
 

 

Zápisnica 
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Stráňany, konaného dňa 22.04.2022 
 
Prítomní: Viera Kravčáková, starostka obce 
  Poslanci: Monika Ladižinská 
       Anna Smolková, Mgr. 
       Marián Toporčík 
                   Ján Kuzmiak   
Neprítomní:                     Maria Tuschelová /ospravedlnená/ 
Ďalší prítomní:                Iveta Kuzmiaková 
         
PROGRAM: 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 
3. Interpelácie poslancov na starostu 
4. Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2021 
5. Rôzne: 

a/ Úprava predajnej ceny za drevo z obecného lesa 
b/ Úprava poplatkov vyberaných obcou 
c/ Prejednanie žiadosti o poskytnutie dotácie – Spišská katolícka charita 
d/ Schválenie úveru na akciu „Rekonštrukcia MK v obci Stráňany“ 
e/ Prejednanie žiadosti o odkúpenie obecného pozemku 
f/ Schválenie čerpania rezervného fondu  

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 sú prítomní 4, čo je nadpolovičná účasť OZ je rokovania a uznášania 
schopné. 
 
K bodu 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 
Návrhová komisia:  Ján Kuzmiak 
    Anna Smolková, Mgr. 
Overovatelia zápisnice: Monika Ladižinská 
    Marián Toporčík 
Zapisovateľka:                          Iveta Kuzmiaková  
 
Hlasovanie:   Za: 4 
    Proti: nikto. 
    Zdržal sa: nikto. 
 
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 
 

1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 



 

 

3. Interpelácie poslancov na starostu 
4. Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2021 
5. Rôzne: 

a/ Úprava predajnej ceny za drevo z obecného lesa 
b/ Úprava poplatkov vyberaných obcou 
c/ Prejednanie žiadosti o poskytnutie dotácie – Spišská katolícka charita 
d/ Schválenie úveru na akciu „Rekonštrukcia MK v obci Stráňany“ 
e/ Prejednanie žiadosti o odkúpenie obecného pozemku 
f/ Schválenie čerpania rezervného fondu  

6. Diskusia  
7. Záver 

 
K bodu 3. Interpelácie 
V rámci tohto bodu nikto nevystúpil.  
 
K bodu číslo. 4 Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2021 
V tomto bode boli poslanci oboznámení s návrhom Záverečného účtu obce za rok 2021. 
Návrh tvorí súčasť tejto zápisnice. Zo strany poslancov neboli vznesené žiadne pripomienky. 
 
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 
Uznesenie č. 46/2022 
Obecné zastupiteľstvo Obce Stráňany 

A: berie na vedomie 
Záverečný účet obce Stráňany za rok 2021 

B: schvaľuje 
1. Záverečný účet obce Stráňany za rok 2021 a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
2. Použitie zostatku finančných operácií na tvorbu rezervného fondu vo výške 4516,93 

eur. 
Hlasovanie:    Celkový počet poslancov: 4 
     Prítomní na hlasovaní: 4 

Za: 4 
     Proti: nikto. 
     Zdržal sa: nikto. 

 
K bodu číslo. 5 Rôzne: 
a/Úprava predajnej ceny za drevo z obecného lesa 
V tomto bode bol poslancom predložený návrh na stanovenie predajnej ceny za drevo 
z obecného lesa. Návrh na zvýšenie predajných cien bol predložený z dôvodu nárastu cien za 
PHM ako aj za práce pri ťažbe, manipulácií a zbližovaní dreva. Návrh tvorí súčasť tejto 
zápisnice. Poslanci niektoré ceny upravili.  Na jednotlivých cenách sa zhodli. 
 
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 
Uznesenie č. 47/2022 
Obecné zastupiteľstvo Obce Stráňany 

A: berie na vedomie 
Návrh na stanovenie poplatkov pri predaji dreva z obecného lesa 

B: schvaľuje 



 

 

Poplatky za predaj dreva z obecného lesa platné od 01.05.2022 v daných výškach: 
Palivo listnaté /buk/           22,00 eur / 1 prm 
Palivo ihličnaté                    18,00 eur / 1 prm 
Vláknina listnatá /buk/       38,00 eur / 1 m3 
Vláknina ihličnatá                30,00 eur / 1 m3 
Samovýroba – buk                8,00 eur / 1 prm 
Samovýroba-ihličnaté          7,00 eur / 1 prm 
Guľatina-cenu stanoviť podľa aktuálnej trhovej ceny 
 
Hlasovanie:                Celkový počet poslancov: 4 
     Prítomní na hlasovaní: 4 

Za: 4 
     Proti: nikto. 
     Zdržal sa: nikto. 
 

b/ Úprava poplatkov vyberaných obcou 
V tomto bode boli poslanci oboznámení s návrhom sadzobníka poplatkov vyberaných obcou. 
Návrh tvorí súčasť tejto zápisnice a poslanci s predloženým návrhom súhlasili. Obec bude po 
novom poplatky vyberať od 01.05.2022. 
 
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 
Uznesenie č. 48/2022 
Obecné zastupiteľstvo Obce Stráňany 

A: berie na vedomie 
Návrh sadzobníka poplatkov obce Stráňany 

B:schvaľuje 
Sadzobník poplatkov obce Stráňany podľa predloženého návrhu s účinnosťou od 01.05.2022. 
 
Hlasovanie:    Celkový počet poslancov: 4 
     Prítomní na hlasovaní: 4 

Za: 4 
     Proti: nikto. 
     Zdržal sa: nikto. 

 
c/ Prejednanie Žiadosti o poskytnutie dotácie – Spišská katolícka charita 
V tomto bode starostka oboznámila poslancov z listom, ktorú obec obdržala od Spišskej 
katolíckej charity. Listom bola obec požiadaná o poskytnutie dotácie na rok 2022, ktorá 
dotácia by bola použitá výhradne na sociálnu výpomoc, resp. nákup zdravotníckych pomôcok 
pre skvalitnenie života klientov. Svoje služby poskytuje charita aj v našej obci. Poslanci 
dospeli k záveru, že vzhľadom k tomu, že  sú poskytované služby aj pre našich občanov 
nemajú námietky proti poskytnutiu požadovanej dotácie. Žiadosť tvorí súčasť tejto zápisnice. 
 
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 
Uznesenie č. 49/2022 
Obecné zastupiteľstvo Obce Stráňany 

A: berie na vedomie 
Žiadosť o poskytnutie dotácie 



 

 

B:schvaľuje 
Poskytnutie dotácie na rok 2022 pre Spišskú katolícku charitu vo výške 200,00 eur, ktorá 
dotácia bude použitá na nákup zdravotníckych pomôcok pre skvalitnenie života klientov.  

 
Hlasovanie:    Celkový počet poslancov: 4 
     Prítomní na hlasovaní: 4 

Za: 4 
     Proti: nikto. 
     Zdržal sa: nikto. 
 

d/ Schválenie úveru na akciu „Rekonštrukcia MK v obci Stráňany“ 
V tomto bode starostka informovala poslancov, že je potrebné schváliť prijatie úveru vo 
výške 25  000,00 eur, ktoré by obci poskytla Prima banka na zabezpečenie financovanie 
investičného projektu: „Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Stráňany“. Hovorila, že 
obec na základe zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku dostane 25 000,00 eur  až po 
predložení dokladov o úhrade za vykonané práce. Ďalej hovorila, že cena diela na základe 
vykonaného verejného obstarávania bude vo výške 28 692,90 eur. Navýšenie by malo 
predstavovať sumu okolo 3 300,00 eur. Zároveň hovorila, že sa dohodla s firmou, ktorá práce 
vykonáva, že navýšenie sa im bude splácať. 
Poslanci súhlasili s prijatím úveru. 
 
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 
Uznesenie č. 50/2022 
Obecné zastupiteľstvo Obce Stráňany 

A: berie na vedomie 
Informáciu starostky obce ohľadne prijatia úveru a podľa príslušných ustanovení zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Štatútu obce 
 

B:schvaľuje 
Prijatie úveru vo výške 25 000,00 EUR, ktorý poskytne Prima banka Slovensko, a.s, so sídlom: 
Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, 
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L 
/ďalej len „banka“/ na účely zabezpečenia financovania investičného projektu: 

 
„Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Stráňany“ 

 
s podporou projektu v zmysle príslušných predpisov o pomoci a podpore poskytovanej 
z fondov Európskeho spoločenstva formou nenávratného finančného príspevku.  
 
Hlasovanie:    Celkový počet poslancov: 4 
     Prítomní na hlasovaní: 4 

Za: 4 
     Proti: nikto. 
     Zdržal sa: nikto. 

 
 
e/ Prejednanie žiadosti o odkúpenie obecného pozemku 



 

 

V tomto bode starostka informovala poslancov, že Vasil Kuzmiak, Stráňany 4 podal žiadosť 
o odkúpenie obecného pozemku a to parc. E438/3, 387, 5350/1 v užívateľskom stave C 459. 
Vlastníkom E parciel je obec. Ide o parcely, ktoré menovaný užíva dlhodobo, ide o záhradku 
pri potoku pri cintoríne. Kópia žiadosti tvorí súčasť zápisnice. 
Poslanci nemali námietky proti odpredaju. 
 
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 
Uznesenie č. 51/2022 
Obecné zastupiteľstvo Obce Stráňany 

A: berie na vedomie 
Žiadosť Vasila Kuzmiaka, Stráňany č. 4 

B: schvaľuje 
Predaj obecného pozemku a to parcely E KN č. 438/3, 387, 5350/1 zapísaných na LV č. 575 
v k.ú. obce Stráňany. 
 
Hlasovanie:                                            Celkový počet poslancov: 4    
                                                     Prítomní na hlasovaní: 3 /nehlasovala Anna Smolková/ 

Za:3  
     Proti: nikto. 
     Zdržal sa: nikto. 
 
 

f/ Použitie rezervného fondu  
V tomto bode bol poslancom predložený návrh na schválenie použitia rezervného fondu vo 
výške 4000,00 eur na spolufinancovanie akcie „Rekonštrukcia miestnej komunikácie  v obci 
Stráňany“. Referentka k tomuto hovorila, že použitie rezervného fondu je potrebné nakoľko 
v rozpočte neboli na túto akciu schválené zdroje. 
 
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 
Uznesenie č. 52/2022 
Obecné zastupiteľstvo Obce Stráňany 

A: berie na vedomie 
Návrh na použitie rezervného fondu 

B: schvaľuje 
Použitie rezervného fondu vo výške 4000,00 eur na akciu „ Rekonštrukcia miestnej 
komunikácie v obci Stráňany“- úsek od č. 88 k č. 8. 

 
Hlasovanie:    Celkový počet poslancov: 4 
     Prítomní na hlasovaní: 4 

Za: 4 
     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.  
 

Zapísala: Iveta Kuzmiaková  
 
        Viera Kravčáková 
        Starostka obce 
 
Overovatelia: 
Monika Ladižinská  ........................................ 
Marián Toporčík              ........................................ 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 


