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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  29. zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

konaného dňa 28. septembra  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. Úprava rozpočtu na r. 2022 
6. VZN č. 2/2022, ktorým sa mení VZN č. 1/2022 o 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 

7. Rôzne 
8. Záver 

 
 

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

            p. Horňák Peter 
 
 

V. 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 29. 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.  

 
 
K 2. bodu programu: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 
2.1 Za zapisovateľa zápisnice bola určená Scarlett Čupková, vedúca úradu. 
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2.2. Za overovateľov zápisnice o priebehu rokovania 29. zasadnutia obecného 
zastupiteľstva starosta určil týchto poslancov: 

1. Gaľa Ján, 
2. Horňák Peter. 

 
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 na r. 2022 
 

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. 4 a 
5/2022. 

Obecné zastupiteľstvo obce Stretava sa oboznámilo s obsahom rozpočtového opatrenia 
č. 4 a 5/2022 bez pripomienok. 

 
Hlasovanie o predloženom rozpočtovom opatrení č. 4 a 5/2022, ktorým sa upravuje 

rozpočet obce Stretava za rok 2022 (tvorí prílohu č. 2 a 3 tejto zápisnice). 
Za: 4 
Proti: 0 
Hlasovania sa zdržali: 0 

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

 
 
Uznesenie č. 113 
 
  

Obecné zastupiteľstvo obce Stretava: 

 
 

A. Berie na vedomie: 
Zmenu rozpočtu obce Stretava na rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 4 a 5 v zmysle 

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

 

 

 



3 
 

 

 

 
Rozpočet na 

rok 2022  
v € upravený 

Zmena 
rozpočtu  

Rozpočtové 
opatrenie č. 4 

v € 

Rozpočet po   úprave  
 na rok 2022 

v € 

Bežné príjmy  303 555,12 0 303 555,12 

Kapitálové príjmy 0 59 304,26 59 304,26 

Finančné operácie príjmové  30 647,94 10 920,64 41 568,58 

Príjmy spolu 334 203,06 + 70 224,90 404 427,96 

 

 

 

 
Rozpočet na 

rok 2022  
v € upravený 

zmena 
rozpočtu 

Rozpočtové 
opatrenie č. 4 

v € 

Rozpočet po úprave 
 na rok 2022 

v € 

Bežné výdavky  291 754,12 0 291 754,12 

Kapitálové výdavky 23 523,80 71 516,74 95 040,54 

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

Výdavky spolu 329 904,06 + 71 516,74               401 420,80 

 
 

 

 
Rozpočet na 

rok 2022  
v € upravený 

Zmena 
rozpočtu  

Rozpočtové 
opatrenie č. 5 

v € 

Rozpočet po   úprave  
 na rok 2022 

v € 

Bežné príjmy  303 555,12 435,04 303 990,16 

Kapitálové príjmy 59 304,26 0 59 304,26 

Finančné operácie príjmové  41 568,58 0 41 568,58 

Príjmy spolu 404 427,96 + 435,04 404 863,00 

 

 

 

 
Rozpočet na 

rok 2022  
v € upravený 

zmena 
rozpočtu 

Rozpočtové 
opatrenie č. 5 

v € 

Rozpočet po úprave 
 na rok 2022 

v € 

Bežné výdavky  291 754,12 3 307,43 295 061,55 

Kapitálové výdavky 95 040,54 67,40 95 107,94 

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

Výdavky spolu 401 420,80 + 3 374,83               404 795,63 
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B. Schvaľuje: 
a)  Zmenu rozpočtu obce Stretava na rok 2022 podľa rozpočtového opatrenia 
č. 4/2022 a 5/2022 

 
 

Uznesenie schvaľuje: _______________________ 
                    starosta obce 
 
 
K 6. bodu programu: VZN č. 2/2022, ktorým sa mení VZN č. 1/2022 o 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. 2/2022, ktorým sa mení a dopĺňa 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. 2/2022, ktorým sa mení a dopĺňa 
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. 4 tejto zápisnice). 
Za: 4 
Proti: 0 
Hlasovania sa zdržali: 0 

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

 
Uznesenie č. 114 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Stretava: 

 

A. Schvaľuje: 
a) VZN č. 2/2022, ktorým sa mení a dopĺňa 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 



5 
 

K 7. bodu programu: Rôzne 
 
7.1. Žiadosť o „Municipálny úver – Eurofondy“ 
V súvislosti s realizáciou projektu: „Rekonštrukcia miestnych komunikácií a výstavba 
chodníkov v obci Stretava“ z prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov 
na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-
2021-003555 uzatvorenej podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov, podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom 
z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov Obecné zastupiteľstvo prerokovalo možnosť prijatia úverového produktu 
„Municipálny úver – EUROFONDY“ z Prima banky Slovensko, a.s, Michalovce na 
zabezpečenie prefinancovania investičného projektu „Rekonštrukcia miestnych komunikácii 
a výstavba chodníkov v obci Stretava“ vo výške 113 798,15 € na obdobie do predloženia 
záverečnej Žiadosti o platbu, jej schválenia a vyplatenia platby z MV SR. Realizácia stavby 
bola ukončená a stavba bola odovzdaná dňa 14.07.2022. Záverečná Žiadosť o platbu na MV 
SR môže byť podaná až po ukončení realizácie hlavných aktivít projektu, ktoré predstavuje 
ukončenie fyzickej realizácie projektu, pričom táto skutočnosť sa preukazuje nielen 
protokolom o odovzdaní a prevzatí stavby, ale aj predložením kolaudačného rozhodnutia. 
Proces kolaudácie predmetnej stavby môže začať až po zabezpečení (zrealizovaní) trvalého 
dopravného značenia na ceste 2 tr. č. II/555. 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh prijatia „Municipálneho úveru – 
EUROFONDY“ bez pripomienok. 
 
Hlasovanie o predloženom návrhu (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. 115 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Stretava: 

 

Schvaľuje: 
 

Prijatie úveru vo výške 113 798,15 EUR poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko, a.s. 
so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: 
SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka 
číslo: 148/L (ďalej len „banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve, 
 
s možnosťou prolongácie zmluvy dodatkom vrátane možnosti zmeny úveru na dlhodobý 
termínovaný úver, na účely zabezpečenia financovania investičného projektu: 
 
„Rekonštrukcia miestnych komunikácií a výstavba chodníkov v obci Stretava“ – práce 
na stavbe a stavebný dozor počas realizácie stavby 
 



6 
 

S podporou projektu v zmysle príslušných predpisov o pomoci a podpore poskytovanej 
z fondov Európskeho spoločenstva formou: 
Zmluva o poskytnutí NFP č. ZM_SEP-IMRK2-2021-003555, poskytovateľ MPSVaR SR 
v zastúpení MV SR, operačný program Ľudské zdroje. 
 
Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje, že v prípade, ak na základe prehodnotenia 
vykonaného bankou bude zistené, že miera rizika obce ako klienta bola v priebehu úverového 
vzťahu zvýšená, obec vystaví v súlade s podmienkami dojednanými v príslušnej úverovej 
zmluve na výzvu banky vlastnú vista blankozmenku na rad banky za účelom zabezpečenia 
pohľadávky banky z prijatého úveru. 
 
 

Uznesenie schvaľuje: _______________________ 
                    starosta obce 
 
 
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 18:00 hod. 
 
Vyhotovil:   Čupková Scarlett .................................................. 
 
Overovatelia zápisnice: 
Svojím podpisom overujem obsah zápisu: 
 
p. Gaľa Ján    ................................................... 
 
p.  Horňák Peter    ................................................... 
 
 

V Stretave 29.09.2022 

 

 

 

Roman Hudy, starosta obce 


