Obec S t r e t a v a, okres Michalovce
Zápisnica
z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 20. mája 2019 o 15.30 hod. v Stretave

I.

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

II.

Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba hlavného kontrolóra
Záver

III.

Zapisovateľ: (navrhnutá) Kolesárová Jana, Mgr., administratívny pracovník

IV.

Overovatelia zápisnice: (navrhnutí : )

VI.

Priebeh rokovania:

p. Bartová Jana, Mgr.
p. Horňák Peter

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 5. 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.
Starosta obce navrhol doplniť program obecného zastupiteľstva o bod: Vyradenie
a odpredaj prebytočných vozidiel vo vlastníctve obce a dal o doplnenom programe zasadnutia
obecného zastupiteľstva hlasovať.
Hlasovanie o doplnení programu zasadnutia obecného zastupiteľstva:
Za: 4
Proti: 0
Hlasovania sa zdržali: 0
Starosta skonštatoval, že doplnený program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený.
K 2. bodu programu: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2.1
Za zapisovateľa zápisnice bola určená Kolesárová Jana, Mgr., administratívny
pracovník
2.2. Za overovateľov zápisnice o priebehu rokovania 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva
starosta určil týchto poslancov:
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1.
2.

Jana Bartová, Mgr.
Peter Horňák

K 3. bodu programu: Voľba hlavného kontrolóra

Starosta obce oboznámil poslancov OZ, že v zmysle uznesenia obecného
zastupiteľstva č. 14 zo dňa 05.04.2019 bola vyhlásená a zverejnená na úradnej tabuli obce webovej stránke obce Voľba hlavného kontrolóra dňa 08.04.2019. Kandidáti na funkciu
hlavného kontrolóra odovzdávali prihlášky s predpísanými náležitosťami do 06.05.2019 na
adresu Obec Stretava, Obecný úrad Stretava č.12, 072 13 p. Palín.
Starosta konštatoval, že do výberového konania v stanovenom termíne bola doručená
jedna prihláška v uzavretej obálke.
Prihláška bola v prítomnosti poslancov obecného zastupiteľstva otvorená
a prekontrolovaná, či kandidát dodal všetky požadované dokumenty. Po otvorení bolo
jednohlasne prítomnými potvrdené, že kandidát splnil povinné požiadavky na voľbu hlavného
kontrolóra.
Poslancom bol pred voľbou predstavený kandidát na funkciu hlavného kontrolóra
obce p. PhDr. Mgr. Tomáš Doležal.
Voľba hlavného kontrolóra prebehla verejným hlasovaním. Hlasovali všetci štyria
prítomní poslanci.
Hlasovanie o voľbe hlavného kontrolóra obce:
Za: 4
Proti: 0
Hlasovania sa zdržali: 0
Starosta skonštatoval, že kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce PhDr. Mgr. Tomáš
Doležal bol jednohlasne zvolený za hlavného kontrolóra obce na obdobie 6 rokov. Starosta
obce uzavrie pracovnú zmluvu so zvoleným kandidátom s nástupom od 1. júna 2019
a pracovným úväzkom 0,20.
Uznesenie č. 20
Obecné zastupiteľstvo obce Stretava:
A. berie na vedomie
a) Predloženie obálok
B. konštatuje
a) že voľba hlavného kontrolóra sa uskutočnila v súlade so zákonom SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
C. volí
a) v súlade § 18a ods. 1/a § 18a ods. 5/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení PhDr. Mgr. Tomáša Doležala do funkcie hlavného kontrolóra obce
Stretava na dobu určitú od 01. 06. 2019 – 01. 06. 2025
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D. určuje
1/ v súlade s § 11 ods. 4 písm. i/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v platnom znení s účinnosťou od 01. 06. 2019
a) plat hlavného kontrolóra obce podľa § 18c ods. 1/ písm. b/ zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
2/ v súlade s § 11 ods. 4 písm. j/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v platnom znení pracovný úväzok hlavnému kontrolórovi v rozsahu 0,20
E. súhlasí
1/ v súlade s § 18 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v platnom znení s vykonávaním podnikateľskej alebo inej zárobkovej činnosti
hlavného kontrolóra obce

Uznesenie schvaľuje: _______________________
starosta obce

K bodu 4 programu: Vyradenie a odpredaj prebytočných vozidiel
Starosta predložil poslancom OZ návrh na vyradenie nákladného vozidla Mitsubishi
a požiarneho vozidla AVIA v zostatkovej hodnote 0 EUR z majetku obce , z dôvodu
vysokých nákladov na údržbu a prevádzku a taktiež skončenia platnosti STK a emisnej
kontroly predmetných vozidiel. Taktiež skonštatoval, že zakúpením vozidla Dácia Dokker
na základe lízingovej zmluvy zo dňa 13.5.2019 sa tieto vozidlá stávajú prebytočnými
a neupotrebiteľnými.
Keďže takýto návrh mimo programu predložili na predchádzajúcom zasadnutí
obecného zastupiteľstva aj niektorí poslanci OZ a ďalší návrh žiaden z poslancov nepredložil,
starosta obce dal o predmetnom návrhu hlasovať.
Hlasovanie o návrhu na vyradenie prebytočných a neupotrebiteľných vozidiel z majetku obce:
Za:
4
Proti: 0
Hlasovania sa zdržali:0
Starosta skonštatoval, že návrh na vyradenie prebytočných a neupotrebiteľných vozidiel
z majetku obce bol schválený.
Uznesenie č. 21
Obecné zastupiteľstvo obce Stretava:
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A. schvaľuje
a) Vyradenie prebytočných a neupotrebiteľných vozidiel z majetku obce
Stretava v celkovej hodnote 4 703,37 €, a to:
- nákladné vozidlo Mitsubishi, ŠPZ: MI 821 BV obstarávacia cena:
3 143,26 €
- požiarne vozidlo AVIA, ŠPZ: MI 847 AR, obstarávacia cena: 1560,11 €
b) Ponúknutie predmetných vozidiel na odpredaj

Uznesenie schvaľuje: _______________________
starosta obce

K bodu 4 programu: Záver
Keďže program rokovania obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný, starosta obce
poďakoval všetkým prítomným za účasť na tomto zasadnutí.
Zasadnutie bolo ukončené o 17:00 hod.

Vyhotovil: Kolesárová Jana, Mgr.

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

Overovatelia zápisnice:
Svojím podpisom overujem obsah zápisu:
p. Bartová Jana, Mgr.

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

p. Horňák Peter

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

V Stretave 23.05.2019

Roman Hudy
starosta obce

4

