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

Z á p i s n i c a 
z 24. zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

konaného dňa 11. marca  2022 o 15.00 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. Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt „Vybavenie 

zberného miesta v obci Stretava“ 
6. Rôzne 
7. Záver 

 
III. Zapisovateľ: (navrhnutá) : Čupková Scarlett,  vedúca úradu 
 
 
IV. Overovatelia zápisnice: (navrhnutí : )   p. Gaľa Ján 

            p. Marcinčák Miloš 
 
 

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 24. 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 24. zasadnutia obecného 
zastupiteľstva starosta určil týchto poslancov: 

1. Gaľa Ján, 
2. Marcinčák Miloš. 
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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 
 
Neboli vznesené. 
 
 
K 5. bodu programu: Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt 
„Vybavenie zberného miesta v obci Stretava“ 
 

Starosta obce oboznámil poslancom obecného zastupiteľstva s možnosťou získania 
nenávratného finančného príspevku na základe Výzvy vyhlásenej  Ministerstvom životného 
prostredia Slovenskej republiky pre Operačný program Kvalita životného prostredia  
zameranej na triedený zber komunálnych odpadov, Prioritná os: 1 Udržateľné využívanie 
prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, Špecifický cieľ: 
1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné 
použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov, Kód výzvy: OPKZP-PO1-
SC111-2021-72 na projekt „Vybavenie zberného miesta v obci Stretava“. Predmetom žiadosti 
je nákup strojov a vybavenia pre zberné miesto. 
 
 Hlasovanie o  návrhu na zriadenie zberného miesta a predloženie Žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok na projekt „Vybavenie zberného miesta v obci Stretava“ a 
jeho spolufinancovanie:   
Za: 5 
Proti: 0 
Hlasovania sa zdržali: 0 

Starosta skonštatoval, že uznesenie tak, ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
Uznesenie č. 100 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Stretava: 

 
a)  Súhlasí: 

so zriadením Zberného miesta v obci Stretava. Zberné miesto sa nachádza na pozemku 
parc. „C“ KN č. 151 v katastrálnom území obce Stretava. Zberné miesto slúži na 
zabezpečenie realizácie cieľov a povinností odpadového hospodárstva obce v zmysle 
zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 
Zberné miesto je vo vlastníctve obce Stretava a slúži na zber a zhromažďovanie 
odpadov pre obyvateľov obce Stretava. Prevádzkovateľom zberného miesta je obec 
Stretava.  
Zberné miesto je určené na uloženie oddelene zbieraných zložiek komunálnych 
odpadov a drobného stavebného odpadu. 
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Zberné miesto nie je určené pre odpad z podnikateľskej činnosti a na ukladanie 
zmesového komunálneho odpadu. 
Na zbernom mieste môžu byť zbierané a zhromažďované od obyvateľov obce Stretava 
tieto druhy vytriedených zložiek odpadu (Kategória odpadu: O–ostatný): 
 

Druh 
odpadu 

Názov odpadu 

2001 01 Papier a lepenka O 

2001 02 sklo O 

2001 03 
Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na 
báze lepenky) O 

2001 08 
Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad (z 
domácnosti) O 

2001 10 šatstvo O 

2001 11 textílie O 

2001 25 Jedlé oleje a tuky O 

2001 28 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 2001 
27 

O 

2001 36 
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 0121, 
20 01 23 a20 01 35 O 

2001 39 plasty O 

2002 01 Biologicky rozložiteľný odpad O 

2003 07 Objemný odpad O 

2003 08 Drobný stavebný odpad O 

 
Prevádzková doba zberného miesta   Streda:  08:00 – 16:00 

       Sobota: 08:00 – 14:00 

 
b) Schvaľuje: 

 
predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a jeho spolufinancovanie: 
 
Názov projektu: „Vybavenie zberného miesta v obci Stretava“ 
Výška celkových výdavkov na projekt: 298 200,- € s DPH 
Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt:  298 200,-  € s DPH 
Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu z celkových oprávnených 
výdavkov  5 %:  14 910,- € 
Kód výzvy, v rámci ktorej bude žiadosť o NFP predložená: OPKZP-PO1-SC111-
2021-72 
 

 

 
 
Uznesenie schvaľuje: _______________________ 

                    starosta obce 
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K 6. bodu programu: Rôzne 
 
Neboli vznesené. 
 
K 7. bodu programu: Záver 

 
 
Keďže program rokovania obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný, starosta obce 

poďakoval všetkým prítomným za účasť na tomto zasadnutí.  
  
 
Zasadnutie bolo ukončené o 16:00 hod. 
 
 
Vyhotovil:   Čupková Scarlett .................................................. 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
Svojím podpisom overujem obsah zápisu: 
 
p. Gaľa Ján     ................................................... 
 
p. Marcinčák Miloš    ................................................... 
 
 
 
V Stretave 14.03.2022 

 
 
                                                                                              

Roman Hudy                                               
                                                                                                starosta obce 


