
 

 

Zápisnica 
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Stráňany, konaného dňa 07.04.2021 
 
Prítomní: Viera Kravčáková, starostka obce 

  Poslanci: Monika Ladižinská 

       Anna Smolková, Mgr. 

       Mária Tuschelová 

       Marián Toporčík  

       Ján Kuzmiak  

PROGRAM: 
1. Otvorenie zasadnutia 

2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

3. Interpelácie poslancov na starostku 

4. Záverečný účet za rok 2020 - schválenie  

5. Rôzne 

6. Diskusia  

7. 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 je prítomných 5 , čo je 100%-ná účasť takže OZ je rokovania a uznášania 

schopné. 

 

K bodu 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 
Návrhová komisia:              Marián Toporčík 

                Ján Kuzmiak 

Overovatelia zápisnice: Monika Ladižinská 

    Mária Tuschelová 

Zapisovateľka:                          Iveta Kuzmiaková  

 
Hlasovanie:   Za: 5 

    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. Záverečný účet za rok 2020 - schválenie 

5. Rôzne 

6. Diskusia 

7. Záver 

 
K bodu 3. Interpelácie 
V rámci tohto bodu nikto nevystúpil.  

 



 

 

K bodu číslo. 4 Záverečný účet za rok 2020 - schválenie 
V tomto bode bol poslancom predložený návrh Záverečného účtu obce za rok 2020. V rámci 

diskusie k tomuto bodu sa poslankyňa Smolková pýtala na niektoré položky rozpočtu. 

Referentka obce jej podala vysvetlenie.  Zároveň vysvetlila údaje týkajúce celkového 

hospodárenia. Obec skončila hospodárenie schodkom vo výške 743,00 Eur. Schodok 

kapitálového rozpočtu kryla prebytkom bežného rozpočtu a cez príjmové finančné operácie 

zapojila do rozpočtu prostriedky z ktorých hradila kapitálové výdavky a to: z fondu rezerv 

v sume 6 560,00 Eur, z nevyčerpaných prostriedkov – dotácií z roku 2019 v sume 15 829,64 

Eur a z návratnej finančnej výpomoci v sume 2 727,00 Eur. Zostatok finančných operácií bol 

vo výške 24 373,84 Eur. Obec zo zostatku finančných operácií vylučuje nevyčerpané účelovo 

určené dotácie výške 21 370,91 Eur. Tieto dotácie budú zapojené do rozpočtu v roku 2021. 

Zostatok finančných operácií vo výške 3 002,93 Eur sa navrhuje použiť na tvorbu rezervného 

fondu. 

Starostka hovorila, že dotácia, ktorá bola určená na opravu miestnej komunikácie a výstavbu 

oporného múru vo výške 20 000,00 Eur sa musí tohto roku vyčerpať. Zároveň hovorila, že sa 

posudzujú projekty cez MAS , cez ktorý máme tiež podanú žiadosť na rekonštrukciu 

komunikácie. Poslankyňa Smolková sa pýtala, že kde sa  oprava plánuje robiť. Starostka 

hovorila, že od č.88 k č. 104. Oporný múr, ktorý je oproti č. 8 by sa potiahol vyššie a urobilo 

by sa v časti, kde je križovatka rozšírenie komunikácie a na miestne, kde je rygol by sa urobil 

rúrový priepust. Smolková vzniesla požiadavku, aby sa v hornej časti urobil cez komunikáciu 

priepust na zachytávanie dažďovej vody pretože všetka voda z hornej časti steká k č. 34 

a oproti jej domu nad mostom sa vytvára veľká kaluž vody. Starostka sľúbila, že sa poradí 

s nejakým projektantom a pri realizácií opravy komunikácie sa to prevedie. Tiež spomenula, 

že sa podala žiadosť na zateplenie budovy obecného úradu. 

Návrh záverečného účtu aj s podrobným plnením a čerpaním rozpočtu tvorí súčasť tejto 

zápisnice. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 40/2020 
Obecné zastupiteľstvo Obce Stráňany 

A: berie na vedomie 
Návrh Záverečného účtu za rok 2020 

B: schvaľuje 
1.Záverečný účet obce Stráňany a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
2.Použitie zostatku finančných operácií na tvorbu rezervného fondu vo výške 3 002,93 Eur. 
 

 
Hlasovanie:    Celkový počet poslancov: 5 

     Prítomní na hlasovaní: 5 

Za: 5 

     Proti: nikto. 

     Zdržal sa: nikto. 

 

K bodu číslo. 5 Rôzne 
V tomto bode nebolo nič prejednávané. 

 

K bodu číslo 6. Diskusia 



 

 

V rámci diskusie vystúpili: 

Marián Toporčík – hovoril ohľadne kontajnerov, ktoré sú na vyšnom konci, aby sa tieto 

zlikvidovali. Hovoril, že sa do nich hádže aj bežný odpad. Podľa neho by stačilo tieto 

kontajnery vyložiť napr. 2-krát ročne. Tiež hovoril, že vývoz  veľkoobjemového odpadu sa 

zabezpečuje 2- krát ročne takže kontajnery by nemuseli byť. 

Starostka hovorila, že má obavy z toho, že ak by sa kontajnery stiahli, že by sa začal sypať 

odpad do potoka alebo do lesa. 

 

K bodu 10. Záver 
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila  zasadnutie OZ.  
 

Zapísala: Iveta Kuzmiaková, v.r. 

 

        Viera Kravčáková, v.r. 

        Starostka obce 

 

Overovatelia: 
Monika Ladižinská  ........................................ 

Mária Tuschelová              ........................................ 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


