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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  27. zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

konaného dňa 29. júna  2022 o 16.00 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. Prerokovanie Záverečného účtu obce Stretava za rok 2021 
6. Informácia o Výročnej správe obce Stretava za rok 2021 
7. Úprava rozpočtu obce 
8. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na nové volebné obdobie 
9. Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva pre nasledujúce volebné obdobie 
10. Prerokovanie Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 

2022 
11. Prerokovanie návrhu VZN č. 1/2022 o určení výšky príspevkov od zákonných 

zástupcov detí na čiastočnú úhradu nákladov v školách, školských výchovno-
vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti obce Stretava 

12. Rôzne 
13. Záver 

 
 

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

            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 27. zasadnutie 
Obecného zastupiteľstva v Stretave.  
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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. 

 
 
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 27. zasadnutia obecného 
zastupiteľstva starosta určil týchto poslancov: 

1. Horňák Peter 
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: Prerokovanie Záverečného účtu obce Stretava za rok 2021 
 

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 2021 (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 2021 
bez pripomienok. 
 

Hlasovanie o Návrhu záverečného účtu obce Stretava za rok 2021:  
Za: 4 
Proti: 0 
Hlasovania sa zdržali: 0 
 
Starosta skonštatoval, že uznesenie tak, ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
Uznesenie č. 104 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Stretava: 
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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: 

Schodok rozpočtu v sume 38 036,55 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 622,04 EUR bol v rozpočtovom roku 2021 vysporiadaný: 

- Z rezervného fondu -38 658,59  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 54 844,19 EUR, navrhujeme použiť na : 

- tvorbu rezervného fondu 54 844,19 EUR  
 
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške 
16 185,60 EUR.  
 

4. Schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške 40 948,58 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 2021 
 

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 2021. 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo predložený návrh Výročnej správy obce Stretava 
za rok 2021. 
 

Hlasovanie o návrhu Výročnej správy obce Stretava za rok 2021 (tvorí prílohu č. 4 tejto 
zápisnice).  
Za: 4 
Proti: 0 
Hlasovania sa zdržali: 0 

 
Starosta skonštatoval, že uznesenie tak, ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
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Uznesenie č. 105 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Stretava: 

1. Berie na vedomie: 
- Výročnú správu obce Stretava za rok 2021 

 

 
       

 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. 
3/2022. 

Obecné zastupiteľstvo obce Stretava sa oboznámilo s obsahom rozpočtového opatrenia 
č. 3/2022 bez pripomienok. 

 
Hlasovanie o predloženom rozpočtovom opatrení č. 3/2022, ktorým sa upravuje 

rozpočet obce Stretava za rok 2022 (tvorí prílohu č. 5 tejto zápisnice). 
Za: 4 
Proti: 0 
Hlasovania sa zdržali: 0 

 
Starosta skonštatoval, že uznesenie tak, ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 

Uznesenie č. 106 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Stretava: 
 
A. Berie na vedomie: 

Zmenu rozpočtu obce Stretava na rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 3 v zmysle 

ustanovenia § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. podľa priloženého návrhu:  

 

 

 

 
Rozpočet na 

rok 2022  
v € upravený 

Zmena 
rozpočtu  

Rozpočtové 
opatrenie č. 3 

v € 

Rozpočet po   úprave  
 na rok 2022 

v € 

Bežné príjmy  302 910,24 644,88 303 555,12 

Kapitálové príjmy 0 0 0 

Finančné operácie príjmové  14 786,42 15 861,52 30 647,94 

Príjmy spolu 317 696,66 + 16 506,40 334 203,06 
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Rozpočet na 

rok 2022  
v € upravený 

zmena 
rozpočtu 

Rozpočtové 
opatrenie č. 3 

v € 

Rozpočet po úprave 
 na rok 2022 

v € 

Bežné výdavky  290 668,03 1 086,09 291 754,12 

Kapitálové výdavky 12 282,- 11 241,80 23 523,80 

Finančné operácie výdavkové 14 626,14 0 14 626,14 

Výdavky spolu 317 576,17 + 12 327,89               329 904,06 

 
B. Schvaľuje: 

a)  Zmenu rozpočtu obce Stretava na rok 2022 podľa rozpočtového opatrenia 
č. 3/2022 

 
 
 

Uznesenie schvaľuje: _______________________ 
                    starosta obce 
 

 
K 8. bodu programu: Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na nové volebné obdobie 
 

Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva v súlade s § 11 ods. 4 
písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov návrh na 
určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Stretava na nové volebné obdobie 2022 – 2026. 

 
 Obecné zastupiteľstvo prerokovalo predmetný návrh na určenie rozsahu výkonu 
funkcie starostu obce Stretava na nové volebné obdobie 2022 – 2026 bez pripomienok. 
 
Hlasovanie o predloženom návrhu:  
Za: 4 
proti: 0 
hlasovania sa zdržali: 0 
 
Starosta skonštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté bolo schválené. 
 
Uznesenie č. 107 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Stretava: 
 

1. Určuje: 
 

a) rozsah výkonu funkcie starostu Obce Stretava v novom volebnom období 2022- 
2026 v rozsahu 1, t.j. v plnom rozsahu (na plný úväzok). 

       
 

 Uznesenie schvaľuje: _______________________ 
                    starosta obce 
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K 9. bodu programu: Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva pre nasledujúce 
volebné obdobie 

 
Starosta obce predložil poslancom v súlade s § 11 ods. 3 písm. c) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, aby prorokovali návrh počtu poslancov 
obecného zastupiteľstva pre nové volebné obdobie 2022 – 2026 v závislosti od počtu 
obyvateľov obce k 31.12.2021. 

Obecné zastupiteľstvo obce Stretava prerokovalo návrh počtu poslancov obecného 
zastupiteľstva pre nové volebné obdobie 2022 – 2026 bez pripomienok. 
 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 
Za: 4 
Proti: 0 
Hlasovania sa zdržali: 0 
 
Starosta skonštatoval, že uznesenie tak, ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
Uznesenie č. 108 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Stretava: 

 

1. Určuje: 
 
počet poslancov Obce Stretava v novom volebnom období 2022- 2026: 5 
 
 
 
       Uznesenie schvaľuje: _______________________ 
                    starosta obce 

 
 

K 10. bodu programu: Prerokovanie návrhu Plánu činnosti hlavného kontrolóra obce 
Stretava na 2. polrok 2022 
 

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 2022. 
 
 Hlasovanie o návrhu Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Stretava na 2. 
polrok 2022 (tvorí prílohu č. 6 tejto zápisnice) 
 
Za: 4 
Proti: 0 
Hlasovania sa zdržali: 0 
 
Starosta skonštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté bolo schválené. 
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Uznesenie č. 109 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Stretava: 

 

 

A. Schvaľuje: 
a) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Stretava na 2. polrok 2022 

 
B. Poveruje: 

a) Hlavného kontrolóra obce Stretava vykonaním kontrol podľa predloženého 
plánu kontrolnej činnosti.  

 
 
 

Uznesenie schvaľuje: _______________________ 
                    starosta obce 

 
 
K 11. bodu programu: Prerokovanie návrhu VZN č. 1/2022 o určení výšky príspevkov 
od zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu nákladov v školách, školských 
výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Stretava 

 
Starosta obce predložil v súlade s ustanovením § 6 § 11 písm. g) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a ustanoveniami§ 28 ods. 5, § 
114 ods. 6 a § 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní  o zmene 
a doplnení niektorých predpisov a zákona NR SR č. 375/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon NR SR č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny v znení neskorších predpisov návrh VZN č. 1/2022 o určení výšky príspevkov od 
zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu nákladov v školách, školských výchovno-
vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 
obce Stretava. 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh VZN č. 1/2022 o určení výšky príspevkov 
od zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu nákladov v školách, školských výchovno-
vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 
obce Stretava bez pripomienok. 
 
Hlasovanie o návrhu VZN (tvorí prílohu č. 7 tejto zápisnice). 
Za: 4 
Proti: 0 
Hlasovania sa zdržali: 0 

 
Starosta skonštatoval, že uznesenie tak, ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 
 
Uznesenie č. 110 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Stretava: 

 

A. Schvaľuje: 
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a) VZN č. 1/2022 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí na 
čiastočnú úhradu nákladov v školách, školských výchovno-vzdelávacích 
zariadeniach a v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 
obce Stretava 

 
 

 
Uznesenie schvaľuje: _______________________ 

                    starosta obce 
 

 
K 12. bodu programu: Rôzne 

 
12.1. Návrh na určenie volebných obvodov v Obci Stretava pre voľby poslancov do 
obecného  zastupiteľstva pre volebné obdobie 2022 - 2026 

 
Starosta obce predložil poslancom v súlade s § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. 

o podmienkach volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov návrh na určenie 
volebných obvodov v obci Stretava pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva pomerne 
k počtu obyvateľov obce. Obecné zastupiteľstvo prorokovalo návrh na určenie volebných 
obvodov v obci Stretava pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 
2022 – 2026 bez pripomienok. 

 
Hlasovanie o predloženom návrhu: 
Za: 4 
Proti: 0 
Hlasovania sa zdržali: 0 
 
Starosta skonštatoval, že uznesenie tak, ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
Uznesenie č. 111 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Stretava: 

 

1. Určuje: 
 
volebné obvody pre voľby poslancov do  obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 
2022 – 2026, a to: 1 volebný obvod 
(pri počte menej ako 12 poslancov) 
 
 
 
       Uznesenie schvaľuje: _______________________ 
                    starosta obce 
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K 13. 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. Horňák Peter   ................................................... 
 
p. Marcinčák Miloš   ................................................... 
 
 
 
 
V Stretave 04.07.2022 

 
 
                                                                                              

Roman Hudy                                               
                                                                                               starosta obce 


