Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Stráňany, konaného dňa 16.12.2020
Prítomní:

Neprítomní:

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

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

Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Interpelácie poslancov na starostu
Schválenie rozpočtového opatrenia-úprava rozpočtu rok 2020
Schválenie rozpočtu obce na rok 2021 a roky 2022-2023
Schválenie VZN č. 1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2016 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Stráňany
7. Schválenie VZN č. 2/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
8. Rôzne
9. Diskusia
10. 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
Zapisovateľka:
Iveta Kuzmiaková
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 rozpočtového opatrenia-úprava rozpočtu rok 2020

5. Schválenie rozpočtu obce na rok 2021 a roky 2022-2023
6. Schválenie VZN č. 1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2016 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Stráňany
7. Schválenie VZN č. 2/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver
K bodu 3. Interpelácie
V rámci tohto bodu nikto nevystúpil.
K bodu číslo. 4 Schválenie rozpočtového opatrenia-úprava rozpočtu rok 2020
V tomto bode bol poslancom predložený návrh rozpočtového opatrenia. Referentka podala
poslancom vysvetlenie k niektorým položkám, ktoré boli dané do návrhu na úpravu.
Informovala poslancov o tom, že náklady vynaložené na testovanie v súvislosti s ochorením
COVID-19 1. a 2. kolo ako aj zakúpenie rúšok pre občanov obce v 1. vlne boli preplatené.
Ďalej hovorila, že do konca roka bude vyrovnaný dlh za opravu miestnej komunikácie z roku
2018 keďže došlo k nerozpočtovanému príjmu za predaj palivového dreva občanom obce
v sume viac ako 7 tisíc eur. Keďže na práce v obecnom lese sme obdŕžali dve dotácie práce
v lese boli hradené z týchto dotácií. Zároveň hovorila, že aj tento rok nebola vyčerpaná
dotácia, ktorá bola účelovo určená na opravu MK a oporného múru – jej použitie je možné
do konca roka 2021 takže tieto zdroje budú viazané a prejdú do roku 2021. Taktiež nedôjde
k celkovému vyčerpaniu dotácie určenej na sčítanie domov a dotácie na divadelné
predstavenie. Navrhované rozpočtové opatrenie tvorí súčasť tejto zápisnice.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 35/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Stráňany
A: berie na vedomie
Návrh rozpočtového patrenia číslo 6/2020
B: schvaľuje
Rozpočtové opatrenie číslo 6/2020 v príjmovej a výdavkovej časti s tým, že rozpočet
v príjmovej a výdavkovej časti je vyrovnaný v sume 129 605,00 Eur.
Hlasovanie:
Celkový počet poslancov: 3
Prítomní na hlasovaní: 3
Za: 3
Proti: nikto.
Zdržal sa: nikto.
K bodu číslo. 5 Schválenie rozpočtu obce na rok 2021 a roky 2022-2023
V tomto bode bol poslancom predložený návrh rozpočtu obce na rok 2021 a roky 2022-2023.
Referentka obce navrhla oproti zmenu oproti zverejnenému návrhu pre rok 2021 a to
v príjmovej časti u položky 111003-Výnos dane z príjmov zo sumy 51000,00 eur na sumu
47 327,00 eur. Návrh zmeny je podľa zverejneného rozpisu ministerstvom financií. V tejto
súvislosti bola navrhnutá aj zmena vo výdavkovej časti pre rok 2021 a to na 0112 položka

637005-Špeciálne služby suma 600,00 eur na 106,00 eur a na 0451 položka 717002Rekonštrukcia a modernizácie MK sa suma 3 179,00 eur mení na sumu 0,00 eur. Uvedeným
návrhom sa mení aj celkový rozpočet v príjmovej a výdavkovej časti pre rok 2021 na sumu
78 186,00 eur. Poslanci s týmto návrhom súhlasili. Návrh rozpočtu tvorí súčasť tejto
zápisnice.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 36/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Stráňany
A: berie na vedomie
Návrh rozpočtu obce na rok 2021 s predloženými zmenami a rozpočet na roky 2022-2023
B:schvaľuje
Rozpočet obce Stráňany na rok 2021 ako vyrovnaný rozpočet v príjmovej a výdavkovej časti
v sume 78 186,00 eur.
Hlasovanie:
Celkový počet poslancov: 3
Prítomní na hlasovaní: 3
Za: 3
Proti: nikto.
Zdržal sa: nikto.
K bodu číslo 6. Schválenie VZN č. 1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Stráňany
V tomto bode sa poslanci zaoberali predloženým návrhom. Starostka hovorila, že je nutné
v zmysle zákona triediť biologický rozložiteľný komunálny odpad, kuchynský odpad a jedlé
oleje a tuky. Starostka hovorila, že keďže nie je za to, aby došlo k zvyšovaniu poplatku za
komunálne odpady bude sa od každej domácnosti vyžadovať „Čestné prehlásenie“ ktorého
návrh je súčasťou návrhu tohto VZN. Nakoľko žijeme na dedine biologický rozložiteľný odpad
si môže likvidovať každý na svojom pozemku a to založením kompostoviska. Občania si môžu
zakúpiť aj kompostery. Pokiaľ ide o oleje a tuky tie je potrebné zbierať do plastových fliaš
pochádzajúcich z balených potravín, vôd a tieto potom odovzdať podľa pokynov obecného
úradu. Občania budú o tejto povinnosti informovaní. Poslanci nemali námietky
k navrhovanému VZN. Návrh tvorí súčasť tejto zápisnice.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 37/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Stráňany
A: berie na vedomie
Návrh VZN č. 1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Stráňany
B:schvaľuje
VZN č. 1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Stráňany
Hlasovanie:
Celkový počet poslancov: 3
Prítomní na hlasovaní: 3
Za: 3
Proti: nikto.

Zdržal sa: nikto.
K bodu 7. Schválenie VZN č. 2/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
V tomto bode poslanci prejednali návrh VZN ohľadne miestneho poplatku za odpady. Zo
strany poslancov neboli vznesené námietky. Návrh tvorí súčasť tejto zápisnice.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 38/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Stráňany
A: berie na vedomie
VZN č. 2/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
B:schvaľuje
VZN č. 2/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Hlasovanie:
Celkový počet poslancov: 3
Prítomní na hlasovaní: 3
Za: 3
Proti: nikto.
K bodu 7. Rôzne
a/ Schválenie zásad odmeňovania poslancov
V tomto bode boli poslanci oboznámení s návrhom zásad odmeňovania. Referentka
informovala, že v zmysle zákona, ktorí platí od roku 2018 je obmedzenie, že poslancovi
možno poskytnúť odmenu najviac však v kalendárnom roku jeden mesačný plat starostu bez
zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.
Poslanci sa zhodli na výške odmeny 10,00 eur na jedno zasadnutie za účasť na zasadnutí na
obecnom zastupiteľstve.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 39/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Stráňany
A: berie na vedomie
Zásady odmeňovania poslancov
B:schvaľuje
Zásady odmeňovania poslancov obce Stráňany s tým, že výška odmeny za jedno zasadnutie
sa určuje na 10,00 eur podľa účasti.
Hlasovanie:
Celkový počet poslancov: 3
Prítomní na hlasovaní: 3
Za: 3
Proti: nikto.
K bodu 9. Diskusia
V tomto bode nikto nevystúpil, diskutovalo sa k jednotlivým prerokovaným bodom.
K bodu 10. Záver
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.

Zapísala: Iveta Kuzmiaková
Viera Kravčáková
Starostka obce
Overovatelia:
Monika Ladižinská
Mária Tuschelová
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