Obec S t r e t a v a, okres Michalovce
Zápisnica
zo 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 28. októbra 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.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnení uznesení
Pripomienky a návrhy občanov
Schválenie Žiadosti o návratnú finančnú výpomoc z Ministerstva financií SR vo výške
11 592,00 € na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020
6. Predloženie Žiadosti o podporu formou dotácie z Environmentálneho fondu na
projekt: „Zakúpenie, obstaranie techniky na manipuláciu s triedeným odpadom“
7. Rôzne
8. Záver

III.

Zapisovateľ: (navrhnutá) : Čupková Scarlett, vedúca úradu

IV.

Overovatelia zápisnice: (navrhnutí : )

VI.

Priebeh rokovania:

p. Bartová Jana, Mgr.
p. Marcinčák Miloš

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 14. 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 14. zasadnutia obecného
zastupiteľstva starosta určil týchto poslancov:
1.
Bartová Jana, Mgr.,
2.
Marcinčák Miloš.
1

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: Schválenie Žiadosti o návratnú finančnú výpomoc z Ministerstva
financií SR vo výške 11 592,00 € na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických
osôb v roku 2020
Starosta obce oboznámil poslancov OZ s Uznesením vlády Slovenskej republiky č.
494 z 12.8.2020, ktorým bolo schválené poskytovanie bezúročnej návratnej finančnej
výpomoci subjektom územnej samosprávy na výkon ich samosprávnych pôsobností a
s návrhom na predloženie Žiadosti o návratnú finančnú výpomoc. Návratná finančná
výpomoc (ďalej len „NFV“) sa poskytne na základe žiadosti obce maximálne do výšky
výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020.
Suma NFV: Maximálne do výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020
podľa prognózy Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“)
z júna 2020. Výška výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 pre Obec Stretava je
vo výške 11 592,- €.
Účel: Na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov
fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. Prijaté prostriedky z
NFV možno použiť na kompenzáciu výdavkov vyčerpaných subjektom územnej samosprávy
v priebehu roka 2020. NFV nemožno použiť na úhradu záväzkov po lehote splatnosti.
Prostriedky budú použité na kompenzáciu mzdových nákladov a na úhradu výdavkov obce do
konca roku 2020.
Odklad splátok: Z dôvodu negatívneho vývoja rozpočtu samospráv ovplyvneného
pandémiou ochorenia COVID-19 je stanovený odklad prvej splátky do roku 2024.
Poslanci OZ sa oboznámili aj so stanoviskom hlavného kontrolóra obce Stretava
k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania.
Obecné zastupiteľstvo obce Stretava sa oboznámilo s predloženým materiálom
a návrhom na predloženie Žiadosti o návratnú finančnú výpomoc bez pripomienok.
Hlasovanie o predloženom návrhu: tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice
Za: 5
Proti: 0
Hlasovania sa zdržali: 0
Starosta skonštatoval, že uznesenie tak, ako bolo navrhnuté, bolo schválené.
Uznesenie č. 64
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A. Schvaľuje:
a) Prijatie Návratnej finančnej výpomoci (ďalej len „NFV“) vo výške 11
592 ,- eur poskytnutých zo strany Ministerstva financií Slovenskej
republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742, na výkon
samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane
z príjmov fyzických osôb v roku 2020.
B. Poveruje:
a) Starostu obce k podpisu Zmluvy o poskytnutí návratnej finančnej
výpomoci medzi Ministerstvom financií a Obcou Stretava a dokumentov
potrebných k čerpaniu návratnej finančnej výpomoci.

Uznesenie schvaľuje: _______________________
starosta obce

K 6. bodu programu:
Predloženie Žiadosti o podporu formou dotácie
z Environmentálneho fondu na projekt: „Zakúpenie, obstaranie techniky na
manipuláciu s triedeným odpadom“
Starosta obce oboznámil poslancom obecného zastupiteľstva s možnosťou získania
dotácie z Environmentálneho fondu v oblasti rozvoja odpadového hospodárstva na činnosť C1
Triedený zber komunálneho odpadu a v rámci činnosti C 1 zakúpenie traktorov,
malotraktorov, vlečiek a čelných nakladačov a s návrhov na predloženie Žiadosti o podporu
formou dotácie z Environmentálneho fondu na projekt „Zakúpenie, obstaranie techniky na
manipuláciu s triedeným odpadom“.
Hlasovanie o predloženom návrhu na predloženie Žiadosti o podporu formou dotácie
z Environmentálneho fondu na projekt „Zakúpenie, obstaranie techniky na manipuláciu
s triedeným odpadom“:
Hlasovanie:
- Za:
- Proti:
- Zdržali sa:

5
0
0

Starosta skonštatoval, že uznesenie tak, ako bolo navrhnuté, bolo schválené.
Uznesenie č. 65
Obecné zastupiteľstvo obce Stretava schvaľuje predloženie Žiadosti o podporu
formou dotácie z Environmentálneho fondu,
C. oblasť: Rozvoj odpadového
hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov, Činnosť C1 triedený zber
komunálneho odpadu na projekt:
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1. názov projektu: „Zakúpenie, obstaranie techniky na manipuláciu s triedeným
odpadom“
2. výška spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových oprávnených
výdavkov 5%;

Uznesenie schvaľuje: _______________________
starosta obce

K 7. bodu programu: Rôzne
Neboli vznesené
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 17:00 hod.

Vyhotovil: Čupková Scarlett

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

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

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

p. Marcinčák Miloš

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

V Stretave 29.10.2020

Roman Hudy
starosta obce
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