
 

 

Zápisnica 
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Stráňany, konaného dňa 30.09.2020 
 
Prítomní: Viera Kravčáková, starostka obce 
  Poslanci: Monika Ladižinská 
       Anna Smolková, Mgr. 
       Mária Tuschelová 
        
Neprítomní:                     Marián Toporčík /ospravedlnený/ 
       Ján Kuzmiak /ospravedlnený/ 
Ďalší prítomní:                Iveta Kuzmiaková 
 
PROGRAM: 

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 poplatku za používanie úložiska mŕtvych v budove na cintoríne 
6. Rôzne 

a/Predaj knihy „Partizánske vatry“ 
b/Prejednanie žiadosti Dávida Toporčíka o odkúpenie časti obecného pozemku 
parcela C KN 702 /predbežný súhlas alebo zamietnutie/ 
c/Prejednanie ponuky na členstvo v združení Rady rusínskych regiónov 
Slovenska 
d/ Žiadosť o odkúpenie nehnuteľností tzv. „kasárne“ 

7. Diskusia  
8. Záver 

 
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 
Rokovanie 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 poplatku za používanie úložiska mŕtvych v budove na cintoríne 
6. Rôzne 

a/Predaj knihy „Partizánske vatry“ 
b/Prejednanie žiadosti Dávida Toporčíka o odkúpenie časti obecného pozemku 
parcela C KN 702 /predbežný súhlas alebo zamietnutie/ 
c/Prejednanie ponuky na členstvo v združení Rady rusínskych regiónov 
Slovenska 
d/ Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti tzv. „kasárne“ 

7. Diskusia 
8. 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 boli poslanci oboznámení s návrhom rozpočtového opatrenia, ktorým dôjde 
k úprave rozpočtu pre rok 2020 v príjmovej a výdavkovej časti. Navrhované rozpočtové 
opatrenie tvorí súčasť tejto zápisnice. K návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky ani 
návrhy.  
 
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 
Uznesenie č. 31/2020 
Obecné zastupiteľstvo Obce Stráňany 

A: berie na vedomie 
Návrh rozpočtového opatrenia-úprava rozpočtu rok 2020 

B: schvaľuje 
Rozpočtové opatrenie č. 3 pre rok 2020 
 
Hlasovanie:    Celkový počet poslancov: 3 
     Prítomní na hlasovaní: 3 

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

 
K bodu číslo. 5 Schválenie poplatku za používanie úložiska mŕtvych v budove na cintoríne 
V tomto bode bola prejednaná výška poplatku za použitie úložiska mŕtvych – chladiaceho 
boxu na cintoríne. Za použitie miestnosti bol určený poplatok vo výške 5,00 Eur/1 deň, 10,00 
Eur/2 dní, viac ako 2 dní 15.00 Eur. Pri použití bude odpísaný stav elektrickej energie a na 
základe skutočnej spotreby bude vyúčtovaná náhrada za použitie elektrickej energie takže 
poplatok bude za použitie miestnosti a použitie elektrickej energie. 
 
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 
Uznesenie č. 32/2020 
Obecné zastupiteľstvo Obce Stráňany 

A: schvaľuje 



 

 

Poplatok za použitie miestnosti na cintoríne a chladiaceho boxu, ktorý bude pozostávať 
z poplatku za použitie miestnosti a za skutočnú spotrebu elektrickej energie. 
 
Výška poplatku za miestnosť: 1 deň/5,00 Eur 
    2 dní/10,00 Eur 
    3 dní a viac/15,00 Eur 
 
Hlasovanie:    Celkový počet poslancov: 3 
     Prítomní na hlasovaní: 3 

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

K bodu číslo 6. Rôzne  
V rámci bodu rôzne bolo prejednané: 
a/ Predaj knihy „Partizánske vatry“ 
Starostka v rámci tohto bodu informovala prítomných, že obci boli dodané knihy v počte 40 
kusov „Partizánske vatry“. Keďže tieto knihy môžeme ponúknuť na odpredaj, je potrebné to 
odsúhlasiť a určiť aj cenu za ktorú sa knihy budú predávať. Taktiež starostka hovorila, že by 
sa mala uskutočniť prezentácia tejto knihy v obci. Bolo to naplánované na mesiac október 
2020, či sa prezentácia uskutoční to sa uvidí podľa situácie spojenej s koronavírusom. 
 
 
b/ /Prejednanie žiadosti Dávida Toporčíka o odkúpenie časti obecného pozemku parcela 
CKN 702 
Poslanci boli oboznámení so žiadosťou Dávida Toporčíka. Starostka informovala, že ide 
o kúsok od hlavnej cesty na pozemku, kde bývajú. Zároveň hovorila, že ide o prístupovú 
cestu, ktorú využívajú ďalší vlastníci na svoje pozemky a že ona nesúhlasí s odpredajom. 
Poslanci sa zhodli na tom, že nesúhlasia s odpredajom nakoľko ide o prístupovú cestu 
a mohlo by dôjsť k nespokojnosti vlastníkov, ktorí sa cez túto parcelu dostavajú na svoje 
pozemky. Kópia žiadosti tvorí súčasť tejto zápisnice. 
 
c/ Prejednanie ponuky na členstvo v združení Rady rusínskych regiónov Slovenska 
V tomto bode starostka oboznámila poslancov s návrhom prípravného výboru Rady 
rusínskych regiónov Slovenska na členstvo v tomto združení. Cieľom združenia bude 
vytvorenie silnej organizácie, ktorá by sa vyjadrovala k otázkam kultúry, jazyka, , 
financovania rusínskych inštitúcií, rozdeľovania financií, fungovania súborov, tvorcov 
národného umenia a kultúrneho života a pod. Návrh tvorí súčasť tejto zápisnice. 
Poslanci sa zhodli na vstupe. 
 
d/ Žiadosť o odkúpenie nehnuteľností tzv. „kasárne“ 
V tomto bode bola starostom prednesená žiadosť o odkúpenie nehnuteľností tzv. „kasárne“. 
Budovu by po odkúpení plánovali zrekonštruovať na bytový dom. Byty by po následnej 
kompletnej rekonštrukcii chceli ponúknuť na odpredaj. 
Starostka k tomu hovorila, že záujemcom povedala, že budova bude na predaj za cenu podľa 
znaleckého posudku. Podľa posledného posudku z roku 2018 je cena za budovu s pozemkom  



 

 

24 500,00 Eur. Starostka hovorila, že bude potrebný nový znalecký posudok, pretože 
posudok z roku 2018 už nie je aktuálny v zmysle zákona. 
K tomuto bodu sa poslanci zhodli na tom, že predaj sa zverejni na webovej stránke obce, 
obecnej tabuli a Ľubovnianskych novinách s tým, že predajná cena bude určená podľa 
nového znaleckého posudku. Poslankyňa Smolková hovorila, aby sa predaj podmienil 
vybudovaním bytov s čím všetci súhlasili.  
 
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 
Uznesenie č.33/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Stráňanoch 

A: berie na vedomie 
1. Informáciu ohľadne knihy „Partizánske vatry“ 
2. Žiadosť Dávida Toporčíka o odkúpenie časti obecného pozemku parcela C KN 702 
3. Návrh ponuky na členstvo v združení Rady rusínskych regiónov Slovenska 
4. Žiadosť o odkúpenie nehnuteľností tzv. „kasárne“ 

B: schvaľuje 
1. Predaj knihy „Partizánske vatry“ pre záujemcov v sume 4,50 Eur za jeden kus. 
2. Vstup obce do Rady rusínskych regiónov Slovenska. 
3. Zverejniť zámer a podmienky predaja obecnej budovy tzv. „kasárne“ s pozemkom 

s tým, že cena bude určená podľa nového spracovaného znaleckého posudku 
a predaj bude zverejnený na webovej stránke obce, obecnej tabuli 
a v Ľubovnianskych novinách. V prípade predaja bude v zmluve podmienka, že 
budova bude zrekonštruovaná na bytový dom s tým, že byty budú ponúknuté na 
odpredaj a uprednostnení budú záujemcovia z obce Stráňany. 

C: nesúhlasí 
S odpredajom časti obecného pozemku parcela C KN 705 Dávidovi Toporčíkovi. 
 
Hlasovanie:    Celkový počet poslancov: 3 
     Prítomní na hlasovaní: 3 

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

 
K bodu 7. Diskusia 
 V tomto bode nikto nevystúpil, diskutovalo sa k jednotlivým prerokovaným  bodom. 
 
K bodu 8. Záver 

Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila  zasadnutie OZ.  
 

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



 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

 

 


