Obec S t r e t a v a, okres Michalovce
Zápisnica
z 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 29. júna 2021 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 2020
Informácia o Výročnej správe obce Stretava za rok 2020
Úprava rozpočtu obce
Prerokovanie Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok
2021
9. Prerokovanie Návrhu na zámenu pozemkov
10. Návrh na schválenie členstva v občianskom združení Diaľnica na ZEMPLÍN
11. Rôzne
12. Záver

III.

Zapisovateľ: (navrhnutá) : Čupková Scarlett, vedúca úradu

IV.

Overovatelia zápisnice: (navrhnutí : )

VI.

Priebeh rokovania:

p. Gaľa Ján
p. Tovlin Marek

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 19. zasadnutie
Obecného zastupiteľstva v Stretave.
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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.

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 19. zasadnutia obecného
zastupiteľstva starosta určil týchto poslancov:
1.
Gaľa Ján,
2.
Tovlin Marek.

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 2020
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 2020 (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 2020
bez pripomienok.
Hlasovanie o Návrhu záverečného účtu obce Stretava za rok 2020:
Za: 5
Proti: 0
Hlasovania sa zdržali: 0
Starosta skonštatoval, že uznesenie tak, ako bolo navrhnuté, bolo schválené.
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Uznesenie č. 81
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
3. Navrhuje:
Prebytok rozpočtu v sume 20 326,89 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. , upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa
osobitných predpisov vo výške 3 005,40 EUR, v sume navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
17 321,49 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 EUR, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
12 731,70 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške
30 053,19 EUR.
4. Schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške 30 053,19 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: Informácia o Výročnej správe obce Stretava za rok 2020
Starosta obce oboznámil poslancov Obecného zastupiteľstva v Stretave v súlade s § 20
ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších zmien s Výročnou správou
obce Stretava za rok 2020.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo predložený návrh Výročnej správy obce Stretava
za rok 2020.
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Hlasovanie o návrhu Výročnej správy 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.
Uznesenie č. 82
Obecné zastupiteľstvo obce Stretava:
1. Berie na vedomie:
- Výročnú správu obce Stretava za rok 2020

Uznesenie schvaľuje: _______________________
starosta obce

K 7. 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.
2/2021.
Obecné zastupiteľstvo obce Stretava sa oboznámilo s obsahom rozpočtového opatrenia
č. 2/2021 bez pripomienok.
Hlasovanie o predloženom rozpočtovom opatrení č. 2/2021, ktorým sa upravuje
rozpočet obce Stretava za rok 2021 (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. 83

Obecné zastupiteľstvo obce Stretava:
A. Berie na vedomie:
Zmenu rozpočtu obce Stretava na rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 2 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€

306 896,13

Zmena
rozpočtu
Rozpočtové
opatrenie č. 2
v€
13 490,20

0

0

0

Finančné operácie príjmové

31 041,91

33 538,79

64 580,70

Príjmy spolu

337 938,04

+ 47 028,99

384 967,03
Rozpočet po úprave
na rok 2021
v€

Rozpočet na
rok 2021
v € upravený
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy

320 386,33

Bežné výdavky

288 901,40

zmena
rozpočtu
Rozpočtové
opatrenie č. 2
v€
19 671,16

Kapitálové výdavky

27 000,00

33 538,79

60 538,79

Finančné operácie výdavkové

14 036,51

0

14 036,51

Výdavky spolu

329 937,91

+ 53 209,95

383 147,86

Rozpočet na
rok 2021
v € upravený

B. Schvaľuje:
a) Zmenu rozpočtu obce Stretava
opatrenia č. 2/2021

308 572,56

na rok 2021 podľa rozpočtového

Uznesenie schvaľuje: _______________________
starosta obce

K 8. bodu programu: Prerokovanie Návrhu plánu kontrolnej činnosti
kontrolóra obce na II. polrok 2021

hlavného

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 2021.
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Hlasovanie o návrhu Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Stretava na 2.
polrok 2021 (tvorí prílohu č. 6 tejto zápisnice)
Za: 5
Proti: 0
Hlasovania sa zdržali: 0
Starosta skonštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté bolo schválené.
Uznesenie č. 84
Obecné zastupiteľstvo obce Stretava:
A. Schvaľuje:
a) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Stretava na 2. polrok 2021
B. Poveruje:
a) Hlavného kontrolóra obce Stretava vykonaním kontrol podľa predloženého
plánu kontrolnej činnosti.

Uznesenie schvaľuje: _______________________
starosta obce

K 9. bodu programu: Prerokovanie Návrhu na zámenu pozemkov
Starosta predložil poslancom obecného zastupiteľstva Návrh na zámenu
nehnuteľností, ktorý doručil na obecný úrad p. Ján Komárik, v ktorom navrhuje zámenu
pozemkov vo vlastníctve obce vedených na LV č. 702, k. ú. Stretava a to pozemky „C“ KN,
parc. č. 7/2 zastavané plochy a nádvorie vo výmere 16 m2, parc. č. 9 záhrada o výmere 946
m2 v podiele 1/1 za časť pozemku , ktorého je spoluvlastníkom pán Ján Komárik, vedeného
na LV č. 991 , k. ú. Stretava a to parcela registra „E“ , parc. č. 1259/265 vo výmere 25 083
m2, trvalý trávny porast v podiele 1/225 ( 111,48 m2 ) a časť nehnuteľnosti vedenej na LV
1024 , kde je vedený Ján Komárik pod B47 v podiele 1/225 parc. registra „E“ parc. č.
1259/150 o výmere 1133746 m2 ( 4 950,41 m2 ) - časti tejto nehnuteľnosti vo výmere 1000
m2. Zároveň oboznámil poslancov so stanoviskom právnika k predloženému návrhu a navrhol
inú možnosť riešenia, a to zámenu za parcelu registra „C“ KN č. 34, k. ú. Stretava, trvalé
trávne porasty vo výmere 1876 m2, ktorej výlučným vlastníkom je p. Komárik. Uvedená
parcela sa nachádza v intraviláne obce, v susedstve sa nachádzajú obecné parcely, po
nadobudnutí do vlastníctva by obec získala plochu , ktorá by mala všestranné využitie.
Poslanci obecného zastupiteľstva predložený zámer prerokovali a a poverili starostu
obce so začatím rokovania o zámene obecných parciel za parcelu „C“ KN č. 34, resp. o kúpe
a predaji predmetných pozemkov s jeho vlastníkom.
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Na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva sa prerokujú podmienky zámeny,
respektíve kúpy a predaja predmetných nehnuteľností v náväznosti na podmienky vlastníka
a dodržania ustanovenia všetkých právnych predpisov, vrátane zákona č. 138 /91 Zb. o
majetku obci v znení neskorších predpisov.

K 10. bodu programu: Návrh na schválenie členstva v občianskom združení Diaľnica na
ZEMPLÍN
Starosta obce predložil poslancom v súlade s § 11 ods. 4 písm. m) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov návrh na schválenie členstva
obce Stretava v občianskom združení „Diaľnica na Zemplín", ktorého cieľom je intenzívne
presadzovať výstavbu diaľnice, ktorá povedie do najvýchodnejšieho kúta Slovenska. Činnosť
združenia, ktoré bude spájať starostov, primátorov, zamestnávateľov, odborníkov z oblasti
dopravy, aktivistov a obyvateľov Zemplína, ktorým leží na srdci rozvoj tohto regiónu, je
zameraná na osvetu a podporu aktivít smerujúcich k dobudovaniu diaľnice na územie
Zemplína.
Hlasovanie o návrhu na schválenie členstva v občianskom združení Diaľnica na
ZEMPLÍN:
Za: 5
Proti: 0
Hlasovania sa zdržali: 0
Starosta skonštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté bolo schválené.
Uznesenie č. 85
Obecné zastupiteľstvo obce Stretava:
A. Schvaľuje:
a) Členstvo obce Stretava v občianskom združení „Diaľnica na Zemplín“

Uznesenie schvaľuje: _______________________
starosta obce

K 11. bodu programu: Rôzne
Neboli vznesené.
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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.

Gaľa Ján

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

p.

Tovlin Marek

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

V Stretave 06.07.2021

Roman Hudy
starosta obce
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