Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Stráňany, konaného dňa 28.02.2020
Prítomní:

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

Neprítomní:

Marián Toporčík /ospravedlnený/

Ďalší prítomní:

Iveta Kuzmiaková

1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Interpelácia poslancov na starostu
Schválenie Dodatku zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu pre
zabezpečovanie sociálnych služieb
5. Rôzne
6. Diskusia
7. 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 4, 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 Dodatku zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu pre zabezpečenie
sociálnych služieb
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Záver

K bodu 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Návrhová komisia:
Mária Tuschelová
Ján Kuzmiak
Overovatelia zápisnice:
Monika Ladižinská
Anna Smolková
Zapisovateľka:
Iveta Kuzmiaková

Hlasovanie:

Za: 4
Proti: nikto.
Zdržal sa: nikto.

K bodu 3. Interpelácie
V tomto bode nikto nevystúpil.
K bodu číslo 4. Schválenie Dodatku zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu pre
zabezpečenie sociálnych služieb
V tomto bode starostka predniesla návrh Dodatku č.1 k Zmluve o zriadení spoločného úradu
pre zabezpečenie sociálnych služieb uzatvorenej dňa 22.02.2016 /ďalej len „Zmluva“/.
Zároveň informovala, že v zmysle uzatvorenej Zmluvy podlieha každý dodatok uvedenej
zmluvy schváleniu obecným zastupiteľstvom nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov.
Návrh Dodatku č. 1 k Zmluve tvorí súčasť tejto zápisnice. Zo strany poslancov neboli
vznesené žiadne pripomienky ani návrhy.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 29/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Stráňany
A: berie na vedomie
Návrh Dodatku č. 1 k Zmluve
B: schvaľuje
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného úradu pre zabezpečenie sociálnych služieb
uzatvorenej dňa 22.02.2016.
Hlasovanie:
Celkový počet poslancov: 4
Prítomní na hlasovaní: 4
Za: 4
Proti: nikto.
Zdržal sa: nikto.
K bodu číslo. 5 Rôzne
V tomto bode starostka informovala poslancov o tom, že Zväz protifašistických
bojovníkov pripravuje k vydaniu knihu o partizánskom odboji počas vojny. Požiadala
poslancov o vyjadrenie sa k spolufinancovaniu vo výške 150,00 Eur k vydaniu knihy. Poslanci
so spolufinancovaním súhlasili.
Ďalej starostka hovorila, že v tomto roku by sa urobila budova na cintoríne-Dom
smútku.
Poslankyňa Smolková reagovala v tom zmysle, aby sa k budova zväčšila prístavbou, aby sa pri
zomrelom mohlo aj pomodliť.
Starostka reagovala že nie, že to bude iba úložisko, keďže zomreli sa nemajú držať doma ale
majú byť uložený v chladiacom zariadení. Do budovy bude zakúpený chladiaci box, budú
urobené nové omietky a dlažba.

Ďalej hovorila, že bude žiadať financie na úpravu ihriska v dolnej časti, informovala
poslancov, že v obci by mal byť zriadený turistický chodník, ktorý povedie od dolnej zastávky
na Veterný vrch. Pracujú na tom aktivisti zo Starej Ľubovne.
V tejto súvislosti hovorila, že ak by vyšla výzva cez MAS tak by sa podala žiadosť na
zhotovenie prístreškov.
Starostka hovorila, že je podaná žiadosť cez MAS na cestu od č. 88 k č. 8. K dnešnému
dňu sme nedostali vyhodnotenie tohto projektu. Peniaze, ktoré vláda uvoľnila vo výške 20
tisíc sú určené na rekonštrukciu MK a výstavbu oporného muru. Tieto prostriedky by sa
použili na rozšírenie cesty od č. 8 smerom ku Židľarke. Poslankyňa Smolková vystúpila s tým,
že keď sa uvažuje s opravou komunikácie, že by bolo dobre urobiť cestu tam, kde ešte nie je
napr. od č. 77 – 87, že radšej urobiť tam a nie rozširovať alebo robiť tam, kde je cesta je.
K bodu č. 12 Diskusia
V tomto bode nikto nevystúpil.
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

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

Monika Ladižinská

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

