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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 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

konaného dňa 15. decembra  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. 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 

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

 
 

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

1. Bartová Jana, Mgr., 
2. Gaľa Ján. 

 
 
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 návrhu VZN č. 3/2022 o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Stretava 
 

Starosta obce predložil poslancom v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 
písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 
a ustanoveniami § 7 ods. 4, § 8 ods. 2 a 4,  § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2 a 3, § 17 ods. 2, 3 a 4 , 
§ 29, § 36, § 43, § 77 ods. 5,  § 78 ods. 3,  § 83, § 99e ods. 9 § 103 ods. 1 a 2 zákona č. 
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov návrh VZN č. 3/2022 o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Stretava. 
 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo predložený návrh VZN č. 3/2022 o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Stretava bez 
pripomienok. 
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Hlasovanie o návrhu VZN (tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice). 
Za: 5 
Proti: 0 
Hlasovania sa zdržali: 0 
Starosta skonštatoval, že uznesenie tak, ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
Uznesenie č. 9 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Stretava: 

 

A. Schvaľuje: 
a) VZN č. 3/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady na území obce Stretava  

       
 
 
 Uznesenie schvaľuje: _______________________ 

                    starosta obce 
 
 
 
K 6. bodu programu: Prerokovanie návrhu VZN č. 4/2022 o miestnych daniach na 
území obce Stretava 
 

Starosta obce predložil poslancom v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 
písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 
a ustanoveniami § 7 ods. 4, § 8 ods. 2 a 4,  § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2 a 3, § 17 ods. 2, 3 a 4 , 
§ 29, § 36, § 43, § 77 ods. 5,  § 78 ods. 3,  § 83, § 99e ods. 9 § 103 ods. 1 a 2 zákona č. 
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov návrh VZN č. 4/2022 o miestnych 
daniach na území obce Stretava. 
 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo predložený návrh VZN č. 4/2022 o miestnych 
daniach na území obce Stretava bez pripomienok. 
 

Hlasovanie o návrhu VZN (tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice). 
Za: 5 
Proti: 0 
Hlasovania sa zdržali: 0 
Starosta skonštatoval, že uznesenie tak, ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
Uznesenie č. 10 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Stretava: 

 

A. Schvaľuje: 
a) VZN č. 4/2022 o miestnych daniach  na území obce Stretava  
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 Uznesenie schvaľuje: _______________________ 

                    starosta obce 
 
 
 
K 7 bodu programu: Prerokovanie návrhu VZN č. 5/2022 o určení názvov ulíc a iných 
verejných priestranstiev 
 

Starosta obce predložil poslancom v súlade s ustanovením § 6 ods. 1, § 4 ods. 5 písm. 
a) a podľa § 2b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
a doplnkov a v súlade s vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z.z., 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev 
a o číslovaní stavieb návrh VZN č. 5/2022 o určení názvov ulíc a iných verejných 
priestranstiev na území obce Stretava. 
 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo predložený návrh VZN č. 5/2022 o určení názvov 
ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Stretava bez pripomienok. 
 

Hlasovanie o návrhu VZN (tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice). 
Za: 5 
Proti: 0 
Hlasovania sa zdržali: 0 
Starosta skonštatoval, že uznesenie tak, ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
  
 
Uznesenie č. 11 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Stretava: 

 

A. Schvaľuje: 
a) VZN č. 5/2022 o  určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev 

       
 
 
 Uznesenie schvaľuje: _______________________ 

                    starosta obce 
 
 
 
K 8. bodu programu: Prerokovanie návrhu VZN č. 6/2022 o úhradách za služby 
poskytované obcou Stretava 
 

Starosta obce predložil poslancom v súlade s § 4 ods. 3 písm. e) ,f) ,g) a i) zákona 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s použitím § 11 ods. 3 
písm. g) cit. zákona návrh VZN č. 6/2022 o úhradách za služby poskytované obcou  
Stretava. 
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo predložený návrh VZN č. 6/2022 o úhradách za služby 
poskytované obcou Stretava bez pripomienok  
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Hlasovanie o VZN č. 6/2022 o úhradách za služby poskytované obcou Stretava (tvorí 
prílohu č. 5 tejto zápisnice). 
Za: 5 
Proti: 0 
Hlasovania sa zdržali: 0 
Starosta skonštatoval, že uznesenie tak, ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
Uznesenie č. 12 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Stretava: 
 

A. Schvaľuje: 
a) VZN č. 6/2022 o úhradách za služby poskytované obcou Stretava 

 
 
 
       

 Uznesenie schvaľuje: _______________________ 
                    starosta obce 
 
 
 
K 9. bodu programu: 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 
 

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. 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. 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh 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 bez pripomienok. 
 
Hlasovanie o 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 (tvorí 
prílohu č. 6 tejto zápisnice). 
Za: 5 
Proti: 0 
Hlasovania sa zdržali: 0 

 



6 
 

Starosta skonštatoval, že uznesenie tak, ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
Uznesenie č. 13 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Stretava: 

 

A. Schvaľuje: 
a) 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 

 
 

 
Uznesenie schvaľuje: _______________________ 

                    starosta obce 
 
 
 
K 10. bodu programu: Prerokovanie návrhu VZN č. 8/2022 o správe a prevádzkovaní 
pohrebiska na území obce Stretava – Prevádzkový poriadok pohrebiska 
 

Starosta obce predložil v súlade s  ust. § 4 ods. 3 písm. f) a g) zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  a ustanovenia § 17 zákona č.131/2010 
Z.z. o pohrebníctve návrh VZN č. 8/2022 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce 
Stretava - Prevádzkový poriadok pohrebiska. 
 Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh VZN č. 8/2022 o správe a prevádzkovaní 
pohrebiska na území obce Stretava - Prevádzkový poriadok pohrebiska bez pripomienok. 
 
Hlasovanie o návrhu VZN č. 8/2022 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce 
Stretava - Prevádzkový poriadok pohrebiska (tvorí prílohu č. 7 tejto zápisnice): 
Za: 5 
Proti: 0 
Hlasovania sa zdržali: 0 

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

 
 
Uznesenie č. 14 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Stretava: 

 

A. Schvaľuje: 
a) VZN č. 8/2022 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Stretava – 

Prevádzkový poriadok pohrebiska 
 

 
Uznesenie schvaľuje: _______________________ 

                    starosta obce 
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K 11. bodu programu: Prerokovanie návrhu VZN č. 9/2022 o podmienkach 
poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Stretava 
 

Starosta obce predložil v súlade s  ust. § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov  a § 7 ods. 2, 4 zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov o návrh VZN č. 9/2022 o podmienkach poskytovania dotácií 
z prostriedkov Obce Stretava. 

 
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh VZN č. 9/2022 o podmienkach poskytovania 

dotácií z prostriedkov Obce Stretava bez pripomienok. 
 

Hlasovanie o návrhu VZN č. 9/2022 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce 
Stretava (tvorí prílohu č. 8 tejto zápisnice): 
Za: 5 
Proti: 0 
Hlasovania sa zdržali: 0 

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

Uznesenie č. 15 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Stretava: 

 

A. Schvaľuje: 
a)  VZN č. 9/2022 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce 

Stretava 
 

 
 

Uznesenie schvaľuje: _______________________ 
                    starosta obce 

 
 

 
K 12. bodu programu: Prerokovanie návrhu rozpočtu obce Stretava na roky 2023 - 2025 
 

Starosta obce oboznámil poslancov v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení zmien a doplnkov, ďalej zákonom č. 
523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení zmien a doplnkov, zákonom 
o štátnom rozpočte a platnej rozpočtovej klasifikácie – Opatrenia MF/010175/2004 – 42 zo 
dňa 8.12.2004 s návrhom rozpočtu obce Stretava na roky 2023 – 2025. 
 Obecné zastupiteľstvo obce Stretava sa prerokovalo návrh rozpočtu obce Stretava na 
roky 2023 -2025 bez pripomienok. 
 

Hlasovanie o predloženom návrhu rozpočtu obce Stretava na roky 2023 - 2025 (tvorí 
prílohu č. 9 tejto zápisnice) 
Za: 5 
Proti: 0 
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Hlasovania sa zdržali: 0 
Starosta skonštatoval, že uznesenie tak, ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
Uznesenie č. 16 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Stretava: 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Stretava: 
 

A. Berie na vedomie: 
a) stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na roky 2023 - 2025 
b) viacročný rozpočet na roky 2023 – 2025. 

B. Schvaľuje: 
a)  rozpočet obce Stretava na rok 2023 
b) Neuplatňovať zámery a ciele v rozpočte obce Stretava v programoch obce 

v súlade s ust. § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov 

 
 
 
       Uznesenie schvaľuje: _______________________ 
                    starosta obce 
 
 
 
K 13. bodu programu: Úprava rozpočtu obce na r. 2022 – rozpočtové opatrenie 
 

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. 
5/2021. 

Obecné zastupiteľstvo obce Stretava sa oboznámilo s obsahom rozpočtového opatrenia 
č. 5/2021 bez pripomienok. 

 
Hlasovanie o predloženom rozpočtovom opatrení č. 6 a 7/2022, ktorým sa upravuje 

rozpočet obce Stretava za rok 2022 (tvorí prílohu č. 10 a 11 tejto zápisnice) 
Za: 5 
Proti: 0 
Hlasovania sa zdržali: 0 
Starosta skonštatoval, že uznesenie tak, ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
Uznesenie č. 17 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Stretava: 

 

A. Berie na vedomie: 
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Zmenu rozpočtu obce Stretava na rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 6 a 7/2022 

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. 6 

v € 

Rozpočet po   úprave  
 na rok 2022 

v € 

Bežné príjmy 303 990,16  1 684,24 305 674,40 

Kapitálové príjmy 59 304,26 0 59 304,26 

Finančné operácie príjmové  41 568,58 113 798,15 155 366,73 

Príjmy spolu 404 863,- + 115 482,39 520 345,39 

 

 

 

 
Rozpočet na 

rok 2022  
v € upravený 

zmena 
rozpočtu 

Rozpočtové 
opatrenie č. 6 

v € 

Rozpočet po úprave 
 na rok 2022 

v € 

Bežné výdavky  295 061,55 1 684,24 296 745,79 

Kapitálové výdavky 95 107,94 113 798,15 208 906,09 

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

Výdavky spolu 404 795,63 + 115 482,39                520 278,02 

 

 

 

 

 

 
Rozpočet na 

rok 2022  
v € upravený 

Zmena 
rozpočtu  

Rozpočtové 
opatrenie č. 7 

v € 

Rozpočet po   úprave  
 na rok 2022 

v € 

Bežné príjmy 305 674,40  7 889,- 313 563,40 

Kapitálové príjmy 59 304,26 0 59 304,26 

Finančné operácie príjmové  155 366,73 0 155 366,73 

Príjmy spolu 520 345,39 + 7 889,- 528 234,39 
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Rozpočet na 

rok 2022  
v € upravený 

zmena 
rozpočtu 

Rozpočtové 
opatrenie č. 7 

v € 

Rozpočet po úprave 
 na rok 2022 

v € 

Bežné výdavky  296 745,79 7 742,49 304 488,28 

Kapitálové výdavky 208 906,09 0 208 906,09 

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

Výdavky spolu 520 278,02 + 7 742,49                528 020,51 

 
 

B. Schvaľuje: 
a)  Zmenu rozpočtu obce Stretava na rok 2022 podľa rozpočtového opatrenia 
č. 7/2022 

 
 
 

Uznesenie schvaľuje: _______________________ 
                    starosta obce 
 
 
 
K 14. bodu programu: Informácia o správe audítora o overení účtovnej závierky 
k 31.12.2021 
 

Starosta obce oboznámil prítomných poslancov obecného zastupiteľstva so správou 
audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2021 uskutočnenej v súlade s ustanoveniami 
zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. 
Na základe výsledkov preskúmania zostavenej účtovnej závierky audítor konštatuje, že 
účtovná závierka obce bola po stránke formálnej vyhotovená v zmysle náležitosti zákona č. 
431/2002 Z.z. o účtovníctve a poskytuje pravdivý a verný obraz o finančnej situácii obce 
Stretava k 31.12.2021 a výsledku jej hospodárenia za rok 2021. 

Obecné zastupiteľstvo obce Stretava sa oboznámilo s informáciou o správe audítora 
o overení účtovnej závierky k 31.12.2021 bez pripomienok. 

 
Hlasovanie o predloženej informácii o správe audítora o overení účtovnej závierky 

k 31.12.2021 (tvorí prílohu č. 12 tejto zápisnice) 
Za: 5 
Proti: 0 
Hlasovania sa zdržali: 0 
Starosta skonštatoval, že uznesenie tak, ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
Uznesenie č. 18 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Stretava: 
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A. Berie na vedomie: 
a) Správu audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2021 

 
 
 

Uznesenie schvaľuje: _______________________ 
                    starosta obce 
 
 
 
K 15. bodu programu: Prerokovanie návrhu Plánu činnosti hlavného kontrolóra obce 
Stretava na 1. polrok 2023 
 

Starosta obce v mene hlavného kontrolóra obce (v tomto čase chorý) 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. 
 
 Hlasovanie o návrhu Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Stretava na 1. 
polrok 2023 (tvorí prílohu č. 13 tejto zápisnice) 
Za: 5 
Proti: 0 
Hlasovania sa zdržali: 0 
Starosta skonštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté bolo schválené. 
 
 
Uznesenie č. 19 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Stretava: 

 

A. Schvaľuje: 
a) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Stretava na 1. polrok 2023 

 
B. Poveruje: 

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

 
 
 
       Uznesenie schvaľuje: _______________________ 
                    starosta obce 
 
 
 
K 16. bodu programu: Prerokovanie Návrhu na schválenie odmeny hlavnému 
kontrolórovi obce Stretava 
 

Starosta obce v súlade s 18c ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších zmien predložil návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi obce.  
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 Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 18c ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov prerokovalo návrh na schválenie odmeny hlavnému 
kontrolórovi obce Stretava za kvalitné vykonávanie pracovných činností, s cieľom odmeniť 
výsledky práce hlavného kontrolóra vzhľadom na náročnosť, rozsah a kvalitu vykonanej 
práce bez pripomienok. 
 
Hlasovanie o návrhu na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi obce: 
Za: 5 
Proti: 0 
Hlasovania sa zdržali: 0 

Starosta skonštatoval, že uznesenie tak, ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
Uznesenie č. 20 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Stretava: 

 

A. Schvaľuje: 
a) PhDr. Tomášovi Doležalovi, MBA, hlavnému kontrolórovi obce Stretava, v 

zmysle § 18c ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov za kvalitné vykonávanie pracovných činností odmenu vo 
výške 300,- EUR 
 
 
 

 
Uznesenie schvaľuje: _______________________ 

                    starosta obce 
 
 
 
K 17. bodu programu: Žiadosť o prenájom priestorov požiarnej zbrojnice 
 

Starosta obce predložil poslancom v súlade so zákonom č. 138/1991 Z.z. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle platných Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom obce Stretava – nájom majetku obce Žiadosť o prenájom priestorov žiadateľa 
Svetlana Vajda v priestoroch požiarnej zbrojnice na plánované podnikateľské účely a to 
predaj hand made výrobkov, textilu a rôznych drobností do domácností. Oboznámil 
poslancov so skutočnosťou, že predmetný objekt požiarnej zbrojnice nie je evidovaný na liste 
vlastníctva.  

Obecné zastupiteľstvo v súlade so zákonom č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a v zmysle platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce 
Stretava – nájom majetku obce prerokovalo Žiadosť o prenájom priestorov žiadateľa Svetlana 
Vajda v priestoroch požiarnej zbrojnice na plánované podnikateľské účely a to predaj hand 
made výrobkov, textilu a rôznych drobností do domácností a k prerokovanému materiálu 
prijíma nasledovné uznesenie. 
 
Hlasovanie o Žiadosti o prenájom priestorov (tvorí prílohu č. 14 tejto zápisnice) : 
Za: 5 
Proti: 0 
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Hlasovania sa zdržali: 0 
Starosta skonštatoval, že uznesenie tak ako bolo doplnené  bolo schválené. 
 
 
Uznesenie č. 21 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Stretava: 

A. Schvaľuje: 
a) Prenájom časti priestorov v budove požiarnej zbrojnice na podnikateľské 

účely v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce  
 

B. Poveruje: 
a) Starostu obce pred podpisom nájomnej zmluvy doriešiť Návrh na vklad do 

katastra nehnuteľností a predmetnú stavbu požiarnej zbrojnice zapísať do 
katastra nehnuteľností 
 
 

 
Uznesenie schvaľuje: _______________________ 

                     starosta obce 
 
 
 
K 18. bodu programu: Návrh Zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na 
prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby 
na rozpočtový rok 2022 – Senior centrum Šírava, n.o. 
 
 Starosta obce predložil poslancom v súlade s § 75 zákona č. 448/2008 Z.z. 
o sociálnych službách a zmene živnostenského zákona Žiadosť o finančný príspevok na 
prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi Senior centrum 
Šírava, n.o. a návrh Zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej 
sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na rozpočtový rok 2022.  
Obecné zastupiteľstvo v súlade s § 75 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a zmene 
živnostenského zákona prerokovalo Žiadosť o finančný príspevok na prevádzku poskytovanej 
sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi Senior centrum Šírava, n.o. a návrh Zmluvy 
o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby 
neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na rozpočtový rok 2022 s pripomienkami. 
 
Hlasovanie o predloženom návrhu (tvorí prílohu č. 15 tejto zápisnice): 
Za: 0 
Proti: 5 
Hlasovania sa zdržali: 0 
Starosta skonštatoval, že uznesenie nebolo schválené. 
 
 
Uznesenie č. 22 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Stretava: 

A. neschvaľuje: 
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a) Zmluvu o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej 
sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na 
rozpočtový rok 2022 pre prijímateľa finančného príspevku: 

Senior centrum Šírava, n.o. 
Vinné 253 
072 31  Vinné 
v zastúpení: Ing. Juraj Briškár, riaditeľ  

 

 
 

Uznesenie schvaľuje: _______________________ 
                     starosta obce 
 
 
 
K 19. bodu programu: 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 
 

Starosta obce predložil poslancom v súlade s § 75 zákona č. 448/2008 Z.z. 
o sociálnych službách a zmene živnostenského zákona Žiadosť o finančný príspevok na 
prevádzku poskytovanej sociálnej služby v Dennom stacionári sv. Kláry - Michalovce 
a Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v dennom stacionári sv. Kláry, 
Okružná č. 3657, Michalovce ambulantnou formou. 
Obecné zastupiteľstvo v súlade s § 75 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a zmene 
živnostenského zákona prerokovalo Žiadosť o finančný príspevok na prevádzku poskytovanej 
sociálnej služby v Dennom stacionári sv. Kláry - Michalovce a Žiadosť o zabezpečenie 
poskytovania sociálnej služby v dennom stacionári sv. Kláry, Okružná č. 3657, Michalovce 
ambulantnou formou s pripomienkami. 
 
Hlasovanie o predloženom návrhu (tvorí prílohu č. 16 tejto zápisnice): 
Za: 0 
Proti: 5 
Hlasovania sa zdržali: 0 
Starosta skonštatoval, že uznesenie nebolo schválené. 
 
 
Uznesenie č. 23 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Stretava: 

A. neschvaľuje: 
a) Žiadosť o poskytnutie  finančného príspevku na prevádzku poskytovanej 

sociálnej služby v Dennom stacionári sv. Kláry - Michalovce  
B. Poveruje: 

a) Starostu obce zabezpečiť prehodnotenie zdravotného stavu a sociálnej 
odkázanosti žiadateľa o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby 
v dennom stacionári sv. Kláry, Okružná č. 3657, Michalovce 
ambulantnou formou 
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Uznesenie schvaľuje: _______________________ 
                     starosta obce 
 
 
 
K 20. bodu programu: Rôzne 
 
20.1. Upozornenie o zákaze vypúšťania splaškových vôd zo žúmp do podzemných 
a povrchových vôd. 
 

V súvislosti s listom Okresného úradu Michalovce, odbor starostlivosti o životné 
prostredie starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s povinnosťami 
vyplývajúcimi z ustanovení vodného zákona a o zákaze vypúšťania splaškových vôd zo žúmp 
do podzemných a povrchových vôd. Zdôraznil, že vody akumulované vo vodotesných 
žumpách musia byť v súlade s § 36 ods. 3 vodného zákona zneškodňované v čistiarni 
odpadových vôd v celom rozsahu. Prevádzkovateľ žumpy je povinný udržiavať 
a prevádzkovať žumpu tak, aby nedochádzalo k úniku odpadových vôd zo žumpy do okolia 
alebo k ohrozovaniu alebo poškodzovaniu zdravia a životného prostredia. Ďalej je povinný 
zabezpečovať ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd a na výzvu obce 
alebo orgánu štátnej vodnej správy predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za 
posledné dva roky.  
Priestupku na úseku ochrany vôd, vodných tokov a vodných stavieb sa dopustí ten, kto 
nepreukáže zneškodňovanie odpadových vôd zo žumpy na výzvu obce alebo orgánu štátnej 
vodnej správy. Za tento priestupok možno uložiť pokutu do 165,- €. 
 
K tomuto bodu programu nebolo prijaté uznesenie. 
 
 
K 21. 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. Bartová Jana, Mgr.    ................................................... 
 
p. Gaľa Ján     ................................................... 
 
 
V Stretave 19.12.2022 

                                                                                              
Roman Hudy                                               

                                                                                               starosta obce 


