Obec S t r e t a v a, okres Michalovce
Zápisnica
z 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 31. marca 2021 o 15.00 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
Úprava rozpočtu obce
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Stretava za rok 2020
Rôzne
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 18. 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. Ďalej je
prítomný p. PhDr. Tomáš Doležal, PhD., hlavný kontrolór obce.

1

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

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: Úprava rozpočtu obce
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.
1/2021.
Obecné zastupiteľstvo obce Stretava sa oboznámilo s obsahom rozpočtového opatrenia
č. 1/2021 bez pripomienok.
Hlasovanie o predloženom rozpočtovom opatrení č. 1/2021, ktorým sa upravuje
rozpočet obce Stretava za rok 2021 (tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice)
Za: 4
Proti: 0
Hlasovania sa zdržali: 0
Starosta skonštatoval, že uznesenie tak, ako bolo navrhnuté, bolo schválené.
Uznesenie č. 79

Obecné zastupiteľstvo obce Stretava:
A. Berie na vedomie:
Zmenu rozpočtu obce Stretava na rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 1/2021 v zmysle
ustanovenia § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. podľa priloženého návrhu:
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Rozpočet po úprave
na rok 2021
v€

283 992,-

Zmena
rozpočtu
Rozpočtové
opatrenie č. 1
v€
22 904,13

0,-

0

0,-

Finančné operácie príjmové

30 493,51

548,40

31 041,91

Príjmy spolu

314 485,51

+ 23 452,53

337 938,04
Rozpočet po úprave
na rok 2021
v€

273 353,97

zmena
rozpočtu
Rozpočtové
opatrenie č. 1
v€
15 547,43

27 000,-

0

27 000,-

Finančné operácie výdavkové

14 036,51

0

14 036,51

Výdavky spolu

314 390,48

+ 15 547,43

329 937,91

Rozpočet na
rok 2021
v € upravený
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy

Rozpočet na
rok 2021
v € upravený
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

B. Schvaľuje:
a) Zmenu rozpočtu obce Stretava
opatrenia č. 1/2021

306 896,13

288 901,40

na rok 2021 podľa rozpočtového

Uznesenie schvaľuje: _______________________
starosta obce

K 6. bodu programu: Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Stretava
za rok 2020
Hlavný kontrolór obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva v súlade
s ustanoveniami § 18f ods. 1 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok
2020.
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Obecné zastupiteľstvo prerokovalo predmetnú Správu o kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce (tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice) bez pripomienok.
Hlasovanie o Správe o kontrolnej činnosti
Za: 4
Proti: 0
Hlasovania sa zdržali: 0
Starosta skonštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté bolo schválené.
Uznesenie č. 80
Obecné zastupiteľstvo obce Stretava:
A. Berie na vedomie:
a) Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Stretava za rok 2020

Uznesenie schvaľuje: _______________________
starosta obce

K 7. bodu programu: Rôzne
7.1. Starosta obce oboznámil poslancom OZ s prebiehajúcimi aktivitami v rámci Zmluvy
o vzájomnej spolupráci medzi jej účastníkmi, obcami Mikroregiónu Čierna Voda – Uh, za
účelom vykonávania činnosti na zabezpečenie vytvorenia projektovej dokumentácie pre
vybudovanie kanalizácie, zabezpečenie následných stavebných úkonov týkajúcich sa tejto
aktivity a procesu zabezpečenia finančných prostriedkov na realizáciu. Náklady na projektové
a inžinierske činnosti – vplyv stavby na životné prostredie ( 7808,40 € s DPH) , zabezpečenie
technických podkladov návrhu kanalizácie (2400,- € s DPH pre obec Senné, Palín, Stretava,
Stretávka), zabezpečenie technických podkladov návrhu ČOV (3840,- € s DPH) celkovo
v sume 14 048,40 € budú prerozdelené medzi jednotlivé obce Mikroregiónu Čierna Voda –
Uh . Pre obec Stretava náklady na uvedené činnosti sú vo výške 2 056,05 € s DPH.
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K 8. 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 06.04.2021

Roman Hudy
starosta obce
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