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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 1. ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

konaného dňa 14. novembra  2022 o 16.00 hod. v Stretave 
 
 
I. Prítomní: 

podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. 
 
 
II. Program: 

 
1. Úvodné náležitosti 

a) Otvorenie zasadnutia 
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
c) Oznámenie o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce, odovzdanie 

osvedčenia o  zvolení novozvolenému starostovi obce  a poslancom  
novozvoleného obecného zastupiteľstva 

d) Zloženie sľubu  starostu obce,  prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 
ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva novozvoleným starostom 

e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 
f) Vystúpenie novozvoleného starostu 

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť  

zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

4. Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu podľa ust. zák. 357/2004 Z.z. 
5. Návrh na zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov 
6. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa za členov Rady školy pri Materskej škole 

Stretava č. 97 
7. Určenie platu starostu obce 
8. Majetkovoprávne vysporiadanie stavby – plynárenského zariadenia „Rozšírenie 

distribučnej siete STL plynovodu Stretava – ul. Rómska“ 
9. Diskusia 
10. Záver 

 
 

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

            p. Horňák Peter 
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VI.     Priebeh rokovania: 
 

K 1. bodu programu: Úvodné náležitosti  
 
Na úvod zasadnutia zaznela štátna hymna Slovenskej republiky. 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 1. ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Stretave.  

Privítal novozvolených poslancov  obecného zastupiteľstva, hlavného kontrolóra obce  
a predsedu Miestnej volebnej komisie v Stretave pre Voľby do orgánov samosprávy obcí, 
ktoré sa konali dňa  29. októbra 2022, p. Pavla Janeka. 
 
K 1b) bodu programu: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 
1b.1 Za zapisovateľa zápisnice bola určená Čupková Scarlett, vedúca úradu 
1b.2 Za overovateľov zápisnice o priebehu rokovania 1. ustanovujúceho zasadnutia 
obecného zastupiteľstva starosta určil týchto poslancov: 

1. Horňák Martin  
2. Horňák Peter. 

 
 
K 1c) bodu programu: Oznámenie o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce, 
odovzdanie osvedčenia o  zvolení novozvolenému starostovi obce  a poslancom  
novozvoleného obecného zastupiteľstva (predseda miestnej volebnej komisie) 
 

Starosta obce požiadal predsedu miestnej volebnej komisie p. Pavla Janeka, aby 
informoval prítomných o výsledku volieb do OZ a voľby  starostu obce na základe „Správy 
o výsledku volieb starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva v obci Stretava“ (tvorí 
prílohu č. 2 tejto zápisnice), ktorú spracovala zapisovateľka miestnej volebnej komisie 
Čupková Scarlett. Predseda miestnej volebnej komisie oboznámil prítomných s menami 
kandidátov na starostu v poradí podľa počtu platných hlasov. Za starostu obce bol zvolený p. 
Roman Hudy.  Taktiež  oznámil výsledok voľby poslancov obecného zastupiteľstva. Mená 
kandidátov, ktorí boli zvolení za poslancov uviedol v poradí podľa počtu platných hlasov. Na 
záver oboznámil prítomných aj s menami náhradníkov, ktorí ako kandidáti neboli zvolení za 
poslancov v poradí podľa počtu platných hlasov.  
 
 
K 1d) bodu programu: Zloženie sľubu  starostu obce,  prevzatie insígnií a prevzatie 
vedenia ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva novozvoleným starostom 
 

Po oznámení  výsledkov volieb  starosta obce p. Roman Hudy zložil sľub v súlade 
s ustanovením § 13 ods. 1 a 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov. Starosta p. Roman Hudy po prečítaní  sľub  potvrdil svojim podpisom pod text 
sľubu napísaného na osobitnom liste. Sľub starostu obce tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice. 
  
 
K 1e) bodu programu: Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného 
zastupiteľstva 
 

V súlade s ustanovením § 11 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov  starosta obce, p. Roman Hudy, prečítal znenie sľubu poslanca. 
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Následne poslanci obecného zastupiteľstva zložili sľub, ktorý potvrdili podpisom pod text 
sľubu napísaného na osobitnom liste v abecednom poradí. 
 Sľub poslancov obecného zastupiteľstva tvorí  prílohu č. 4 tejto zápisnice. 
 
 
K 1f)  bodu programu: Vystúpenie novozvoleného starostu 
 

V úvode svojho príhovoru  starosta obce zablahoželal zvoleným poslancom obecného 
zastupiteľstva k zloženiu sľubu a k začatiu výkonu mandátu v samospráve obce Stretava. 
Vyslovil presvedčenie, že v nadchádzajúcom volebnom období nájdu spoločnú reč, budú 
vychádzať z reálnych skutočností a podľa toho prispôsobovať rozhodnutia.  Vyslovil želanie, 
aby sa spoločne podarilo naplniť nielen myšlienky z predvolebného programu, ale aj 
myšlienky a námety poslancov, ktoré budú prospešné pre občanov obce. 
 
 
K 2. bodu programu: Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného 
zastupiteľstva 
 

Starosta konštatoval, že návrh programu 1. zasadnutia OZ majú poslanci uvedený na 
písomnej pozvánke, ktorá im bola doručená. 
Keďže k tomuto programu rokovania OZ neboli predložené žiadne iné návrhy, starosta dal 
hlasovať o  programe rokovania 1. zasadnutia OZ. 
 
Hlasovanie o programe zasadnutia:  
Za: 5 
Proti: 0 
Hlasovania sa zdržali: 0 
Starosta skonštatoval, že návrh programu rokovania 1. zasadnutia OZ bol schválený tak, ako 
bol predložený. 
 
Uznesenie č. 1 
 
Obecné  zastupiteľstvo v Stretave: 

 

A. B e r i e   n a   v e d o m i e : 

- Výsledky voľby starostu  a volieb do obecného zastupiteľstva  

- Vystúpenie novozvoleného starostu 

  

B. K o n š t a t u j e,  že: 

- Novozvolený starosta obce, p. Roman Hudy,  zložil zákonom predpísaný sľub 

- Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub: 

p. Bartová Jana, Mgr., 

p. Gaľa Ján, 

p. Horňák Martin, 

p. Horňák Peter, 

p. Tovlin Marek. 

       

C. S c h v a ľ u j e : 

- Navrhnutý program bez pripomienok 
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Uznesenie schvaľuje: _______________________ 
                    starosta obce 
 
 
 
K 3. bodu programu: Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude 
oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 
ods. 1 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
 

Starosta obce podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 
tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  
navrhol p. Bartovú Janu Mgr. za poslanca oprávneného zvolávať a viesť zasadania OZ. 
Keďže neboli predložené žiadne iné návrhy, starosta dal o návrhu  hlasovať. 
 
Hlasovanie o poverení poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ 
v prípadoch podľa § 12 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení: 
Za: 5 
Proti: 0 
Hlasovania sa zdržali: 0 
Starosta skonštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté bolo schválené. 
 
Uznesenie č. 2 

 
Obecné zastupiteľstvo v Stretave: 

 

A. P o v e r u j e 

 

- Poslanca Janu Bartovú, Mgr. zvolávaním a vedením zasadnutí obecného 

zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia 

veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov 

 

 
 
       Uznesenie schvaľuje: _______________________ 
                    starosta obce 
 
 
 
K 4. bodu programu: Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu podľa ust. zák. 
357/2004 Z.z.  
 
Starosta obce p. Roman Hudy predložil OZ návrh na zriadenie komisie na ochranu verejného 
záujmu podľa ust. zák. 357/2004 Z.z., určenie jej náplne práce a voľbu jej  predsedu a členov. 
Návrh komisie, náplne jej činnosti a členov tvorí prílohu č. 5 tejto zápisnice. 
Keďže neboli predložené žiadne iné návrhy, starosta dal hlasovať o predloženom návrhu. 
 
Hlasovanie o návrhu na zriadenie komisií 
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Za: 5 
Proti: 0 
Hlasovania sa zdržali: 0 
Starosta skonštatoval, že návrh tak ako bolo predložený bol schválený. 
 
 
 
Uznesenie č. 3 
 
Obecné zastupiteľstvo v Stretave: 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Stretava: 
 

A. Zriaďuje 
 

Komisiu na ochranu verejného  záujmu podľa ust. zák. č. 357/2004 Z.z. 
 

B. Určuje: 

Náplň činnosti komisie, a to:  

• prijíma písomné oznámenia v rozsahu článku 7 Ústavného zákona od starostu obce 
a poslancov obecného  zastupiteľstva, 

• v prípade pochybností je komisia oprávnená požadovať od dotknutých funkcionárov 
vysvetlenie, 

• podáva podnety príslušnému daňovému orgánu na začatie konania podľa osobitného 
predpisu  na preskúmanie úplnosti a pravdivosti písomných oznámení, 

• sprístupňuje informácie o prijatých písomných oznámeniach v rozsahu a spôsobom 
ustanoveným zákonom o slobodnom prístupe k informáciám, 

• predkladá návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu, 
• skúma podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu, 
• udeľuje výnimky podľa článku 8, ods. 4 Ústavného zákona starostovi obce do jedného 

roka od ukončenia funkcie zo záväzkov uvedených v článku 8, ods. 1 Ústavného 
zákona, 

• kontroluje dodržiavanie príslušných ustanovení Ústavného zákona a predkladanie 
návrhov. 

C. Volí: 
a) Predsedu komisie: Bartová Jana, Mgr. 
b) Členov komisie: Gaľa Ján 

                                                           Tovlin Marek 
 
 
       Uznesenie schvaľuje: _______________________ 
                    starosta obce 
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K 5. bodu programu: Návrh na zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba och 
predsedov a členov 
 

Starosta obce, p. Roman Hudy, predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh na 
zriadenie komisií, určenie ich náplne práce a voľbu ich predsedov a členov. Návrhy komisií, 
náplní a predsedov komisií tvorí prílohu č. 6 tejto zápisnice. Členovia jednotlivých komisií 
budú doplnení na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 
Keďže neboli predložené žiadne iné návrhy, starosta dal hlasovať o predloženom návrhu. 
Hlasovanie o návrhu na zriadenie komisií 
Za: 5 
Proti: 0 
Hlasovania sa zdržali: 0 
Starosta skonštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté bolo schválené. 
 
Uznesenie č. 4 

 
Obecné zastupiteľstvo v Stretave: 

 

A. Z r i a ď u j e: 

 

Nasledujúce komisie: 

- Komisia pre kultúru, školstvo a mládež, 

- Komisia pre šport a telesnú kultúru, 

- Komisia pre životné prostredie, verejný poriadok a ochranu prírody, 

- Komisia pre miestny rozvoj, 

- Komisia pre financie, správu majetku a ochranu verejného záujmu 

 

B. U r č u j e 

- Náplň práce komisie, ktorá tvorí prílohu č. 7 

 

C. Volí: 

a)  Predsedu komisie:  

1. pre kultúru, školstvo a mládež:  Bartová Jana, Mgr. 

2. pre šport a telesnú kultúru:   Tovlin Marek 

3. pre životné prostredie, verejný poriadok a ochranu prírody: Horňák Martin 

4. pre miestny rozvoj:    Gaľa Ján 

5. pre financie, správu majetku a ochranu verejného záujmu: Horňák Peter 

 
 
       Uznesenie schvaľuje: _______________________ 
                    starosta obce 
 
 
 
K 6. bodu programu:  Delegovanie zástupcov zriaďovateľa za členov Rady školy pri 
Materskej škole Stretava č. 97 
 

Starosta obce predložil  poslancom obecného zastupiteľstva v súlade  s vyhláškou 
Ministerstva  školstva SR č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe 
ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom 
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zabezpečení  prerokovalo  návrh na delegovanie zástupcov z radov poslancov za členov Rady 
školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.  

Členmi rady školy alebo školského zariadenia (ďalej RŠ) sú okrem volených 
zástupcov aj delegovaní zástupcovia zriaďovateľa, ktorí zastupujú záujmy zriaďovateľa a 
vyjadrujú sa k činnosti škôl a školských zariadení z pohľadu školskej problematiky. 

Z hľadiska efektívneho fungovania školskej rady a zastupovania záujmov 
zriaďovateľa navrhol delegovať nových zástupcov zriaďovateľa – t.j. súčasných poslancov 
OZ, resp. zamestnancov Obecného úradu a to PhDr. Mariannu Krajníkovú, samostatného 
odborného referenta obecného úradu a p. Mgr. Janu Bartovú, poslankyňu  OZ. 

Obecné zastupiteľstvo v súlade  s vyhláškou Ministerstva  školstva SR č. 291/2004 
Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich 
zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení  prerokovalo  návrh na delegovanie 
zástupcov z radov poslancov za členov Rady školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce  bez 
pripomienok. 

  
Hlasovanie o predloženom návrhu delegovania zástupcov zriaďovateľa za členov Rady 

školy pri Materskej škole Stretava č. 97 
Za: 5 
Proti: 0 
Hlasovania sa zdržali: 0 
Starosta skonštatoval, že uznesenie tak, ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 
Uznesenie č. 5 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Stretava: 

 

A. Berie na vedomie: 
a) Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy Materskej školy 

Stretava č. 97, predložený Romanom Hudym, starostom obce Stretava 
 

B. Schvaľuje: 
a) Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy Materskej školy Stretava 
č. 97, a to: PhDr. Mariannu Krajníkovú a Mgr. Janu Bartovú 

 

 

 
Uznesenie schvaľuje: _______________________ 

                    starosta obce 
 
 
 
K 7. Bodu programu: Určenie platu starostu obce  
 

Tento návrh predkladá starosta obce, p. Roman Hudy, v súlade s ustanovením § 13 
ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a 
ustanoveniami § 3,4,5 zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. Tento plat po 
úprave v nasledujúcom volebnom období bude pre starostu p. Romana Hudyho, súčinom 
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe 
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údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku 
1,83  zvýšený o 45% vo výške 3 214,00 €. 
Keďže neboli predložené žiadne iné návrhy a pripomienky, starosta dal hlasovať 
o predloženom návrhu. 
 
Hlasovanie o určení platu starostu 
Za: 5  
Proti: 0  
Hlasovania sa zdržali: 0 
Starosta skonštatoval, že návrh tak ako bolo navrhnutý bol schválený. 

 
 

Uznesenie  č. 6 

 

Obecné zastupiteľstvo v Stretave 

 

A. U r č u j e: 

a) Plat starostu p. Hudyho Romana, ktorý je určený podľa ustanovení § 4 ods. 1 a 2 

zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších zmien v rozsahu určenom 

doterajším obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami zvýšený o 45% 

vo výške 3 214,00  €. 

 

 

 
Uznesenie schvaľuje: _______________________ 

                    starosta obce 
 
 
 
K 8. bodu programu:  Majetkovoprávne vysporiadanie stavby – plynárenského 
zariadenia „Rozšírenie distribučnej siete STL plynovodu Stretava – ul. Rómska“ 
 
Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s potrebou majetkovoprávneho 
vysporiadania stavby – plynárenského zariadenia „Rozšírenie distribučnej siete STL 
plynovodu Stretava – ul. Rómska“. V  Žiadosti o vydanie Technických podmienok pre 
rozšírenie distribučnej siete pre stavbu „Rozšírenie distribučnej siete STL plynovodu Stretava 
– ul. Rómska“ sa obec zaviazala vysporiadať rozšírenú distribučnú sieť formou nájmu 
a v lehote 60 dní odo dňa, kedy bude možné užívať plynárenské zariadenie po dokončení jeho 
stavby, ktorá bola realizovaná na základe vyjadrenia spoločnosti SPP – distribúcia, a.s. 
a uzatvoriť nájomnú zmluvu so spoločnosťou SPP – distribúcia na dobu neurčitú a výška 
ročného nájmu môže dosahovať max. hodnotu aktuálne zverejnenú na  web stránke 
spoločnosti SPP- distribúcia, a.s. 
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo predložený návrh na majetkovoprávne vysporiadanie 
stavby – plynárenského zariadenia „Rozšírenie distribučnej siete STL plynovodu Stretava – 
ul. Rómska“ bez pripomienok. 
 
Hlasovanie o predloženom návrhu na majetkovoprávne vysporiadanie stavby – plynárenského 
zariadenia „Rozšírenie distribučnej siete STL plynovodu Stretava – ul. Rómska“: 
Za: 5 
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Proti: 0 
Hlasovania sa zdržali: 0 
Starosta skonštatoval, že uznesenie tak, ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 
Uznesenie č. 7 
 
Obecné zastupiteľstvo v Stretave 

A. schvaľuje: 
- zámer dať do nájmu novovybudovaný plynovod „Rozšírenie distribučnej 

siete STL plynovodu Stretava – ul. Rómska“ spoločnosti Slovenský 
plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 
35 815 256, ktorá bude následne tento aj prevádzkovať, na základe 
Zmluvy o nájme plynárenského zariadenia   

 
B. Poveruje: 

- Začať rokovania so SPP, a.s. v tejto veci a pripraviť na schválenie  
Zmluvu o nájme plynárenského zariadenia NZ 1€ 
 

 
 

Uznesenie schvaľuje: _______________________ 
                    starosta obce 
 
 
 
K 9. Bodu programu: Diskusia a rôzne 
 
9.1. Starosta obce p. Roman Hudy oboznámil obecné zastupiteľstvo, že poveruje 
zastupovaním v súlade s § 13b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a do funkcie zástupcu starostu vymenoval p. Petra Horňáka. 

 
Uznesenie  č. 8 

 

Obecné zastupiteľstvo v Stretave 

 
A. Berie na vedomie: 

 

       a) že starosta obce poveril a za zástupcu starostu bol  vymenovaný poslanec OZ  p. 

Peter Horňák 
 
 
Uznesenie schvaľuje: _______________________ 

                    starosta obce 
 
 
 
K 10. bodu programu: Záver 
 

Keďže program rokovania obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný, starosta obce 
poďakoval všetkým prítomným za účasť na tomto zasadnutí.  
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 Zasadnutie bolo ukončené o 18:00 hod. 
 
 
Vyhotovil:   Čupková Scarlett   .................................................. 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
Svojím podpisom overujem obsah zápisu: 
 
p. Horňák Martin   ................................................... 
 
p. Horňák Peter   ................................................... 
 
 
 
V Stretave 15.11.2022 

 
 
                                                                                              

Roman Hudy 
                                                                                                           starosta obce 


