Obec S t r e t a v a, okres Michalovce
Zápisnica
zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 30. septembra 2019 o 16.00 hod. v Stretave

I.

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

II.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnení uznesení
Pripomienky a návrhy občanov
Úprava rozpočtu obce
Rôzne
Záver

III.

Zapisovateľ: (navrhnutá) : Čupková Scarlett, vedúca úradu

IV.

Overovatelia zápisnice: (navrhnutí : )

VI.

Priebeh rokovania:

p. Marcinčák Miloš
p. Tovlin Marek

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 7. 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. Ďalej je
prítomný p. PhDr., Mgr. Tomáš Doležal, hlavný kontrolór obce.
K 2. bodu programu: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2.1
Za zapisovateľa zápisnice bola určená Scarlett Čupková, vedúca úradu.
2.2. Za overovateľov zápisnice o priebehu rokovania 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva
starosta určil týchto poslancov:
1.
Marcinčák Miloš,
2.
Tovlin Marek
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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
Neboli vznesené.
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.
4/2019.
Obecné zastupiteľstvo obce Stretava sa oboznámilo s obsahom rozpočtového opatrenia
č. 4/2019 bez pripomienok.
Hlasovanie o predloženom rozpočtovom opatrení č. 4/2019, ktorým sa upravuje
rozpočet obce Stretava za rok 2019 (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. 28

Obecné zastupiteľstvo obce Stretava:
A. Berie na vedomie:
Zmenu rozpočtu obce Stretava na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 4 v zmysle
ustanovenia § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. podľa priloženého návrhu:
Rozpočet po úprave
na rok 2019
v€

286 982,21

Zmena
rozpočtu
Rozpočtové
opatrenie č. 4
v€
3 228,68

Kapitálové príjmy

4 300,-

0

4 300,-

Finančné operácie príjmové

42 000,-

0

42 000,-

333 282,21

+ 3 228,68

336 510,89

Rozpočet na
rok 2019
v € upravený
Bežné príjmy

Príjmy spolu

290 210,89
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Rozpočet po úprave
na rok 2019
v€

272 447,18

zmena
rozpočtu
Rozpočtové
opatrenie č. 4
v€
11 152,28

0

6 000,00

6 000,00

Finančné operácie výdavkové

14 497,03

0

14 497,03

Výdavky spolu

286 944,21

+ 17 152,28

304 096,49

Rozpočet na
rok 2019
v € upravený
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

B. Schvaľuje:
a) Zmenu rozpočtu obce Stretava
opatrenia č. 4/2019

283 599,46

na rok 2019 podľa rozpočtového

Uznesenie schvaľuje: _______________________
starosta obce

K 6. bodu programu: Rôzne
6.1 Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o pripravovanom podujatí pri
príležitosti mesiaca úcty k starším „Stretnutie seniorov obce Stretava“. Podujatie sa bude
konať 19. októbra 2019 o 17.00 hod. a vystúpi folklórna skupina Šíravčan.
6.2 Starosta obce oznámil poslancom obecného zastupiteľstva termín konania Osláv obce,
a to 15. augusta 2019. Informoval, že o ozvučenie podujatia a zábavu sa postará hudobná
skupina Flegment. Ostatní účinkujúci sa postupne kontaktujú a preverujú sa podmienky ich
vystúpenia.
6.3 Vedúca úradu oboznámila poslancov obecného zastupiteľstva s informáciami týkajúcimi
sa miestnych daní a poplatkov, a to o výške vyrubených daní a poplatkov, výške
poskytnutých úľav a o výbere daní a poplatkov. Zároveň informovala o výške nákladov obce
za vývoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu.
O tomto bode programu sa nehlasovalo a nebolo prijaté uznesenie.
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K 7. 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. Marcinčák Miloš

...................................................

p. Tovlin Marek

...................................................

V Stretave 07.10.2019

Roman Hudy
starosta obce
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