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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  17. zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

konaného dňa 16. decembra  2020 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. Prerokovanie Návrhu Dodatku č. 1 k VZN č. 4/2019 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 
6. Prerokovanie Návrhu Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Stretava 
7. Prerokovanie Návrhu rozpočtu obce Stretava na roky 2021 až 2022 
8. Úprava rozpočtu obce 
9. Informácia o Výročnej správe obce Stretava za rok 2019 
10. Informácia o Správe audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2019 
11. Prerokovanie Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 

2021 
12. Prerokovanie Návrhu na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi obce Stretava 
13. Prerokovanie Návrhu Zámennej zmluvy  
14. Prerokovanie Návrhu Nájomnej zmluvy číslo zmluvy nájomcu 18/2020/NZ 
15. Rôzne 
16. Záver 

 
 
 

III. Zapisovateľ: (navrhnutá) : Čupková Scarlett,  vedúca úradu 
 
 
 
IV. Overovatelia zápisnice: (navrhnutí : )   p. Marcinčák Miloš 

            p. Tovlin Marek 
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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 17. 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 Scarlett Čupková, vedúca úradu. 
2.2. Za overovateľov zápisnice o priebehu rokovania 17. zasadnutia obecného 
zastupiteľstva starosta určil týchto poslancov: 

1. Marcinčák Miloš, 
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 
 
Neboli vznesené. 
 
 
K 5. bodu programu: Prerokovanie návrhu Dodatku č. 1 k VZN č. 4/2019 o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi  na území obce Stretava 
 
 
Starosta obce predložil  poslancom v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4  zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a ustanoveniami § 81 
ods.8 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 
„zákon o odpadoch“)  návrh  Dodatku č. 1 k VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Stretava. 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh Dodatku č. 1 k  VZN č. 4/2019 o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi  na území obce Stretava bez 
pripomienok. 

 
Hlasovanie o návrhu Dodatku č. 1 k VZN č. 4/2019 (tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice). 

Za: 5 
Proti: 0 
Hlasovania sa zdržali: 0 

Starosta skonštatoval, že uznesenie tak, ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
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Uznesenie č. 68 
 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Stretava: 

 

A. Schvaľuje: 
a) Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi   na území obce Stretava  
 
 

 

 
Uznesenie schvaľuje: _______________________ 

                    starosta obce 
 

 
 
 
K 6. bodu programu: Prerokovanie návrhu Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom obce Stretava 
 
 
Starosta obce predložil poslancom v súlade  s ustanovením § 11 ods. 4 písm. a)  zákona č. 
369/1990  Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami 
zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení  neskorších predpisov návrh Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom obce Stretava. 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo predložený návrh Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom obce Stretava  bez pripomienok. 
 

Hlasovanie o návrhu Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Stretava (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. 69 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Stretava: 

 

A. Schvaľuje: 
a) Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Stretava 

 
       

 
 Uznesenie schvaľuje: _______________________ 

                    starosta obce 
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K 7. bodu programu: Prerokovanie návrhu   rozpočtu obce Stretava na roky 2021 - 2023 

 
Starosta obce oboznámil poslancom v súlade v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení zmien a doplnkov, ďalej zákonom č. 
523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení zmien a doplnkov, zákonom 
o štátnom rozpočte a platnej rozpočtovej klasifikácie – Opatrenia MF/010175/2004 – 42 zo 
dňa 8.12.2004 s návrhom rozpočtu obce Stretava na roky 2021 – 2023. 
 Obecné zastupiteľstvo obce Stretava prerokovalo návrh rozpočtu obce Stretava na 
roky 2021 -2023 bez pripomienok. 
 

Hlasovanie o predloženom návrhu  rozpočtu obce Stretava na roky 2021 - 2023 (tvorí 
prílohu č. 4 tejto zápisnice) 
Za: 5 
Proti: 0 
Hlasovania sa zdržali: 0 

Starosta skonštatoval, že uznesenie tak, ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
Uznesenie č. 70 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Stretava: 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Stretava: 
 

A. Berie na vedomie: 
a) stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na roky 2021 - 2023 
b) viacročný rozpočet  na roky 2021 – 2023. 

B. Schvaľuje: 
b)  rozpočet obce Stretava  na rok 2021 
c) Neuplatňovať zámery a ciele v rozpočte obce Stretava v programoch obce 

v súlade s ust. § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov 

 
 
 
 
 
       Uznesenie schvaľuje: _______________________ 
                    starosta obce 
 
 
 
 
K 8. bodu programu:  Úprava rozpočtu obce na r. 2020 – rozpočtové opatrenie 
 

Starosta obce oboznámil poslancov 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. 
4/2020.  
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Obecné zastupiteľstvo obce Stretava sa oboznámilo s obsahom rozpočtového opatrenia 
č. 4/2020 bez pripomienok. 

 
Hlasovanie o predloženom rozpočtovom opatrení č. 4/2020, ktorým sa upravuje 

rozpočet obce Stretava za rok 2020 (tvorí prílohu č. 5  tejto zápisnice) 
Za: 5 
Proti: 0 
Hlasovania sa zdržali: 0 

Starosta skonštatoval, že uznesenie tak, ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
Uznesenie č. 71 
 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Stretava: 

 

A. Berie na vedomie: 
 

Zmenu rozpočtu obce Stretava na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 4 v zmysle 

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

 

 

 

 

 
Rozpočet na 

rok 2020  
v € upravený 

Zmena 
rozpočtu  

Rozpočtové 
opatrenie č. 4 

v € 

Rozpočet po   úprave  
 na rok 2020 

v € 

Bežné príjmy 306 065,84 2 777,49 308 843,33 

Kapitálové príjmy 1 500,- 0 1 500,- 

Finančné operácie príjmové  44 054,11 11 592,- 55 646,11 

Príjmy spolu 351 619,95 + 14 369,49 365 989,44 

 

 

 

 
Rozpočet na 

rok 2020  
v € upravený 

zmena 
rozpočtu 

Rozpočtové 
opatrenie č. 4 

v € 

Rozpočet po úprave 
 na rok 2020 

v € 

Bežné výdavky 298 659,22 10 100,31 308 759,53 

Kapitálové výdavky 19 025,- 0 19 025,- 

Finančné operácie výdavkové 13 914,41 0 13 914,41 

Výdavky spolu 331 598,63 + 10 100,31 341 698,94 
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B. Schvaľuje: 
a)  Zmenu rozpočtu obce Stretava  na rok 2020 podľa rozpočtového 

opatrenia č. 4/2020 
 
 
 
        

Uznesenie schvaľuje: _______________________ 
                    starosta obce 
 
 
 
 
 
K 9. bodu programu:  Informácia o Výročnej správe obce Stretava za rok 2019 
 

Starosta obce oboznámil poslancov Obecného zastupiteľstva v Stretave v súlade s § 20 
ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších zmien  s Výročnou správou 
obce Stretava za rok 2019. 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo predložený návrh Výročnej správy obce Stretava 
za rok 2019. 
 

Hlasovanie o návrhu Výročnej správy obce Stretava za rok 2019 (tvorí prílohu č. 6  tejto 
zápisnice) .  
Za: 5 
Proti: 0 
Hlasovania sa zdržali: 0 

Starosta skonštatoval, že uznesenie tak, ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
Uznesenie č. 72 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Stretava: 

 

1. Berie na vedomie: 
- Výročnú správu obce Stretava za rok 2019 

 

 
       

 Uznesenie schvaľuje: _______________________ 
                    starosta obce 
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K 10. bodu programu:  Informácia o správe audítora o overení účtovnej závierky 
k 31.12.2019 
 

Starosta obce oboznámil prítomných poslancov obecného zastupiteľstva so správou 
audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2019 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 31.12.2019 a výsledku jej hospodárenia za rok 2019. 

Obecné zastupiteľstvo obce Stretava sa oboznámilo s informáciou o správe audítora 
o overení účtovnej závierky k 31.12.2019  bez pripomienok. 

 
Hlasovanie o predloženej informácii o správe audítora o overení účtovnej závierky 

k 31.12.2019  (tvorí prílohu č. 7  tejto zápisnice) 
Za: 5 
Proti: 0 
Hlasovania sa zdržali: 0 

Starosta skonštatoval, že uznesenie tak, ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
Uznesenie č. 73 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Stretava: 
 

A. Berie na vedomie: 
a) Správu audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2019 

 
 
 
 

Uznesenie schvaľuje: _______________________ 
                    starosta obce 
 
 
 
K 11. bodu programu:  Prerokovanie návrhu Plánu činnosti hlavného kontrolóra obce 
Stretava na 1. polrok  2021 
 

Hlavný kontrolór obce v súlade s ustanoveniami § 18f ods. 1 písm. b)  zákona SNR  č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predložil na prerokovanie 
návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce.   
 
  Hlasovanie o návrhu Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Stretava na 1. 
polrok 2021 (tvorí prílohu č. 8 tejto zápisnice) 
Za: 5 
Proti: 0 
Hlasovania sa zdržali: 0 

Starosta skonštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté bolo schválené. 
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Uznesenie č. 74 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Stretava: 

 

A. Schvaľuje: 
a) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Stretava na 1. polrok 2021 

 
B. Poveruje: 

a) Hlavného kontrolóra obce Stretava vykonaním kontrol podľa predloženého 
plánu kontrolnej činnosti.  

 
 
 
 
       Uznesenie schvaľuje: _______________________ 
                    starosta obce 

 
 
 
K 12. bodu programu:  Prerokovanie Návrhu na schválenie odmeny hlavnému 
kontrolórovi obce Stretava 
 

Starosta obce v súlade s 18 ods. 5 zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien predložil návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi obce.  
 Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 18c ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov prerokovalo návrh na schválenie odmeny hlavnému 
kontrolórovi obce Stretava za kvalitné vykonávanie pracovných činností, s cieľom odmeniť 
výsledky práce hlavného kontrolóra vzhľadom na náročnosť, rozsah a kvalitu vykonanej 
práce bez pripomienok. 
 
Hlasovanie o návrhu na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi obce: 
Za: 5 
Proti: 0 
Hlasovania sa zdržali: 0 

Starosta skonštatoval, že uznesenie tak ako bolo doplnené  bolo schválené. 
 
Uznesenie č. 75 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Stretava: 

 

A. Schvaľuje: 
a) PhDr., Mgr. Tomášovi Doležalovi, MBA, hlavnému kontrolórovi obce 

Stretava, v zmysle § 18c ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov za kvalitné vykonávanie pracovných činností 
odmenu vo výške 300,00 EUR 
 
 

 
Uznesenie schvaľuje: _______________________ 

                    starosta obce 

PC1
Highlight
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K 13. bodu programu:  Prerokovanie Návrhu Zámennej zmluvy  
 
 Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom Zámennej  zmluvy na prevod majetku 
obce  z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to   parcely „C“ KN č. 8 záhrada  o výmere  60 
m2,  parc. č. 11/2 záhrady o výmere 1359 m2 a parc. č. 12/2 záhrady o výmere 452 m2  podiele 
1/1 (v celosti)  vedených na LV č. 702  za pozemky vo vlastníctve Terézie Borekovej a to 
parc. registra „E“ , parc. č. 1259/265 trvalý trávny porast vo výmere 25 083 m2 zapísaná pod 
B3 v podiele 40/1001, pod B4 v podiele 10/1001 vedenej na LV č. 901 a parc. registra „E“ , 
parc. č. 931 orná pôda vo výmere 2918 m2 v podiele 6/28  vedenej na LV č. 297 
Obecné zastupiteľstvo v súlade s ustanovením § 8 ods. 6   zákona SNR  č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
SNR č. 138/1991 Zb, o majetku obcí v znení neskorších predpisov prerokovalo návrh 
Zámennej zmluvy na prevod majetku obce  z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to   
parcely „C“ KN č. 8 záhrada  o výmere  60 m2   ,  parc. č. 11/2 záhrady o výmere 1359 m2 
a parc. č. 12/2 záhrady o výmere 452 m2  podiele 1/1 (v celosti)  vedených na LV č. 702  za 
pozemky vo vlastníctve Terézie Borekovej a to parc. registra „E“ , parc. č. 1259/265 trvalý 
trávny porast vo výmere 25 083 m2 zapísaná pod B3 v podiele 40/1001, pod B4 v podiele 
10/1001 vedenej na LV č. 901 a parc. registra „E“ , parc. č. 931 orná pôda vo výmere 2918 m2 
v podiele 6/28  vedenej na LV č. 297 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Návrh Zámennej zmluvy na  prevod majetku obce  
z dôvodu hodného osobitného zreteľa bez pripomienok. 
 

Hlasovanie o prerokovanom Návrhu Zámennej  zmluvy na  prevod majetku obce  
z dôvodu hodného osobitného zreteľa  (tvorí prílohu č. 9  tejto zápisnice) 
Za: 5 
Proti: 0 
Hlasovania sa zdržali: 0 

Starosta skonštatoval, že uznesenie tak, ako bolo navrhnuté, bolo schválené 
 
Uznesenie č. 76 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Stretava: 

 

schvaľuje 
Zámennú zmluvu podľa § 611 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka uzavretú medzi:  

Obcou Stretava 
so sídlom: Obecný úrad č. 12, 072 13  p. Palín 
IČO: 00325821 
DIČ: 2020742603 
konajúca prostredníctvom: Roman Hudy, starosta obce  
 
a 
 
Teréziou Borekovou 
nar.: 12.03.1947 
r. č.: 475312/747  
trvale bytom: Stretava č. 109 
občan SR 
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Predmetom zámennej zmluvy sú nehnuteľnosti: 

- vo vlastníctve obce Stretava: vedené na LV č. 702 obec Stretava, k.ú. Stretava, okres 
Michalovce, parc. registra „C“, parc. č. 8 záhrady vo výmere 60 m2,  parc. č. 11/2 záhrady vo 
výmere 1359 m2, parc. č. 12/2 záhrady vo výmere 452 m2 v podiele 1/1 (v celosti) za 
pozemky 

- vo vlastníctve pani Terézie Borekovej: vedené na LV č. 991 obec Stretava, k.ú. Stretava, 
okres Michalovce, parc. registra „E“, parc. č. 1259/265 trvalý trávny porast vo výmere 25 083 
m2 zapísaná pod B3 v podiele 40/1001, pod B4 v podiele 10/1001, LV č. 297 obec Stretava, 
k.ú. Stretava, okres Michalovce, parc. registra „E“, parc. č. 931 orná pôda vo výmere 2918 m2 
v podiele 6/28 v uvedených podieloch z dôvodu osobitného zreteľa bez doplatenia rozdielu vo 
výmerách pozemkov. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa podľa § 9a odsek 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v znení neskorších predpisov k prevodu majetku obcí dôjde z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, ktorým je, že parc. „C“ KN č. 8, 11/2 a 12/2 dlhodobo užíva pani Terézia 
Boreková, nachádzajú sa bezprostredne za nehnuteľnosťou menovanej, pre obec sú tieto 
parcely nevyužiteľné a z tohto dôvodu nepotrebné a na parcelách, ktorých spoluvlastníčkou je 
pani Terézia Boreková „E“ KN č. 1259/265 sa nachádza oddychová zóna a na parc. „E“ KN 
č. 931 nová časť obecného cintorína a tým Obec nadobudne nehnuteľnosti za účelom 
majetkoprávneho vyporiadania týchto pozemkov, pričom Obec získa väčší pozemok o 7,19 
m2. 

Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov. 
 
 
 
 

Uznesenie schvaľuje: _______________________ 
                    starosta obce 
 
 
 
K 14. bodu programu:  Prerokovanie Návrhu Nájomnej zmluvy číslo zmluvy nájomcu 
18/2020/NZ 
 

Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom Nájomnej zmluvy číslo zmluvy 
nájomcu 18/2020/NZ. 

Obecné zastupiteľstvo v súlade s ustanovením § 8 ods. 6   zákona SNR  č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
SNR č. 138/1991 Zb, o majetku obcí v znení neskorších predpisov prerokovalo návrh 
Nájomnej zmluvy na prenájom  časti pozemkov parcely „C“ KN č. 548 o výmere 20389 m2, 
vedenej na LV č. 384 ako zastavaná plocha a nádvorie a parc. „C“ KN č. 1259/152 o výmere 
5744 m2 vedenej na LV č. 4539 ako trvalý trávnatý porast, za účelom realizácie stavby „SO 
05.1 Dočasná obchádzka cesty II/555“ podľa projektovej dokumentácie vyhotovenej 
projektantom Ing. Jaroslavom Palgutom, autorizovaným stavebným inžinierom, doba nájmu 
je stanovená na obdobie do 31.12.2022.  

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Návrh Nájomnej zmluvy na prenájom  časti 
pozemkov parcely „C“ KN č. 548 o výmere 20389 m2, vedenej na LV č. 384 ako zastavaná 
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plocha a nádvorie a parc. „C“ KN č. 1259/152 o výmere 5744 m2 vedenej na LV č. 4539 ako 
trvalý trávnatý porast kat. úz. Stretava, za účelom realizácie stavby „SO 05.1 bez 
pripomienok. 
 
Hlasovanie o prerokovanom Návrhu Nájomnej zmluvy číslo zmluvy nájomcu 18/2020/NZ  
(tvorí prílohu č. 10  tejto zápisnice) 
Za: 5 
Proti: 0 
Hlasovania sa zdržali: 0   
 

Starosta skonštatoval, že uznesenie tak, ako bolo navrhnuté, bolo schválené 
 
 
 
Uznesenie č. 77 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Stretava: 
 
schvaľuje 
 
nájomnú zmluvu číslo zmluvy nájomcu 18/2020/NZ podľa § 663 a násl. Občianskeho 
zákonníka v platnom znení uzavretú s: 
 
Prenajímateľ:  Obec Stretava 
so sídlom:   Obecný úrad č. 12 
IČO:    00 325 821 
DIČ:    2020742603 
bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. 
IBAN:    SK37 5600 0000 0043 3383 4001  
Štatutárny orgán:  Roman Hudy, starosta obce  
( ďalej len „prenajímateľ“ ) 
 
a 
 
Nájomca:   Košický samosprávny kraj 
So sídlom:   Námestie Maratónu mieru 1, 072 66  Košice 
IČO:    35 541 016 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
IBAN:    SK52 8180 0000 0070 0018 6505 
BIC:    SPSRSKBA 
Štatutárny orgán:  Ing. Rastislav Trnka, predseda 
( ďalej len „nájomca“) 
 
Doba nájmu: 
Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31.12.2022. 
 
Cena nájmu: 
Nájomné za predmet nájmu je zmluvnými stranami dohodnuté vo výške 1 €, slovom: jedno 
euro) za každý aj začatý kalendárny rok trvania nájmu. 
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Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov. 
 
 
 
 

Uznesenie schvaľuje: _______________________ 
                    starosta obce 
 
 
 
 

 
 
K 15. bodu programu: Rôzne  
 
15.1.  V súvislosti s pričlenením obce Stretava od 01.01.2021 k Spoločnému školskému 
úradu so sídlom vo Vinnom, ktoré bolo schválené na zasadnutí obecného zastupiteľstva 
uznesením č. 67 zo dňa 01.12.2020 predložil starosta obce poslancom návrh XII. Dodatku k 
Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 11.8.2004, ktorým sa mení ustanovenie 
Účastníci zmluvy – a dopĺňa sa Obec Stretava. Predmetom Zmluvy je zabezpečenie výkonu  
činností v zmysle § 7 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Poslanci obecného zastupiteľstva 
návrh XII. Dodatku k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu prerokovali bez 
pripomienok. 
 
Hlasovanie o prerokovanom Návrhu XII. Dodatku k Zmluve o zriadení spoločného obecného 
úradu zo dňa 11.8.2004, zo dňa 7.12.2020  (tvorí prílohu č. 11  tejto zápisnice) 
Za: 5 
Proti: 0 
Hlasovania sa zdržali: 0   
 

Starosta skonštatoval, že Návrh XII. Dodatku k Zmluve o zriadení spoločného 
obecného úradu, ako bol navrhnutý, bol schválený. 
 
Uznesenie č. 78 
 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Stretava: 

 

A. Schvaľuje: 
b) XII. Dodatok K Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 

11.8.2004, zo dňa 7.12.2020  
 
 

 

 
Uznesenie schvaľuje: _______________________ 

                    starosta obce 
 



13 
 

K 16. bodu programu: Záver 
 
 
Keďže program rokovania obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný, starosta obce 

poďakoval všetkým prítomným za účasť na tomto zasadnutí.  
 Zasadnutie bolo ukončené o 19:00 hod. 
 
 
Vyhotovil:   Čupková Scarlett .................................................. 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
Svojím podpisom overujem obsah zápisu: 
 
p. Marcinčák Miloš    ................................................... 
 
p. Tovlin Marek    ................................................... 
 
 
 
V Stretave 21.12.2020 

 
 
                                                                                              

Roman Hudy                                               
                                                                                                starosta obce 


