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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 1. mimoriadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

konaného dňa 07. mája 2019 o 15.30 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. Projekt „Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy budovy MŠ – rozšírenie 

kapacity existujúcej MŠ“ – rozhodnutie o schválenie Žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok 

4. Rôzne 
5. Záver 

 
 

III. Zapisovateľ: (navrhnutá)  Bartová Jana, Mgr., poslankyňa OZ 
 
 
IV. Overovatelia zápisnice: (navrhnutí : )   p. Peter Horňák 

            p. Miloš Marcinčák 
 
 
 

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 1. mimoriadne 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.  
 
 
K 2. bodu programu: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 
2.1 Za zapisovateľa zápisnice bola určená Bartová Jana, Mgr., poslankyňa OZ 
2.2. Za overovateľov zápisnice o priebehu rokovania 1. mimoriadneho zasadnutia 
obecného zastupiteľstva starosta určil týchto poslancov: 

1. Peter Horňák,  
2. Miloš Marcinčák 
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K 3. bodu programu:  Projekt „Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy budovy MŠ – 
rozšírenie kapacity existujúcej MŠ“ – rozhodnutie o schválenie Žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok 
 

Starosta obce oboznámil  poslancov obecného zastupiteľstva  so Žiadosťou 
o poskytnutie dokladov a informácií k vypracovaniu Zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku – súčinnosť z Ministerstva vnútra SR, ktorú obec obdŕžala dňa 
30.4.2019  v zmysle Rozhodnutia o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok  na 
projekt „Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy budovy MŠ – rozšírenie kapacity existujúcej 
MŠ“. Termín na doručenie predmetných dokumentov stanovili na 7 pracovných dní odo dňa 
doručenia. Skonštatoval, že z tohto dôvodu bolo zvolané mimoriadne zasadnutie OZ, aby 
prítomní v zmysle dohody z predchádzajúceho zasadnutia OZ zo dňa 05.04.2019 prijali 
konečné rozhodnutie, či obec podpíše Zmluvu o poskytnutí NFP alebo odstúpi od realizácie 
daného projektu.  

Starosta uviedol, že počet detí vo veku 0 – 6 rokov v obci je 42. Z toho reálne 
pravidelne navštevuje MŠ 12-13 detí. V materskej škole je zapísaných 17 detí. Taktiež 
uviedol, že cena za rekonštrukciu strechy po obhliadke stavebnou firmou by sa pohybovala vo 
výške cca 13000,00 – 14000,- €. 

 
Poslanci OZ odprezentovali svoje názory k uvedenej téme: 

 
p. Peter Horňák – zbytočne začínať s rekonštrukciou, prostriedky určené na spolufinancovanie 
použiť na rekonštrukciu strechy 
p. Miloš Marcinčák – projekt je pre nás nevýhodný, naplniť stav 30 detí je nereálne, navyše 
bude potrebné zamestnať dvoch pedagogických zamestnancov 
p. Marek Tovlin – priklonil sa k názoru na odstúpenie od realizácie projektu 
p. Jana Bartová, Mgr.- odstúpiť od realizácie projektu a sledovať výzvy na rekonštrukciu 
obecných budov, začať s rekonštrukciou strechy čo najskôr, pričom použiť tie finančné 
prostriedky, ktoré by sa dali na spolufinancovanie daného projektu. 
 
 Na základe predložených návrhov dal starosta obce hlasovať o návrhu na odstúpenie 
od realizácie projektu „Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy budovy MŠ – rozšírenie 
kapacity existujúcej MŠ“ 
 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 
Za: 4 
Proti: 0 
Hlasovania sa zdržali: 0 
Starosta skonštatoval, že uznesenie tak, ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
 
Uznesenie č. 18  

 
Obecné zastupiteľstvo obce Stretava: 

 
A. Schvaľuje: 

a) Odstúpenie od realizácie projektu „Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy 
budovy MŠ – rozšírenie kapacity existujúcej MŠ“, na ktorý bol schválený 
nenávratný finančný príspevok v zmysle Rozhodnutia o schválení žiadosti 
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o nenávratný finančný príspevok Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 
ako sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Ľudské zdroje zo 
dňa 04.03.2019 

 
 

  
 

 
       Uznesenie schvaľuje: _______________________ 
                                  starosta obce 

 
 
 
K 4. bodu programu: Rôzne 
 
4.1. Starosta obce informoval poslancov OZ o potrebe  obstarania nového vozidla pre dovoz 
stravy do materskej školy. Uviedol, že vozidlo Škoda Pick Up v súčasnosti používané je 
v zlom technickom stave a v ostatnom čase často dochádza k poruchám na tomto vozidle. 
Z tohto dôvodu pre potreby materskej školy na dovoz stravy  bude k dispozícii vozidlo 
Renault Scenic.  Zároveň poslancom  predložil ponuku na zakúpenie vozidla Dacia Dokker 
1,6 SCe Arctica 75,00 kW formou finančného lízingu na obdobie 48 mesiacov ( tvorí prílohu 
č. 2  tejto zápisnice).  Kúpna cena vozidla s DPH je 10 920,00 €.    
Poslanec OZ p. Peter Horňák navrhol, že by bolo vhodné ak sa schváli kúpa predmetného 
vozidla, zakúpiť vozidlo  aj s  ťažným zariadením. 
    
Keďže ďalšie pripomienky a návrhy neboli predložené starosta obce dal hlasovať 
o predloženom  návrhu na kúpu vozidla Dacia Dokker 1,6 SCe Arctica 75,00 KW formou 
finančného lízingu na obdobie 48 mesiacov aj s ťažným zariadením: 
 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 
Za: 4 
Proti: 0 
Hlasovania sa zdržali: 0 
Starosta skonštatoval, že návrh tak, ako boli predložený, bol schválený. 
 
 
4.2. Poslanec obecného zastupiteľstva p. Miloš Marcinčák predniesol návrh na odstránenie  
náletových drevín pri tzv. zelenej telocvični.  
Starosta  uviedol, že na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm meraných vo výške 130 cm 
a krovité porasty do 10 m2 sa súhlas na výrub nevyžaduje. V ostatných prípadoch je potrebný 
súhlas na výrub drevín.  Výrub je možné uskutočniť v mimo vegetačnom období od 1.11 do 
31.3.  
 
4.3. Poslanec p. Miloš Marcinčák taktiež upozornil na pokazený výpust na Čiernej vode, 
ktorý by mal zabraňovať zvýšeniu hladiny v mŕtvom ramene Čierne vody , v prípade zvýšenej 
hladiny samotnej Čiernej vody. V prípade zvýšenej hladiny Čiernej vody, by mohlo dôjsť 
k zaplaveniu časti oddychovej zóny . Zároveň navrhol  riešenie, a to požiadať Slovenský 
vodohospodársky podnik Košice, závod Michalovce o spoluprácu pri riešení tohto problému, 
prípadne o samotné prečistenie výpustu. 
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Uznesenie  č. 19 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Stretava: 

 

A. Schvaľuje: 
 

a) Kúpu vozidla Dacia Dokker 1,6 SCe Arctica 75,00 kW s ťažným zariadením 
formou finančného lízingu. 

 
 
 

 
Uznesenie schvaľuje: _______________________ 

                    starosta obce 
 
 
 
K 5. bodu programu: Záver 
 

Keďže program mimoriadneho rokovania obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný, 
starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na tomto zasadnutí.  
 Zasadnutie bolo ukončené o 17:00 hod. 
 
 
Vyhotovil:   Bartová Jana, Mgr.  .................................................. 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
Svojím podpisom overujem obsah zápisu: 
 
p. Peter Horňák    ................................................... 
 
p. Miloš Marcinčák    ................................................... 
 
 
 
V Stretave 08.05.2019 

 
 
                                                                                              

Roman Hudy                                               
                                                                                                          starosta obce 


