
1 
 

Obec S t r e t a v a, okres Michalovce 
 

Z á p i s n i c a 
zo 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

konaného dňa 28. júna 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. Kontrola plnení uznesení 
4. Pripomienky a návrhy občanov 
5. Prerokovanie Záverečného účtu obce Stretava za rok 2018 
6. Úprava rozpočtu obce 
7. Prerokovanie Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. Polrok 

2019 
8. Rôzne 
9. Záver 

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

            p. Horňák Peter 
 
 

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 6. 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 Mgr. Jana Bartová. 
2.2. Za overovateľov zápisnice o priebehu rokovania 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva 
starosta určil týchto poslancov: 

1. Gaľa Ján,  
2. Horňák Peter 
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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 
 

Poslanci obecného zastupiteľstva predniesli pripomienky a návrhy občanov. 
Poslanec obecného zastupiteľstva p. Miloš Marcinčák:   

- Zaujímal sa o možnosť zapožičania futbalových bránok pre mládež, či je to možné 
a za akých podmienok, 

- opätovne sa zaujímal, či je vykonaný orez konárov stromov na ceste od 
oddychovej zóny k plynu, 

Poslankyňa  OZ p.  Mgr. Jana Bartová: 
- aké sú možnosti osvetlenia v oddychovej zóne počas akcií,  
- predniesla návrh na osadenie tabule „Zákaz vyhadzovania odpadkov“ +  osadenie 

pevného koša na odpadky, zároveň navrhla ukladať pri porušení zákazu 
a náhodnom prichytení pokutu – Pri Čiernej Vode 

Poslanec OZ p. Ján Gaľa: 
- upozornil na  ukladanie komunálneho odpadu za oddychovou zónou k mostu 

smerom  na Stretávku.  Uviedol, že sa tam nachádza  väčšie množstvo odpadu vo 
vreciach, a to v lokalite, ktorú využívajú občania na kúpanie. 

Poslanec OZ p. Peter Horňák: 
- navrhol stromčeky vysadené v strednej časti cintorína presadiť k oploteniu 

cintorína, aj kvôli lepšej údržbe a koseniu areálu, 
- upozornil na  poškodenú odkvapovú rúru na budove domu smútku,  v prípade 

dažďa voda sa leje po stene 
- upozornil na problém s Rómami z obce Pavlovce nad Uhom, ktorí sa chodia kúpať 

na Čiernu Vodu a zanechávajú tam po sebe odpad, 
- oboznámil prítomných so sťažnosťou p. Jožiovej na Rómskych spoluobčanov, 

ktorí ju podľa jej slov obťažujú, trhajú jablká zo stromov, odvrávajú jej  .   
Starosta k jednotlivým pripomienkam a návrhom uviedol následovné: 

- futbalové bránky sú už v súčasnosti k dispozícii v areáli futbalového ihriska, 
- orez konárov sa zrealizuje po dokončení rozvozu kompostérov občanom obce, 
- k možnostiam osvetlenia oddychovej zóny navrhol zakúpenie solárnych LED 

svietidiel, 
- dajú sa vyrobiť tabule „Zákaz sypania smetí a akéhokoľvek odpadu pod hrozbou 

pokuty“ a osadia sa k Čiernej Vode, 
- vrecia s odpadom sa vyvezú na náklady obce, zároveň sa skontrolujú, či sa nenájdu 

nejaké údaje, ktoré by umožnili identifikovať osobu, ktorá predmetný odpad 
zlikvidovala týmto spôsobom, 

- stromčeky sa môžu presadiť k prístupovej ceste,  
- poškodená odkvapová rúra sa svojpomocne provizórne opraví a po sezóne sa 

objedná firma na odstránenie závady, 
- k problematike Rómov z Pavloviec nad Uhom uviedol, že obec nemá páky na 

riešenie uvedenej problematiky, keďže sa jedná o verejné priestranstvá, 
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- k sťažnosti p. Jožiovej skonštatoval, že k oberaniu ovocia dochádza z konárov, 
ktoré prečnievajú  do areálu kultúrneho domu, nedochádza k vstupu na súkromný 
pozemok. Ak by došlo k vstupu na súkromný pozemok je potrebné kontaktovať 
políciu. 
  

K uvedenému bodu nebolo prijaté uznesenie. 
 
K 5. bodu programu: Prerokovanie Záverečného účtu obce Stretava za rok 2018 
 

Starosta obce v súlade s § 16 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy v znení neskorších zmien a v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien predložil poslancom 
k prerokovaniu Návrh záverečného účtu obce Stretava za rok 2018 (tvorí prílohu č. 2 tejto 
zápisnice). Poslanci sa taktiež oboznámili so stanoviskom hlavného kontrolóra  
k záverečnému účtu (tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice).  
 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Návrh záverečného účtu obce Stretava za rok 2018 
bez pripomienok. 
 

Hlasovanie o Návrhu záverečného účtu obce Stretava za rok 2018:  
Za: 5 
Proti: 0 
Hlasovania sa zdržali: 0 
 
Starosta skonštatoval, že uznesenie tak, ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
Uznesenie č. 22 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Stretava: 

 
1. Berie na vedomie: 

a) stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce 
2. Schvaľuje: 

a) záverečný účet obce Stretava 
b) celoročné hospodárenie obce Stretava  

- bez výhrad 
- s výhradami 

3. Navrhuje: 
Schodok rozpočtu v sume 4 478,33  EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) 
a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. ,  bol v rozpočtovom roku 2018 vysporiadaný:  

- Z finančných operácií 4 478,33 EUR  
 
Zostatok finančných operácií v sume 26 483,31 EUR bol použitý na: 

- Vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 4478,33 EUR 
 
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov v sume  22 004,98  EUR, navrhujeme použiť na : 

- tvorbu rezervného fondu 22 004,98  EUR  
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Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške 
22 004,98  EUR.  
 

4. Schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške 22 000,00  EUR na splátky 
dlhodobého Dexia komunál univerzálneho úveru, splátky istiny v zmysle leasingovej zmluvy 
č. 4115601780 zo dňa 13.05.2019 a investičné akcie obce. 
 
 
 
 
 

Uznesenie schvaľuje: _______________________ 
                    starosta obce 
 
 
 
K 6. 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. 
3/2019.  

Obecné zastupiteľstvo obce Stretava sa oboznámilo s obsahom rozpočtového opatrenia 
č. 3/2019 bez pripomienok. 

Hlasovanie o predloženom rozpočtovom opatrení č. 3/2019, ktorým sa upravuje 
rozpočet obce Stretava za rok 2019 (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. 23 
 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Stretava: 

 

A. Berie na vedomie: 
 
 

Zmenu rozpočtu obce Stretava na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 3 v zmysle 

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

rok 2019  
v € upravený 

Zmena 
rozpočtu  

Rozpočtové 
opatrenie č. 3 

v € 

Rozpočet po   úprave  
 na rok 2019 

v € 

Bežné príjmy 253 938,16   33 044,05 286 982,21 

Kapitálové príjmy 4 300,- 0 4 300,- 

Finančné operácie príjmové  20 000,- 22 000,00 42 000,- 

Príjmy spolu 278 238,16 + 55 044,05 333 282,21 

 

 

 

 
Rozpočet na 

rok 2019  
v € upravený 

zmena 
rozpočtu 

Rozpočtové 
opatrenie č. 3 

v € 

Rozpočet po úprave 
 na rok 2019 

v € 

Bežné výdavky 248 761,55 23 685,63 272 447,18 

Kapitálové výdavky 0 0 0 

Finančné operácie výdavkové 12 000,- 2 497,03 14 497,03 

Výdavky spolu 260 761,55 + 26 182,66 286 944,21 

 
 

B. Schvaľuje: 
a)  Zmenu rozpočtu obce Stretava  na rok 2019 podľa rozpočtového 

opatrenia č. 3/2019 
 
 
 
        

Uznesenie schvaľuje: _______________________ 
                    starosta obce 
 

 
 
 
K 7. bodu programu: Prerokovanie Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra obce na II. polrok 2019 
 

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 na II. polrok 2019.   
 
  Hlasovanie o návrhu Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Stretava na 2. 
polrok 2019 (tvorí prílohu č. 5 tejto zápisnice) 
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Za: 5 
Proti: 0 
Hlasovania sa zdržali: 0 
Starosta skonštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté bolo schválené. 
 
 
Uznesenie č. 24 
 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Stretava: 

A. Schvaľuje: 
a) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Stretava na 2. polrok 2019 
 

B. Poveruje: 
a) Hlavného kontrolóra obce Stretava vykonaním kontrol podľa predloženého 

plánu kontrolnej činnosti.  
 
  
 
 
 

Uznesenie schvaľuje: _______________________ 
                    starosta obce 
 
 
 
 
K 8. bodu programu: Rôzne 
 
 
8.1 Starosta obce oboznámil poslancom obecného zastupiteľstva s kladnými ohlasmi na nultý 
ročník futbalového turnaja o putovný pohár starostu obce, ktorý sa konal 22.06.2019 na 
futbalovom ihrisku v Stretave.  Vzhľadom na pozitívne ohlasy a záujem o uvedené podujatie 
navrhol  pokračovať v tejto tradícii aj v nasledujúcich rokoch. 

  
8.2 Poslanec obecného zastupiteľstva p. Miloš Marcinčák predložil návrh na zavedenie 
možnosti hrať v obecnom rozhlase na želanie. 
 
8.3 Poslankyňa obecného zastupiteľstva p. Mgr. Jana Bartová predložila návrh týkajúci sa 
organizovania zájazdov pre občanov v letných mesiacoch. Svoju účasť musia záujemcovia 
potvrdiť najneskôr do 24 hod. pred odchodom a záujemcovia, ktorí nemajú trvalý pobyt 
v obci zaplatia poplatok vo výške 10,00 € / osobu. 
  
 
  Keďže ďalšie pripomienky a návrhy neboli predložené, starosta obce dal hlasovať 
o predložených  návrhoch . 

 
Hlasovanie o predložených návrhoch: 
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Za: 5 
Proti: 0 
Hlasovania sa zdržali: 0 
Starosta skonštatoval, že návrhy tak, ako boli navrhnuté, boli schválené. 

 
 

Uznesenie  č. 25 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Stretava: 

 

 
A. Schvaľuje: 

 
a) každoročné konanie Futbalového turnaja Stretavčanov o putovný pohár 

starostu obce Stretava  
b) zavedenie relácie „Hráme na želanie“ v obecnom rozhlase  
c) pre záujemcov o zájazdy organizované Obcou Stretava v letných 

mesiacoch, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci,  poplatok vo výške 10,00 €/ 
osobu   

 
 

 
 

Uznesenie schvaľuje: _______________________ 
                    starosta obce 
 
 
 
 
K 10. 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:   Bartová Jana, Mgr. .................................................. 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
Svojím podpisom overujem obsah zápisu: 
 
p. Gaľa Ján    ................................................... 
 
p. Horňák Peter   ................................................... 
 
V Stretave 02.07.2019 

                                                                                             
Roman Hudy                                               

                                                                                                          starosta obce 


