Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Stráňany, konaného dňa
21.10.2020
Prítomní:

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

Neprítomní:
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Marián Toporčík /ospravedlnený/
Ján Kuzmiak /ospravedlnený/

Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Interpelácie poslancov na starostu
Schválenie návratnej finančnej výpomoci
Schválenie odpredaja pozemku pri Dávida Toporčíka bytom Stráňany 43
Diskusia
Záver

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie mimoriadneho 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.
K bodu 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Návrhová komisia:
Monika Ladižinská
Anna Smolková, Mgr.
Overovatelia zápisnice:
Monika Ladižinská
Mária Tuschelová
Hlasovanie:

Za: 3
Proti: nikto.
Zdržal sa: nikto.

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
3. Interpelácie poslancov na starostu
4. Schválenie návratnej finančnej výpomoci
5. Schválenie odpredaja pozemku pri Dávida Toporčíka bytom Stráňany 43
6. Diskusia
7. Záver
K bodu 3. Interpelácie
V rámci tohto bodu nikto nevystúpil.

K bodu číslo. 4 Schválenie návratnej finančnej výpomoci
V tomto bode starostka obce informovala poslancov, že Ministerstvo financií Slovenskej
republiky a vláda Slovenskej republiky ponúklo samosprávam na kompenzáciu výpadku dane
z príjmov fyzických osôb v roku 2020 bezúročné návratné finančné výpomoci. Na podanie
žiadostí je potrebný súhlas obecného zastupiteľstva. Návratná finančná výpomoc je prísne
účelová, použiť by sa mohla na kompenzáciu výdavkov obce vyčerpaných v roku 2020. Použiť
by sa mohla do konca roka 2020. Obec bude musieť poskytnuté peňažné prostriedky vrátiť
v ročných splátkach počas štyroch rokov, ktoré budú uvedené v zmluve. Naša obec môže
požiadať o návratnú finančnú výpomoc vo výške maximálne 2727,00 Eur. Táto maximálna
výška je určená na základe zverejneného výpočtu týkajúceho sa výpadku podielových daní
pre našu obce v roku 2020. Ďalej informovala, že použitie finančnej výpomoci bude možné
len na základe vykonanej zmeny rozpočtu.
Poslanci boli za podanie žiadosti a zároveň sa zhodli na tom, aby sa návratná finančná
výpomoc použila na kompenzáciu už vynaložených výdavkov za el. energiu vo výške 2000,00
Eur, telekomunikačné služby vo výške 77,00 Eur a výdavky na oprave mostíka ku cintorínu
vo výške 650,00 Eur.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 33/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Stráňany
A: berie na vedomie
Informáciu starostky obce ohľadne podania žiadosti o poskytnutie návratnej finančnej
výpomoci v roku 2020
B: schvaľuje
1. Podanie žiadosti o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci vo výške 2 727,00 Eur.
2. Rozpočtové opatrenie č. 5, ktoré sa týka úpravy v príjmovej a výdavkovej časti tykajúce sa
podaním žiadosti o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre rok 2020.
Hlasovanie:

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

K bodu číslo. 5 Schválenie odpredaja pozemku pri Dávida Toporčíka bytom Stráňany 43
V tomto bode starostka opakované predniesla žiadosť Dávida Toporčíka, bytom Stráńany
č.43 o odkúpenie časti obecného pozemku CKN 702 s tým, že menovaný hovoril, že on je
ochotný na prechod pre občanov osadiť vedľa pozemku rúru a urobiť násyp, aby sa dalo
vychádzať a schádzať na pozemky na vlastné náklady. Poslanci s takýmto riešením súhlasili.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 34/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Stráňany
A: schvaľuje
Odpredaj časti pozemku z parcely CKN 702 vedenej na LV č. 554 k.ú. obce Stráňany pre
Dávida Toporčíka, bytom Stráňany 43

Hlasovanie:

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

K bodu 6. Diskusia
V tomto bode nikto nevystúpil, diskutovalo sa k jednotlivým prerokovaným bodom.
K bodu 7. Záver
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Napísala: Iveta Kuzmiaková
Viera Kravčáková
Starostka obce
Overovatelia:
Monika Ladižinská
Mária Tuschelová
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