
Roman Hudy 
Starosta obce 
Obec Stretava  
                                                                                                          V Stretave dňa   09.12.2022 

 
 

P o z v á n k a 

 

 
Podľa ustanovenia § 12 ods. 1 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam druhé zasadnutie obecného zastupiteľstva, 
ktoré sa uskutoční dňa 

 

15. decembra  2022 (štvrtok) o 15.00  hodine 
v zasadačke obecného úradu, 

 
s týmto programom: 
 
 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnení uznesení 
4. Pripomienky a návrhy občanov 
5. Prerokovanie Návrhu VZN č. 3/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území obce Stretava 
6. Prerokovanie Návrhu VZN č. 4/2022 o miestnych daniach na území obce Stretava 
7. Prerokovanie Návrhu VZN č. 5/2022 o určení názvov ulíc a iných verejných 

priestranstiev 
8. Prerokovanie Návrhu VZN č. 6/2022 o úhradách za služby poskytované obcou 

Stretava 
9. Prerokovanie Návrhu VZN č. 7/2022 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  

10. Prerokovanie Návrhu VZN č. 8/2022 o správe a prevádzkovaní pohrebiska -  
Prevádzkový poriadok pohrebiska 

11. Prerokovanie Návrhu VZN č. 9/2022 o poskytovaní dotácií z prostriedkov Obce 
Stretava 

12. Prerokovanie Návrhu rozpočtu obce Stretava na roky 2023 až 2025 
13. Úprava rozpočtu obce 
14. Informácia o Správe audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2021 
15. Prerokovanie Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 

2023 
16. Prerokovanie Návrhu na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi obce Stretava 
17. Žiadosť o prenájom priestorov požiarnej zbrojnice 
18. Návrh Zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej 

sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na rozpočtový rok 
2022 – Senior centrum Šírava, n.o. 



19. Návrh Zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej 
sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na rozpočtový rok 
2022 – Arcidiecézna charita Košice, Denný stacionár sv. Kláry, Michalovce 

20. Rôzne 
21. Záver 

 

 

Svoje osobné a pracovné povinnosti si zariaďte tak, aby ste sa zasadania mohli včas a 
nerušene zúčastniť. 
 

 Svoju prípadnú neúčasť prosím oznámiť vopred. 

 

     S úctou                                                                                          

 

 

     Roman Hudy 

                                                                                                               starosta obce 

 


