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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. mimoriadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva, 
konaného dňa 01. augusta 2019 o 16.00 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. Informácia o projekte „Rekonštrukcia miestnych komunikácií a výstavba 

chodníkov v obci Stretava“ 
4. Projekt „Rekonštrukcia miestnych komunikácií a výstavba chodníkov 

v obci Stretava“ – predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
5. Projekt „Plynofikácia rómskej osady“ – spôsob financovania 
6. Záver 

 
 

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

            p. Ján Gaľa 
 
 

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 2. mimoriadne 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 Bartová Jana, Mgr., poslankyňa OZ 
2.2. Za overovateľov zápisnice o priebehu rokovania 2. mimoriadneho zasadnutia 
obecného zastupiteľstva starosta určil týchto poslancov: 

1. Peter Horňák,  
2. Ján Gaľa 
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K 3. bodu programu:  Informácia o projekte „Rekonštrukcia miestnych komunikácií 
a výstavba chodníkov v obci Stretava“ 
 

Starosta obce oboznámil  poslancov obecného zastupiteľstva s informáciou o možnosti 
získania nenávratného finančného príspevku na  projekt „Rekonštrukcia miestnych 
komunikácií a výstavba chodníkov v obci Stretava“. Starosta prítomných informoval, že obec 
má spracovanú projektovú dokumentáciu, ale je potrebné túto projektovú dokumentáciu 
prepracovať a doplniť  v súlade s príslušnou zverejnenou výzvou – kód výzvy: OPLZ-P06-
SC611-2019-1.  Obecné zastupiteľstvo prerokovalo predloženú  informáciu o možnosti 
získania nenávratného finančného príspevku na projekt „Rekonštrukcia miestnych 
komunikácií a výstavba chodníkov v obci Stretava“ bez pripomienok.  
 
 Hlasovanie o predloženom návrhu: 
Za: 5 
Proti: 0 
Hlasovania sa zdržali: 0 
Starosta skonštatoval, že uznesenie tak, ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
 
Uznesenie č. 26  

 
Obecné zastupiteľstvo obce Stretava: 

 
A. Berie na vedomie: 

a) Informáciu o možnosti získania nenávratného finančného príspevku na 
projekt: „Rekonštrukcia miestnych komunikácií a výstavba chodníkov v obci 
Stretava“  

B. Poveruje starostu obce: 
a) Uzatvorením zmluvného vzťahu na spracovanie projektovej dokumentácie na 

projekt „Rekonštrukcia miestnych komunikácií a výstavba chodníkov v obci 
Stretava“  v súlade so zverejnenou výzvou,  kód výzvy: OPLZ-P06-SC611-
2019-1 

b) Spracovaním a predložením žiadosti o nenávratný finančný príspevok na 
projekt „Rekonštrukcia miestnych komunikácií a výstavba chodníkov v obci 
Stretava“ 

 
 

  
 

 
       Uznesenie schvaľuje: _______________________ 
                                  starosta obce 

 
 
 
 
K 4. bodu programu:  Projekt „Rekonštrukcia miestnych komunikácií a výstavba 
chodníkov v obci Stretava“ – predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
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Starosta obce predložil  poslancom OZ  návrh  na  spracovanie a predloženie žiadosti o 
nenávratný finančný príspevok na  projekt „Rekonštrukcia miestnych komunikácií a výstavba 
chodníkov v obci Stretava“ a informáciu o spôsobe financovania uvedeného projektu.  
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo predložený návrh a informáciu o spôsobe financovania 
uvedeného projektu bez pripomienok.  
 

Hlasovanie o spôsobe financovania projektu „Rekonštrukcia miestnych komunikácií 
a výstavba chodníkov v obci Stretava“: 

 
Za: 5 
Proti: 0 
Hlasovania sa zdržali: 0 
Starosta skonštatoval, že návrh tak, ako boli predložený, bol schválený. 
 
 
Uznesenie  č. 27 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Stretava: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Stretava schvaľuje predloženie ŽoNFP v Operačnom 
programe Ľudské zdroje, prioritná os 6 – Podpora dobudovania základnej technickej 
infraštruktúry , pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce a 
platným územným plánom obce, na projekt:  

1. názov projektu: „Rekonštrukcia miestnych komunikácii a výstavba chodníkov 
v obci Stretava“  

2. kód príslušnej výzvy v rámci ktorej bude ŽoNFP predložená: OPLZ-P06-SC611-
2019-1 

3. súhlas zastupiteľstva so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu t.j. 
min. 5% z celkových oprávnených výdavkov  

4. súhlas zastupiteľstva so zabezpečením financovania  neoprávnených výdavkov, 
ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie 
jeho cieľa   

 
 
 

 
Uznesenie schvaľuje: _______________________ 

                    starosta obce 
 
 
 
K 5. bodu programu: Projekt „Plynofikácia rómskej osady“ – spôsob financovania 
 
 
Starosta obce predložil poslancom OZ informáciu o možnosti  financovania realizácie 
projektu „Plynofikácia rómskej osady“ prostredníctvom dodávateľského úveru, a 
s možnosťou jeho splácania v časovom horizonte dvoch rokov od doby realizácie stavby a jej 
zaradenia do majetku obce. Zdôraznil , že na realizáciu uvedeného projektu nie je možnosť 
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získať finančné prostriedky prostredníctvom žiadnej výzvy, či už cez fondy EÚ alebo z Úradu 
vlády SR pre rómske komunity.  
Poslanci obecného zastupiteľstva predniesli k predloženému návrhu pripomienky týkajúce sa 
hlavne otázky, či rómske rodiny z tejto lokality sa napoja na plynové prípojky , či sú finančne 
schopní zrealizovať potrebné stavebné úpravy v súvislosti so zavedením plynu do svojich 
obydlí a v konečnom dôsledku platiť zálohové faktúry za dodávku plynu. 
Poslanci obecného zastupiteľstva k predloženému návrhu neprijali konečné rozhodnutie 
a presunuli tento bod programu na neurčito. 
O tomto bode programu  sa nehlasovalo a nebolo prijaté uznesenie.  
 
 
K 6. 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. Ján Gaľa    ................................................... 
 
 
 
V Stretave 05.08.2019 

 
 
                                                                                              

Roman Hudy                                               
                                                                                                          starosta obce 


