Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Stráňany, konaného dňa 29.11.2019
Prítomní:

Viera Kravčáková, starostka obce
Poslanci: Monika Ladižinská
Anna Smolková, Mgr.
Mária Tuschelová

Neprítomní:
Ďalší prítomní:

Marián Toporčík /ospravedlnený/
Ján Kuzmiak /ospravedlnený/
Iveta Kuzmiaková

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Interpelácia poslancov na starostu
Schválenie Rozpočtu obce na rok 2020 a roky 2021-2022
Schválenie úprav rozpočtu obce – rozpočtové opatrenie č.4/2019
Schválenie zaúčtovania dokladu v účtovníctve z dôvodu nevyužiteľného potenciálu
Schválenie VZN č. 3/2019, ktorým sa mení VZN č. 31 v znení neskorších zmien
a doplnkov o komunálnych a drobných stavebných odpadoch a miestnom poplatku
v časti Príloha č. l /vyrubenie a platenie dane/ v roku 2020
8. Schválenie zloženia inventarizačných komisií pre vykonanie inventarizácie majetku
k 31.12.2019
9. Prejednanie predaja obecného pozemku Miroslavovi Romaňákovi ml., časť parcely
EKN 5350/18 vo výmere 9 m2
10. Prejednanie predaja obecného pozemku Vasiľovi Romaňakovi, parcela EKN č. 2417/1
o výmere 65 m2 a EKN č. 2380/2 o výmere 76 m2
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie Obecného zastupiteľstva /ďalej len OZ/ otvorila a viedla Viera Kravčáková,
starostka obce. Privítala všetkých prítomných a konštatovala, že z celkového počtu poslancov
sú prítomní 3, čo je nadpolovičná účasť OZ je rokovania a uznášania schopné.
Starostka zároveň vyzvala poslancov, či sú za program rokovania, ktorý je uvedený
v pozvánke. Program rokovania bol jednomyseľne schválený.
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
3. Interpelácia poslancov na starostu
4. Schválenie Rozpočtu obce na rok 2020 a roky 2021-2022
5. Schválenie úprav rozpočtu obce – rozpočtové opatrenie č.4/2019
6. Schválenie zaúčtovania dokladu v účtovníctve z dôvodu nevyužiteľného potenciálu
7. Schválenie VZN č. 3/2019, ktorým sa mení VZN č. 31 v znení neskorších zmien
a doplnkov o komunálnych a drobných stavebných odpadoch a miestnom poplatku
v časti Príloha č. l /vyrubenie a platenie dane/ v roku 2020

8. Schválenie zloženia inventarizačných komisií pre vykonanie inventarizácie majetku
k 31.12.2019
9. Prejednanie predaja obecného pozemku Miroslavovi Romaňákovi ml., časť parcely
EKN 5350/18 vo výmere 9 m2
10. Prejednanie predaja obecného pozemku Vasiľovi Romaňakovi, parcela EKN č. 2417/1
o výmere 65 m2 a EKN č. 2380/2 o výmere 76 m2
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Záver

K bodu 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Návrhová komisia:
Mária Tuschelová
Monika Ladižinská
Overovatelia zápisnice:
Mária Tuschelová
Anna Smolková
Zapisovateľka:
Iveta Kuzmiaková
Hlasovanie:
Za: 3
Proti: nikto.
Zdržal sa: nikto.

K bodu 3. Interpelácie
V tomto bode nikto nevystúpil.
K bodu číslo 4. Schválenie Rozpočtu obce na rok 2020 a roky 2021-2022
V tomto bode referentka vystúpila s tým, že návrh rozpočtu bol zverejnený. Informovala
poslancov, že rozpočet na rok 2020 sa má schváliť a na roky 2021-2022 zobrať na vedomie.
Zároveň informovala, že z rozpočtu obce bola vypustená materská škola a školská jedáleň,
nakoľko prevádzka bola prerušená a k 15.9.2019 neboli nahlásené žiadne detí, takže obec
nedostane finančné prostriedky v podielových daniach. Do rozpočtu boli zapojené aj
prostriedky, ktoré má obec schválené a obec ich v tomto roku nevyčerpá a to 5000,00 Eur na
prechody a 9 500,00 Eur na rekonštrukciu budovy na cintoríne. Sú to viazané zdroje, ktoré
nesmú byť použité na iný účel. Zároveň informovala, že obec má zatiaľ nesplatenú faktúru za
miestnu komunikáciu z roku 2018 vo výške 15 069,32 Eur. Vo fonde rezerv je 5 380,58 Eur.
Nie je predpoklad, že dlžná faktúra bude splatená v tomto roku. Na budúci rok je navrhnutá
splátka vo výške okolo 2000,00 Eur, lebo viac nevychádza.
Poslankyňa Smolková sa pýtala ohľadne navýšenia rozpočtu pri mzdách. Referentka
hovorila, že zohľadnila to, že u starostov každoročne dochádza k úprave platov a je
predpoklad, že bude navýšenie platov aj u zamestnancov verejnej správy.
Návrh rozpočtu tvorí súčasť tejto zápisnice.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 22/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Stráňany
A: berie na vedomie
Rozpočet obce na rok 2020 a roky 2021-2022
B: schvaľuje

1. Rozpočet obce na rok 2020 ako vyrovnaný. Celkové príjmy 72 809,00 Eur a celkové
výdavky 72 809,00 Eur.
Hlasovanie:

Celkový počet poslancov: 3
Prítomní na hlasovaní: 3
Za: 3
Proti: nikto.
Zdržal sa: nikto.

K bodu číslo. 5 Schválenie úprav rozpočtu obce-rozpočtové opatrenie č. 4/2019
V tomto bode bol poslancom predložený návrh úprav rozpočtu. Návrh tvorí súčasť
tejto zápisnice.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č.23/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Stráňany
A: berie na vedomie
Návrh rozpočtového opatrenia č. 4/2019
B: schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 4/2019, ktorým sa upravuje rozpočet v príjmovej a výdavkovej časti
na sumu 98 207,00 Eur.
Hlasovanie:
Celkový počet poslancov: 3
Prítomní na hlasovaní: 3
Za: 3
Proti: nikto.
Zdržal sa: nikto.
K bodu číslo 6. Schválenie zaúčtovania dokladu v účtovníctve z dôvodu nevyužiteľného
potenciálu
V tomto bode Iveta Kuzmiaková navrhla poslancom schváliť zaúčtovanie dokladu. Ide
o prípad, ktorý je zaúčtovaný na účte 042 KAS-obstaranie-rekonštrukcia kasárne /projektová
dokumentácia vypracovaná na rekonštrukciu objektu kasárne na nájomné byty z roku 2009/.
Keďže ide o majetok u ktorého nie je predpoklad, že dôjde k realizácii rekonštrukcie tohto
objektu obcou, tento majetok nebude prinášať peňažné toky a nemá ani využiteľný
potenciál. Navrhla zrušenie opravnej položky, ktorá bola vytvorená 28.12.2012 k účtu 042
KAS zaúčtovaním dokladu 094/658. A zaúčtovaním 548KAS/042KAS z dôvodu nevyužiteľného
potenciálu.
Ide o sumu 6 306,85 Eur.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 24/2019
Obecné zastupiteľstvo v Stráňanoch
A: berie na vedomie
Informáciu ohľadne zaúčtovania dokladu v účtovníctve z dôvodu nevyužiteľného potenciálu
B: schvaľuje
Zaúčtovanie interného účtovného dokladu:
1. Zrušenie vytvorenej opravnej položky 094/658 v sume 6 306,85 Eur.

2. Zrušenie účtu 042KAS z dôvodu nevyužiteľného potenciálu 548KAS/042KAS
v sume 6 306,85 Eur.
Hlasovanie:
Celkový počet poslancov: 3
Prítomní na hlasovaní: 3
Za: 3
Proti: nikto.
Zdržal sa: nikto.
K bodu číslo 7. Schválenie VZN č. 3/2019, ktorým sa mení VZN č. 31 v znení neskorších
zmien a doplnkov o komunálnych a drobných stavebných odpadoch a miestnom poplatku
v časti Príloha č. 1
V tomto bode bol poslancom predložený návrh VZN, ktorý tvorí súčasť tejto zápisnice.
Poslankyňa Monika Ladižinská a Anna Smolková vystúpili s tým, že výška poplatku je dosť
vysoká, či sa musí až toľko navyšovať. Starostka hovorila, že poplatky za vývoz idú hore,
preto je potrebné urobiť úpravu. V obci sa poplatok za vývoz nezvyšoval už niekoľko rokov.
Referentka hovorila, že je na poslancoch akú výšku poplatku schvália. Navrhovanú sumu
môže znížiť alebo aj zvýšiť. V navrhovanej výške je urobený prepočet na vývoz iba za KUKAnádoby. Poslankyňa Mária Tuschcelová hovorila, že ona je za navrhované zvýšenie. Všetci
poslanci po prehodnotení súhlasili s navrhovaným nariadením.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 25/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Stráňany
A: berie na vedomie
VZN č. 3/2019, ktorým sa mení VZN č. 31 v znení neskorších zmien a doplnkov
o komunálnych a drobných stavebných odpadoch a miestnom poplatku v časti Príloha č. 1
/vyrubenie a platenie dane/ v roku 2020.
B: schvaľuje
VZN č. 3/2019, ktorým sa mení VZN č. 31 v znení neskorších zmien a doplnkov
o komunálnych a drobných stavebných odpadoch a miestnom poplatku v časti Príloha č. 1
/vyrubenie a platenie dane/ v roku 2020.
Hlasovanie:
Celkový počet poslancov: 3
Prítomní na hlasovaní: 3
Za: 3
Proti: nikto.
Zdržal sa: nikto.
K bodu číslo 8. Schválenie zloženia inventarizačných komisii pre vykonanie inventarizácie
majetku k 31.12.2019
V tomto bode bol poslancom predložený návrh na schválenie zloženia
inventarizačných komisii pre vykonanie inventarizácie majetku obce k 31.12.2019.
Návrh VZN tvorí súčasť tejto zápisnice.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 26/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Stráňany
A: berie na vedomie

Návrh na zloženie inventarizačných komisií
B: schvaľuje
Zloženie inventarizačných komisií pre vykonanie inventarizácie majetku obce k 31.12.2019
s tým, že predsedom ústrednej inventarizačnej komisie bude Monika Ladižinská, predsedom
dielčej inventarizačnej komisie pre vykonanie inventarizácie za všetky strediska bude Mária
Tuschelová.
Hlasovanie:
Celkový počet poslancov: 3
Prítomní na hlasovaní: 3
Za: 3
Proti: nikto.
Zdržal sa: nikto.

K bodu 9.Prejednanie predaja obecného pozemku Miroslavovi Romaňákovi ml., časť
parcely EKN 5350/18 vo výmere 9 m2
V tomto bode starostka informovala prítomných s predloženou žiadosťou Miroslava
Romaňáka ml. ohľadne odkúpenia obecného pozemku, časť z parcely E 5350/18 vo výmere 9
m2. Poslanci súhlasili s odpredajom. Nakoľko ide o intravilán obce a časť pozemku, ktorá by
mala byť súčasťou zastavaného pozemku č. 8 bola cena určená v rámci osobitného zreteľa t.j.
1,6595 Eur za 1 m2.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 27/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Stráňany
A: berie na vedomie
Žiadosť Miroslava Romaňáka ml. č. 8 ohľadne odkúpenia časti obecného pozemku.
B: schvaľuje
Predaj časti parcely E 5350/18 o výmere 9 m2.
Hlasovanie:
Celkový počet poslancov: 3
Prítomní na hlasovaní: 3
Za: 3
Proti: nikto.
Zdržal sa: nikto.
K bodu 10. Prejednanie predaja obecného pozemku Vasilovi Romaňakovi, parcela EKN č.
2417/1 o výmere 65 m2 a EKN č. 2380/2 o výmere 76 m2
V tomto bode starostka informovala poslancov s predloženou žiadosť Vasila Romaňaka,
bytom Stráňany 39. Ide o pozemok, ktorý rodina Romaňáková užíva už niekoľko rokov a ide
o pozemky na ktorých je dvor a časť hospodárskej budovy. Sú to parcely, ktoré tvoria celok
pozemku, ktoré sú súčasťou rodinného domu č. 39. Zo strany poslancov neboli žiadne
pripomienky k odpredaju, všetci súhlasili s cenou v rámci osobitného zreteľa t.j. 1,6595 Eur
za 1m2.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 28/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Stráňany
A: berie na vedomie

Žiadosť Vasila Romaňaka, bytom Stráňany 39 o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce
parcely EKN č.2417/1 o výmere 65 m2 a parcely EKN č. 2380/2 o výmere 76 m2.
B: schvaľuje
Predaj pozemkov- parc. Reg. E č. 2417/1 orná pôda o výmere 65 m2, parc. Reg. E č. 2380/2
orná pôda o výmere 76 m2 zapísané na LV č. 575 v k.ú. Stráňany Vasilovi Romaňakovi, bytom
Stráňany 39 za cenu 1,6595 Eur za 1m2.
Hlasovanie:

Celkový počet poslancov: 3
Prítomní na hlasovaní: 3
Za: 3
Proti: nikto.
Zdržal sa niekto hlasovania: nikto.

K bodu č.11 Rôzne
V rámci tohto bodu nebolo nič prejednávané.
K bodu č. 12 Diskusia
V tomto bode vystúpili:
Poslankyňa Anna Smolková vystúpila s tým, že bolo vykonané čistenie potoka, že nie je všade
vybagrované. Dotkla sa hlavne toho, že jej bola zasypaná kanálová rúra a pod mostom je
nános, ktorý vôbec nebol odbagrovaný.
Starostka reagovala, že čistenie vykonával správca toku, obec tieto práce neplatila.
K bodu 15. Záver
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zapísala: Iveta Kuzmiaková /zapisovateľka/
Viera Kravčáková, v.r.
Starostka obce

Overovatelia:
Anna Smolková

........................................

Mária Tuschelová

........................................

