Obec S t r e t a v a, okres Michalovce
Zápisnica
z 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 25. júna 2020 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.
8.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnení uznesení
Pripomienky a návrhy občanov
Prerokovanie Záverečného účtu obce Stretava za rok 2019
Úprava rozpočtu obce
Prerokovanie návrhu VZN č. 1/2020 o službách poskytovaných obcou Stretava
Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Stretava –
prerokovanie
9. Prerokovanie Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok
2020
10. Aktualizácia VZN č. 1/2015 „Povodňový plán záchranných prác obce Stretava“
k 01.06.2020
11. Rôzne
12. Záver

III.

Zapisovateľ: (navrhnutá) : Čupková Scarlett, vedúca úradu

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 11. 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. Tomáš Doležal, PhD., hlavný kontrolór obce.
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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 11. zasadnutia obecného
zastupiteľstva starosta určil týchto poslancov:
1.
Bartová Jana, Mgr.,
2.
Horňák Peter.
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 Záverečného účtu obce Stretava za rok 2019
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 2019 (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 2019
bez pripomienok.
Hlasovanie o Návrhu záverečného účtu obce Stretava za rok 2019:
Za: 5
Proti: 0
Hlasovania sa zdržali: 0
Starosta skonštatoval, že uznesenie tak, ako bolo navrhnuté, bolo schválené.
Uznesenie č. 52
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
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3. Navrhuje:
Prebytok rozpočtu v sume 22 395,18 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. , navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
22 395,18 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 2 440,00 EUR, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
2 440,00 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške
24 835,18 EUR.
4. Schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške 24 054,11 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 na R. 2020 – rozpočtové opatrenie
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.
2/2020.
Obecné zastupiteľstvo obce Stretava sa oboznámilo s obsahom rozpočtového opatrenia
č. 2/2020 bez pripomienok.
Hlasovanie o predloženom rozpočtovom opatrení č. 2/2020, ktorým sa upravuje
rozpočet obce Stretava za rok 2020 (tvorí prílohu č. 4 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. 53

Obecné zastupiteľstvo obce Stretava:
A. Berie na vedomie:
Zmenu rozpočtu obce Stretava na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 2 v zmysle
ustanovenia § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. podľa priloženého návrhu:
Rozpočet po úprave
na rok 2020
v€

297 549,52

Zmena
rozpočtu
Rozpočtové
opatrenie č. 2
v€
3 771,34

1 500,-

0

1 500,-

Finančné operácie príjmové

36 254,41

1 800,-

38 054,41

Príjmy spolu

335 303,93

+ 5 571,34

340 875,27

Rozpočet po úprave
na rok 2020
v€

Rozpočet na
rok 2020
v € upravený
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy

301 320,86

Bežné výdavky

286 959,11

zmena
rozpočtu
Rozpočtové
opatrenie č. 2
v€
6 997,44

Kapitálové výdavky

14 340,00

1 800,00

16 140,00

Finančné operácie výdavkové

13 914,41

0

13 914,41

Výdavky spolu

315 213,52

+ 8 797,44

324 010,96

Rozpočet na
rok 2020
v € upravený

B. Schvaľuje:
a) Zmenu rozpočtu obce Stretava
opatrenia č. 2/2020

293 956,55

na rok 2020 podľa rozpočtového

Uznesenie schvaľuje: _______________________
starosta obce
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K 7. bodu programu: Prerokovanie návrhu VZN č. 1/2020 o úhradách za služby
poskytované obcou Stretava
Starosta obce predložil poslancom v súlade s § 4 ods. 3 písm. e) ,f) ,g) a i) zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s použitím § 11 ods.
3 písm. g) cit. zákona návrh VZN č. 1/2020 o úhradách za služby poskytované obcou
Stretava.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo predložený návrh VZN č. 1/2020 o úhradách za služby
poskytované obcou Stretava bez pripomienok
Hlasovanie o VZN č. 1/2020 o úhradách za služby poskytované obcou Stretava (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. 54
Obecné zastupiteľstvo obce Stretava:
A. Schvaľuje:
a) VZN č. 1/2020 o úhradách za služby poskytované obcou Stretava

Uznesenie schvaľuje: _______________________
starosta obce

K 8. bodu programu: Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva Obce
Stretava – prerokovanie
Starosta obce predložil poslancom v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s použitím § 25 ods. 8 cit.
zákona návrh Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva Obce Stretava. Obecné
zastupiteľstvo prerokovalo predložený návrh Zásad odmeňovania poslancov Obecného
zastupiteľstva Obce Stretava s pripomienkami. Poslanci OZ navrhli z dôvodu aktuálnej
ekonomickej situácie v súvislosti s pandémiou COVID 19 ponížiť navrhovanú odmenu za
účasť poslanca na zasadnutí obecného zastupiteľstva vo výške 30,- €/ zastupiteľstvo na sumu
20,- €. Keďže ďalšie pripomienky neboli vznesené, starosta obce dal hlasovať o upravenom
návrhu Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva Obce Stretava.

Hlasovanie o upravených Zásadách odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
Obce Stretava (tvorí prílohu č. 6 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. 55
Obecné zastupiteľstvo obce Stretava:
B. Schvaľuje:
b) Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva Obce Stretava

Uznesenie schvaľuje: _______________________
starosta obce

K 9. bodu programu: Prerokovanie návrhu Plánu činnosti hlavného kontrolóra obce
Stretava na 2. polrok 2020
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 2. polrok 2020.
Hlasovanie o návrhu Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Stretava na 2.
polrok 2020 (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. 56
Obecné zastupiteľstvo obce Stretava:
A. Schvaľuje:
a) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Stretava na 2. polrok 2020
B. Poveruje:
a) Hlavného kontrolóra obce Stretava vykonaním kontrol podľa predloženého
plánu kontrolnej činnosti.

Uznesenie schvaľuje: _______________________
starosta obce
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K 10. bodu programu: Aktualizácia VZN č. 1/2015 „Povodňový plán záchranných prác
obce Stretava“
Starosta obce v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, na základe § 26 ods. 3 písm. a) bod
6 v spojení s ust. § 10 ods. 3 písm. c) zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení
neskorších predpisov a vyhlášky č. 261/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu
povodňových plánov a postup ich schvaľovania, predložil poslancom obecného zastupiteľstva
aktualizáciu VZN č. 1/2015 „Povodňový plán záchranných prác obce Stretava“
Poslanci OZ sa oboznámili s aktualizáciou VZN č. 1/2015 „Povodňový plán
záchranných prác obce Stretava“ k 01.06.2020 a aktualizáciu prerokovali s pripomienkami,
a to vypustiť v prílohe č. 4 „Sily a prostriedky na výkon povodňových záchranných prác“,
techniku, ktorá bola vyradená z majetku Obce Stretava.
Hlasovanie o upravenej aktualizácii VZN č. 1/2015 „Povodňový plán záchranných prác obce
Stretava“ k 01.06.2020 (tvorí prílohu č. 8 tejto zápisnice)
Za: 5
Proti: 0
Hlasovania sa zdržali: 0
Starosta skonštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté bolo schválené.
Uznesenie č. 57
Obecné zastupiteľstvo obce Stretava:
A. Berie na vedomie:
a) aktualizáciu VZN č. 1/2015 „Povodňový plán záchranných prác obce
Stretava“ k 01.06.2020
Uznesenie schvaľuje: _______________________
starosta obce
K 11. bodu programu: Rôzne
Starosta predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh na odkúpenie
nehnuteľnosti parc. „C“ KN č. 449/1 o výmere 881 m2, druh pozemku záhrada a parc. „C“
KN č. 450 o výmere 93 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, ktoré sú vedené na
LV č. 133, vo výlučnom vlastníctve p. Iškyovej Vlasty. Uvedená nehnuteľnosť je v súčasnosti
neudržiavaná, zaburinená, nachádza sa v susedstve rímskokatolíckeho kostola. Po
nadobudnutí do vlastníctva obce, by sa táto lokalita vyčistila, skultúrnila by okolie kostola
a využila by sa ako obecný park slúžiaci k oddychu občanov obce.
Poslanci obecného zastupiteľstva súhlasili s predloženým zámerom a poverili starostu
obce so začatím rokovania o odkúpení predmetného pozemku s jeho vlastníkom.
Na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva sa prerokujú podmienky kúpy
predmetnej nehnuteľnosti v náväznosti na podmienky vlastníka.
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K 12. 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. Bartová Jana, Mgr.

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

p. Horňák Peter

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

V Stretave 30.06.2020

Roman Hudy
starosta obce
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