
 

 

Zápisnica 
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Stráňany, konaného dňa 25.06.2021 
 
Prítomní: Viera Kravčáková, starostka obce 
  Poslanci:               Monika Ladižinská 
                     Mária Tuschelová 
                     Marián Toporčík  
                     Ján Kuzmiak  
   Neprítomní:        Mgr. Anna Smolková /ospravedlnená/ 
                           Ďalší prítomní:    Iveta Kuzmiaková 
PROGRAM: 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 
3. Interpelácie poslancov na starostku 
4. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 2 
5. Rôzne : a/ Schválenie odmeny pre kontaktnú osobu 
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 väčšina 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: 4 
    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 č. 2 
5. Rôzne : a/ Schválenie odmeny pre kontaktnú osobu 
6. Diskusia 
7. Záver 

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



 

 

 
K bodu číslo. 4 Schválenie rozpočtového opatrenia č. 2 
V tomto bode bol poslancom prednesený návrh rozpočtového opatrenia č. 2. Vysvetlenie 
k návrhu podala referentka obce Iveta Kuzmiaková. Zároveň informovala, že dotáciu, ktorú 
sme obdržali na divadelné predstavenie vo výške 500,00 Eur sme museli vrátiť nakoľko kvôli 
pandémii sa predstavenie nemohlo v určenom termínu uskutočniť. Bola podaná žiadosť na 
predĺženie termínu avšak našej žiadosti nebolo vyhovené. Návrh rozpočtového opatrenia 
tvorí súčasť tejto zápisnice. 
Starostka obce  informovala, že bol schválený projekt cez Miestnu akčnú skupinu /ďalej len 
MAS/, ktorej sme členom na rekonštrukciu MK od č. 88 k č. 8 vo výške 25 000,00 Eur. Zatiaľ 
obec nemá zmluvu takže nevieme aké budú podmienky, je možné, že bude potrebné zobrať 
úver na predfinancovanie preto požiadala poslancov o súhlas na požiadanie úveru. Tiež 
spomenula aj to, že bude sa robiť aj úprava MK z dotácie, ktorú sme dostali v roku 2020 na 
výstavbu oporného muru a rekonštrukciu MK. Z tejto dotácie by sa urobila časť od mosta 
smerom okolo č. 104 a 105 s tým, že oporný múr sa nebude robiť, pretože to nevyjde 
finančne a je aj riziko nadstavby terajšieho oporného múru oproti č. 8. 
 
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 
Uznesenie č. 41/2021 
Obecné zastupiteľstvo Obce Stráňany 

A: berie na vedomie 
Návrh rozpočtového opatrenia č. 2 

B: schvaľuje 
1. Rozpočtové opatrenia č.2 s tým, že upravený rozpočet v príjmovej a výdajovej časti bude   
vyrovnaný s sume 82 521,00 Eur. 
2. V prípade potreby podanie žiadosti o poskytnutie úveru na akciu rekonštrukcia MK cez 
MAS. 
Hlasovanie:    Celkový počet poslancov: 4 
     Prítomní na hlasovaní: 4 

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

 
K bodu číslo. 5 Rôzne 
a/ Schválenie odmeny pre kontaktnú osobu 
V tomto bode bolo prejednane schválenie odmeny pre kontaktnú osobu v rámci sčítania 
obyvateľov. Kontaktnú osobu vykonávala starostka obce a preto odmenu musí schváliť 
obecné zastupiteľstvo. Pre mobilného a stacionárneho asistenta sa odmena neschvaľuje 
obecným zastupiteľstvom. Na výkon tejto funkcie bol urobený dodatok k pracovnej zmluve 
a odmena bola presne určená podľa pokynov. Pre kontaktnú osobu vyšla odmena vo výške 
280,00 Eur.  
 
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 
Uznesenie č. 42/2021 
Obecné zastupiteľstvo Obce Stráňany 

A: berie na vedomie 
Informáciu ohľadne odmeny pre kontaktnú osobu 



 

 

B: schvaľuje 
Odmenu pre kontaktnú osobu – starostku Vieru Kravčákovú vo výške 280,00 Eur za výkon 
práce súvisiacej so sčítaním obyvateľov 2021 s tým, že odmena jej bude vyplatená pri mzde 
za mesiac 06/2021. 
 
Hlasovanie:    Celkový počet poslancov: 4 
     Prítomní na hlasovaní: 4 

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

 
 
K bodu číslo 6. Diskusia 
V rámci diskusie nikto nevystúpil. 
 
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              ........................................ 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


