochrana – Krízový štáb obce, povodňová komisia a technický štáb obce  
10. Doplnenie členov komisií pri OZ  
11. Rôzne 
12. 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 4. zasadnutie 
Obecného zastupiteľstva v Stretave.  

Po úvodnom privítaní poslancov starosta obce konštatoval, že na zasadnutí obecného 
zastupiteľstva sú prítomní 4 poslanci a že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Ďalej sú 
prítomní p. Mgr. Koščová Marcela, hlavný kontrolór obce a p.  Bc. Jankoviková Anna, riaditeľka 
MŠ v Stretave. 
 
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 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva 
starosta určil týchto poslancov: 
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1. Bartová Jana, Mgr.,  
2. Tovlin Marek 

 
 
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 výpadok  
verejného osvetlenia pri rodinnom dome súp. č. 9 a pri súp. č. 139. 
Starosta uviedol, že verejné osvetlenie bolo v záruke do 02/2019. Ďalej uviedol, že oprava je 
v súčasnosti nerentabilná, pretože nové svietidlá verejného osvetlenia sú lacnejšie ako 
samotná oprava svietidiel. 

Poslanec obecného zastupiteľstva p. Marek  Tovlin poukázal na problematiku 
veľkoobjemového kontajnera a nefunkčnej  latríny na obecnom cintoríne. Navrhol riešenie, 
a to kontajner vymaľovať a vyprázdniť a latrínu opraviť, prípadne vymurovať. Starosta 
uviedol, že uvedený návrh sa zrealizuje uchádzačmi o zamestnanie zaradenými na menších 
obecných službách. 

P. Miloš Marcinčák taktiež upozornil na nevhodné správanie predsedu OkVK počas 
konania prezidentských volieb. Prítomní sa zhodli na nevhodnosti správania predsedu OkVK, 
ale zároveň skonštatovali, že hlavne politické strany, hnutia a koalície by mali dbať na 
vhodnosť výberu osôb, ktoré delegujú za členov volebných komisií. 

Starosta obce p. Roman Hudy oboznámil prítomných o probléme susedského 
spolunažívania u občanov obce Makulová – Horváth, ktorý vznikol po odpredaji časti 
pozemku vo vlastníctve obce p. Horváthovi.  
  
K uvedenému bodu nebolo prijaté uznesenie. 
    
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. 
1/2019.  

Obecné zastupiteľstvo obce Stretava sa oboznámilo s obsahom rozpočtového opatrenia 
č. 1/2019 bez pripomienok. 

Hlasovanie o predloženom rozpočtovom opatrení č. 1/2019, ktorým sa upravuje 
rozpočet obce Stretava za rok 2019 (tvorí prílohu č. 2  tejto zápisnice) 
Za: 4 
Proti: 0 
Hlasovania sa zdržali: 0 
Starosta skonštatoval, že uznesenie tak, ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
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Uznesenie č. 12 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Stretava: 

 

 

 

A. Berie na vedomie: 
 
 

Zmenu rozpočtu obce Stretava na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 1 v zmysle 

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

 

 

 
Rozpočet na 

rok 2019  
v € upravený 

Zmena 
rozpočtu  

Rozpočtové 
opatrenie č. 1 

v € 

Rozpočet po   úprave  
 na rok 2019 

v € 

Bežné príjmy  248 555,- 4 175,29 252 730,29 

Kapitálové príjmy 4 300,- 0 4 300,- 

Finančné operácie príjmové  20 000,- 0 20 000,- 

Príjmy spolu 272 855,- + 4 175,29 277 030,29 

 

 

 

 
Rozpočet na 

rok 2019  
v € upravený 

zmena 
rozpočtu 

Rozpočtové 
opatrenie č. 1 

v € 

Rozpočet po úprave 
 na rok 2019 

v € 

Bežné výdavky  238 942,- +4 416,15 247 533,44 

Kapitálové výdavky 0 0 0 

Finančné operácie výdavkové 12 000,- 0 12 000,- 

Výdavky spolu 250 942,- +4 416,15 259 533,44 

 
 

B. Schvaľuje: 
a)  Zmenu rozpočtu obce Stretava  na rok 2019 podľa rozpočtového 

opatrenia č. 1/2019 
 
 
 
        

Uznesenie schvaľuje: _______________________ 
                    starosta obce 
 

 
 



4 
 

 
K 6. bodu programu: Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Stretava za 
rok 2018 
 
 Hlavná kontrolórka obce predložila  poslancov obecného zastupiteľstva v súlade 
s ustanoveniami § 18f ods. 1 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Stretava 
za rok 2018.  

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo predmetnú  Správu hlavného kontrolóra obce 
Stretava za rok 2018  bez pripomienok. 

Hlasovanie o predloženej Správe hlavného kontrolóra obce Stretava za rok 2018  (tvorí 
prílohu č. 3  tejto zápisnice) 
Za: 4 
Proti: 0 
Hlasovania sa zdržali: 0 
Starosta skonštatoval, že uznesenie tak, ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
Uznesenie č. 13 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Stretava: 
 

A. Berie na vedomie: 
a) Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Stretava za rok 2018 

 
 
 
 

Uznesenie schvaľuje: _______________________ 
                    starosta obce 
 
 
 
K 7. bodu programu: Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce 
 

Starosta obce predložil  poslancom v súlade s ustanovením § 18a ods. 2 zákona SNR  
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov návrh na 
vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce. Oboznámil poslancov s informáciou, že hlavný 
kontrolór obce p. Mgr. Koščová Marcela sa vzdala funkcie hlavného kontrolóra k 31.5.2019. 
Hlavná kontrolórka obce zdôvodnila prítomným poslancov skutočnosti, ktoré ju viedli 
k tomuto rozhodnutiu. Poslanci sa  oboznámili a prerokovali návrh na vyhlásenie 20. mája 
2019 ako dňa konania voľby hlavného kontrolóra obce Stretava bez pripomienok. 
  

Hlasovanie o predloženom návrhu na vyhlásenie 20. mája 2019 ako dňa konania voľby 
hlavného kontrolóra obce Stretava  (tvorí prílohu č. 4  tejto zápisnice) 
Za: 4 
Proti: 0 
Hlasovania sa zdržali: 0 
Starosta skonštatoval, že uznesenie tak, ako bolo doplnené, bolo schválené. 
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Uznesenie č. 14 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Stretava: 
 

A. Vyhlasuje: 
- voľbu hlavného kontrolóra obce Stretava v súlade s ustanovením § 18a ods. 2 zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktorá  bude 
zverejnená dňa 08.04.2019. Voľba sa bude  konať po uplynutí zákonom stanovenej 
lehoty; 

 
B. poveruje: 
- vedúcu úradu zverejniť vyhlásenie  konania voľby hlavného kontrolóra obce na 

úradnej tabuli  
 

C. schvaľuje: 
- spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra obce Stretava  a náležitosti písomnej 

prihlášky kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce Stretava takto: 
 

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra zašle alebo odovzdá písomnú prihlášku s 
predpísanými náležitosťami a prílohami do 06. mája  2019 na adresu:  

Obecný úrad Stretava  č. 12, 072 13 Stretava v uzavretej obálke označenej 
„VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA -  NEOTVÁRAŤ!“ 

 
Kvalifikačný predpoklad :  

- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie  (§ 18a ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov) 

 
Požiadavky :  

- prihláška do výberového konania,  
- štruktúrovaný profesijný životopis,  
- úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,  
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,  
- informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú 

zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov 
právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť 

- písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na 
účely vykonania voľby hlavného kontrolóra.  

 

 
 

 
 
       Uznesenie schvaľuje: _______________________ 
                                  starosta obce 
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K 8. bodu programu: Žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. 499/1 a 499/3 v kat. úz. 
Stretava 
 
 Starosta obce p. Roman Hudy navrhol stiahnuť uvedený materiál z rokovania 
obecného zastupiteľstva. Prítomní poslanci obecného zastupiteľstva súhlasili so stiahnutím 
predmetného materiálu z rokovania obecného zastupiteľstva. 
Hlasovanie o návrhu na stiahnutie materiálu z rokovanie: 
 Za: 4, 
 Proti: 0, 
 Hlasovania sa zdržali: 0 
Starosta skonštatoval, že predmetný materiál bol stiahnutý z rokovania obecného 
zastupiteľstva. 
 
K 9. bodu programu:  Civilná ochrana –Krízový štáb obce, povodňová komisia 
a technický štáb obce 
 

Starosta obce oboznámil poslancov OZ s povinnosťami obce v oblasti civilnej 
ochrany. Výkonným orgánom krízového riadenia na území obce je Krízový štáb obce , ktorý 
je vytvorený  podľa § 10  zákona NR SR č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových 
situáciách mimo času vojny a vojnového stavu . Predložil prítomným návrh na zloženie 
krízového štábu obce,  obecnej povodňovej komisie a technického štábu obecnej povodňovej 
komisie (tvorí prílohu č. 5, 6  a 7 tejto zápisnice). 
Keďže neboli predložené žiadne iné návrhy, starosta dal hlasovať o predloženom návrhu. 
 
Hlasovanie o návrhu na zloženie krízového štábu obce, obecnej povodňovej komisie 
a technického štábu obecnej povodňovej komisie: 

Za: 4,  
Proti: 0,  
Hlasovania sa zdržali: 0 
Starosta skonštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté bolo schválené. 
 
Uznesenie č. 15 

 
Obecné zastupiteľstvo v Stretave: 

 
 
A. Schvaľuje personálne zloženie: 
 
a)  Krízového štábu obce:  

• Roman Hudy, predseda KŠ 
• Peter Horňák, podpredseda KŠ 
• Miloš Marcinčák, člen KŠ 
• Marek Tovlin, člen KŠ 
• Jana Bartová, Mgr., člen KŠ 
• Ján Gaľa, člen KŠ 
• Scarlett Čupková, tajomník KŠ 
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b) Obecnej povodňovej komisie: 
• Roman Hudy, predseda 
• Miloš Marcinčák, podpredseda 
• Scarlett Čupková, tajomník 
• Peter Horňák, člen 
• Ján Gaľa, člen 
• Marek Tovlin, člen 
• Jana Bartová, Mgr., člen 
• Radoslav Luco, vedúci technického štábu  

 
c) Technický štáb obecnej povodňovej komisie 

• Radoslav Luco, vedúci technického štábu 
• Milan Gujda, člen 
• Jana Bartová, člen 
• Jozef Dubský, člen 
• Anna Jankoviková, Bc., člen 

 

 
 
       Uznesenie schvaľuje: _______________________ 
                    starosta obce 
 
 
 
 
K 10. bodu programu:  Doplnenie komisií pri Obecnom zastupiteľstve v Stretave 
 

Starosta obce p. Roman Hudy predložil OZ návrh na doplnenie komisií pri Obecnom 
zastupiteľstve v Stretave.  Návrh na doplnenie komisií  tvorí prílohu č. 8 tejto zápisnice. 
Keďže neboli predložené žiadne iné návrhy, starosta dal hlasovať o predloženom návrhu. 
 
Hlasovanie o návrhu na doplnenie členov komisií 

Za: 4,  
Proti: 0,  
Hlasovania sa zdržali: 0 
Starosta skonštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté bolo schválené. 
 
Uznesenie č. 16 

 
Obecné zastupiteľstvo v Stretave: 

 

A. V o l í: 
Členov komisií: 

1. Pre kultúru, školstvo a mládež:  Tóthová Andrea, Mgr. 
Bátorová Zlata, Ing. 

2. Pre šport a telesnú kultúru:  Matuška Marián 
Horňák Martin 

3. Pre miestny rozvoj:   Valisko Jaroslav 
Koscelanský Peter 
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4. Pre životné prostredie, verejný poriadok a ochranu prírody:  
Tóth Martin 
Vajda Michal 

5. Pre financie a správu majetku: Horňák Štefan 
Luco Radoslav 

 
 
 
 
       Uznesenie schvaľuje: _______________________ 
                    starosta obce 
 
 
 
K 11 bodu programu: Rôzne  
 
11.1 Starosta obce oboznámil poslancom obecného zastupiteľstva s Rozhodnutím 
Ministerstva vnútra SR o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt 
„Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy budovy MŠ – rozšírenie kapacity existujúcej MŠ“ 
a s ďalšími rozpracovanými projektmi obce, a to: 

• projektom jednoduchých pozemkových úprav pod rómskou osadou 
• projektom plynofikácie rómskej ulice, kde upozornil na potrebu rozšírenia 

projektu o jednotlivé prípojky k rodinným domom po plynomery (v oplotení) 
 

K schválenému  projektu „Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy budovy MŠ – 
rozšírenie kapacity existujúcej MŠ“ sa vyjadrila aj prítomná riaditeľka materskej školy, ktorá 
upozornila poslancov v prípade realizácie projektu na problém s naplnením kapacity a taktiež 
na navýšenie mzdových nákladov pre materskú školu. Starosta obce upriamil pozornosť 
poslancov  na merateľné ukazovatele projektu, a to na počet 30 detí v časovom horizonte 5 
rokov, z toho 14 detí z marginalizovaných skupín. Taktiež  v súvislosti s vytvorením dvoch 
tried v MŠ s potrebou prijatie dvoch pedagogických zamestnancov do MŠ a tým navýšením 
mzdových nákladov.  

Prítomní sa dohodli, že k schválenému projektu „Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy 
budovy MŠ – rozšírenie kapacity existujúcej MŠ“ sa vrátia na najbližšom zasadnutí obecného 
zastupiteľstva a prijmú konečné rozhodnutie, či obec podpíše Zmluvu o poskytnutí NFP alebo 
odstúpi od realizácie daného projektu. 

  
11.2 Poslanec obecného zastupiteľstva p. Miloš Marcinčák predložil návrh na navýšenie platu 
starostu obce o 30 %. Tento plat po úprave v nasledujúcom volebnom období bude pre 
starostu, Romana Hudyho, súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za 
predchádzajúci kalendárny rok a násobku 1,83 zvýšený o 30 % vo výške 2 410,00 €. 
Keďže neboli predložené žiadne iné návrhy a pripomienky, starosta dal hlasovať 
o predloženom návrhu. 
 
Hlasovanie o predloženom návrhu na navýšenie platu starostu obce o 30%: 

Za: 4,  
Proti: 0,  
Hlasovania sa zdržali: 0 
Starosta skonštatoval, že návrh ako  bol predložený  bol schválený. 
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11.3 Poslanec obecného zastupiteľstva p. Miloš Marcinčák predložil návrh na zavedenie 
tradície „Hráme jubilantom“. V obecnom rozhlase v nedeľu  o 13.00 hod. budú znieť  piesne 
a gratulácie jubilantom obce. 
 
11.4 Starosta obce predložil poslancom v súlade s § 11 ods. 4 písm. m) zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov návrh na schválenie opätovného 
členstva obce Stretava v OZ Medzi riekami . Oboznámil poslancov so skutočnosťou, že obec 
bola členom  v tomto občianskom združení, ale poslanci obecného zastupiteľstva uznesením 
č. 76 zo dňa 30.4.2018 členstvo zrušili z odôvodnením, že členstvo pre obec neprinieslo 
žiadne pozitíva a obec musí platiť vysoké členské príspevky.  

 
 
Oboznámil poslancov so skutočnosťou, že OZ Medzi riekami má štatút miestnej 

akčnej skupiny (MAS) a má schválenú stratégiu CLLD, ktorá rieši prerozdelenie získaných 
finančných prostriedkov medzi jednotlivých členov združenia.  
 
 Keďže ďalšie pripomienky a návrhy neboli predložené, starosta obce dal hlasovať 
o predložených  návrhoch . 

 
Hlasovanie o predložených návrhoch: 

Za: 4 
Proti: 0 
Hlasovania sa zdržali: 0 
Starosta skonštatoval, že návrhy tak, ako boli navrhnuté, boli schválené. 

 
 

 
Uznesenie  č. 17 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Stretava: 

 

A. Určuje: 
a) Plat starostu Romana Hudyho, ktorý je určený podľa ustanovení § 4 ods. 

1 a 2 zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších zmien 
v rozsahu určenom doterajším obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní 
pred voľbami zvýšený o 30 % vo výške 2 410,00 €. 

 
B. Schvaľuje: 

 
a) Členstvo obce Stretava v OZ Medzi riekami 
b) zavedenie tradície „Hráme jubilantom“ – relácie v obecnom rozhlase 

každú  nedeľu o 13 hod.  
 

C. Berie na vedomie: 
 

a) Informáciu o rozpracovaných projektoch 
• JPU pod rómskou  osadou 
• Plynofikácie rómskej osady 
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b) Informáciu o Rozhodnutí Ministerstva vnútra SR o schválení žiadosti o NFP 

na projekt „Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy budovy MŠ – rozšírenie 
kapacity existujúcej MŠ“ 

 
 
 

 
 

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 10.04.2019 

 
 
                                                                                              

Roman Hudy                                               
                                                                                                          starosta obce 


