ZÁPISNICA
z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Stránske
zo dňa 24.09.2021
Prítomní:

Podľa prezenčnej listiny

Neprítomní:

Stanislav Čišecký, JUDr. Lenka Gallová, Miroslav Tomaník

Overovatelia:

Janka Škorvánková
Zuzana Kultanová

Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola uznesení OZ
4. Prerokovanie k možnosti pripojiť sa memorandu o spolupráci medzi obcou pri kandidatúre mesta Žilina na EHMK 2026.
5. Úprava rozpočtu.
6. Zámenná zmluva medzi Obcou Stránske a Peter Jančúch, ako prípad hodný osobitného
zreteľa.
7. Predaj pozemku CKN 1898/7 o výmere 47m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa medzi Obec Stránske a Peter Fajbík, Poluvsie.
8. Začatie konania k zmene a doplnku č.2 ÚP obce Stránske na základe požiadavky p.
Hodása Jána.
9. Vyhodnotenie akcie Hody 2021.
10. Rôzne.
11.
12. Záver.
K bodu č. 1
Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie otvoril starosta obce, privítal prítomných poslancov, konštatoval, že OZ je uznášaniaschopné.

K bodu č. 2
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Starosta určil za zapisovateľku p. Vieru Majerčíkovú, zamestnankyňu OcÚ.
Za overovateľov zápisnice určil poslancov Obecného zastupiteľstva p. Janu Škorvánkovú a p. Zuzanu
Kultanovú.

Uznesenie č. 59/2021
OZ berie na vedomie určenie zapisovateľa, Vieru Majerčíkovú a overovateľov Janu Škorvánkovú a Zuzanu Kultanovú.
Hlasovanie:
Za
Proti
Zdržal sa
Neprítomní

4
0
0
3

Jana Škorvánková, Miloš Chrachala, Ing. Zuzana Tomaníková,
Zuzana Kultanová

Stanislav Čišecký, JUDr. Lenka Gallová, Miroslav Tomaník

K bodu č. 3
Kontrola uznesení
Starosta obce predniesol správu o kontrole uznesení z predchádzajúceho zasadnutia. Niektoré body
sú aj na dnešnom zasadnutí. Ostatné sú buď v plnení alebo splnené.
- zámenná zmluva p. Mäká Tatiana a obec Stránske
- schválená zámena
- predaj pozemku obce Stránske pre p. Čanecká Helena
- schválená kúpna zmluva
- predaj pozemku obce Stránske pre p. Majerčík Peter a manž. - schválená kúpna zmluva
- organizačné zabezpečenie hody 2021
- dohodnuté
- vyhlásenie voľby hlavnej kontrolórky obce
- vyhlásené, termín 19.11.2021
- riešenie jednoduchých pozemkových úprav v obci
- začatý proces
- návrh na zavedenie el. kontroly odpadov
- poslanci informovaný
- Ing.Tomaníková Z. - predloženie finančnej a personálnej obsadenosti k elekt.odpadov - v riešení
Uznesenie č. 60/2021
OZ berie na vedomie predloženú kontrolu uznesení OZ zo dňa 06.08.2021 starostom obce.
Hlasovanie:
Za
Proti
Zdržal sa
Neprítomní

4
0
0
3

Jana Škorvánková, Miloš Chrachala, Ing. Zuzana Tomaníková, Zuzana Kultanová

Stanislav Čišecký, JUDr.Lenka Gallová, Miroslav Tomaník

K bodu č. 4
Prerokovanie k možnosti pripojiť sa k memorandu o spolupráci medzi obcou pri kandidatúre
mesta Žilina na EHMK 2026.
Mesto Žilina pripravuje kandidatúru do súťaže o titul Európske hlavné mesto kultúry 2026 v SR a za
týmto účelom bol zostavený projektový tím, ktorý je poverený prípravou finálnej prihlášky do súťaže.
Mesto Žilina podalo prihlášku, dostalo sa užšieho výberu a má dosť veľkú šancu, ale musia mať splnené podmienky a to, podpísanie memoranda do konca októbra, od okolitých obcí, čím by sme ich
Spoločné spolufinancovanie bežných výdavkov projektu je vo výške 1,00€ na občana v každom roku
2024, 2025 a 2026. Tento príspevok bude použitý na administratívu, marketing a propagáciu regiónu.
Mesto Žilina sa zároveň zaväzuje poskytnúť mobilný kultúrny program na území obce v celkovej
hodnote rovnajúcej sa minimálne trojnásobku všetkých príspevkov Obce do spoločného projektu.

Uznesenie č. 61/2021
I.
OZ súhlasí s uzatvorením memoranda o spolupráci s mestom Žilina v rámci kandidatúry na Európske Hlavné Mesto Kultúry.
II.
OZ poveruje starostu obce Jaroslava Mitaša na podpis Memoranda o spolupráci pri
príprave a realizácií projektu Žilina Beskydy 2026 v rámci výzvy Európske hlavné
mesto kultúry 2026 v Slovenskej republiky.

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní

4
0
0
3

Jana Škorvánková, Miloš Chrachala,Ing. Zuzana Tomaníková, Zuzana Kultanová

Stanislav Čišecký, JUDr. Lenka Gallová, Miroslav Tomaník

K bodu č.5
Úprava rozpočtu obce.
Nakoľko sa vyskytli kapitálové výdavky, ktoré neboli rozpočtované, je potrebné ich vykryť z rezervného fondu. Ide o nasledovné výdavky, ktoré sú v celkovej výške: 9 855,66€:
- príspevok spolufinancovania na kompostáreň cez združenie Prameň v sume:
3 582,58€
- zateplenie budovy ZŠ – časť školská jedáleň s sume:
3 999,08€
- zakúpenie novej elektrickej smažiacej panvice do ŠJ v sume: 2 274,00€
Ing. Tomaníková Z. – doporučuje, pre budúcnosť informovať pred použitím rezervného fondu.
- k predloženej úprave rozpočtu neboli pripomienky.
Uznesenie č. 62/2021
I.
OZ schvaľuje použitie rezervného fondu podľa predlohy
II.
OZ schvaľuje úpravu rozpočtu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní

4
0
0
3

Jana Škorvánková, Miloš Chrachala,Ing. Zuzana Tomaníková, Zuzana Kultanová

Stanislav Čišecký, JUDr. Lenka Gallová, Miroslav Tomaník

K bodu č. 6
Zámenná zmluva medzi Obcou Stránske a Peter Jančúch, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Jedná sa o zámenu parciel v časti Bórie a pri rodinnom dome p. Jančúcha v obci Stránske. p.Jančúch
predložil geometrický plán. Táto zámena už bola prejednávaná, bola aj obhliadka na tvare miesta,
Ing. Tomaníková vyhotovila zápis z obhliadky, ktorý je prílohou zápisnice.
Ing. Tomaníková
- nesúhlasím so zámenou pozemkov a to zámenou jedna ku jednej, tiež nesúhlasím s geometrickým
plánom, nakoľko na ceste vznikne tvar štvoruholníka a takéto tvary a výklenky sa na cestu nehodia.
Cesta má byť súmerná, navrhujem aby p. Jančúch geometrický plán dal prerobiť.

Starosta
- predložil stanovisko, že nie je možné prijať relevantné uznesenie, nakoľko nie je dostatočný počet
poslancov.
Uznesenie č. 63/2021
Nakoľko sa jedná o zámenu pozemkov obce a na OZ sú prítomný len štyria poslanci, a na
schválenie je potrebná 3/5 väčšina, bod sa presúva do ďalšieho zastupiteľstva.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní

4
0
0
3

Jana Škorvánková, Miloš Chrachala,Ing. Zuzana Tomaníková, Zuzana Kultanová

Stanislav Čišecký, JUDr. Lenka Gallová, Miroslav Tomaník

K bodu č. 7
Predaj pozemku CKN 1898/7 o výmere 47m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa, medzi obec
Stránske a Peter Fajbík, Poluvsie.
Po predložení geometrického plánu sa jedná o pozemok parcela 1898/7 o výmere 47m2. Tento pozemok sa nachádza pri pozemku, ktorý je vo vlastníctve p. Petra Fajbíka a po ňom má prístup na svoj
pozemok.
Uznesenie č. 64/2021
Nakoľko sa jedná o predaj pozemku Obce a na OZ sú prítomní len 4 poslanci, na schválenie je
potrebná 3/5 väčšina, bod sa prekladá do budúceho OZ.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní

4
0
0
3

Jana Škorvánková, Miloš Chrachala,Ing. Zuzana Tomaníková, Zuzana Kultanová

Stanislav Čišecký, JUDr. Lenka Gallová, Miroslav Tomaník

K bodu č.8
Začatie konania k zmene a doplnku č.2 ÚP obce Stránske, na základe požiadavky p. Jána Hodasa.
p. Hodas odstupuje od zámeru výstavby bytoviek, nebude v tomto zámere pokračovať, avšak tie pozemky, ktoré vykúpil na tieto účely chce, aby sa uskutočnila zmena ÚP. V budúcnosti má zámer
postaviť 3 rodinné domy.
Ing. Tomaníková
- súhlasíme so zmenou zámeru výstavby pre p. Hodas Ján. K budúcemu OZ nech p. Hodas predloží
nový zámer.
Starosta
- to bude možné pri spracovaní návrhu ku konaniu, zmene č.2
Uznesenie č. 65/2021
OZ na základe požiadavky p. Ján Hodas súhlasí, so začatím procesu zmeny ÚP obce č.2.

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní

4
0
0
3

Jana Škorvánková, Miloš Chrachala,Ing. Zuzana Tomaníková, Zuzana Kultanová

Stanislav Čišecký, JUDr. Lenka Gallová, Miroslav Tomaník

K bodu č.9
Vyhodnotenie akcie Hody 2021 .
Starosta predložil vyúčtovanie nákladov na Hody 2021. Z prostriedkov obce sa uhradili náklady na
vystúpenie skupín. Skupina AT band v sume 1100,00€ a ozvučenie v sume 400,00€.
Uznesenie č.66/2021
OZ berie na vedomie vyhodnotenie akcie Hody 2021.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní

4
0
0
3

Jana Škorvánková, Miloš Chrachala,Ing. Zuzana Tomaníková, Zuzana Kultanová

Stanislav Čišecký, JUDr. Lenka Gallová, Miroslav Tomaník

K bodu č.10
Rôzne.
Starosta:
- poverené osoby chodia po obci a vyberajú peniaze na vonkajšie dvere na kostole, je to formou
zbierky.
- podal informáciu, že je nutné urobiť výrub 3ks smreka od RD pri p. Zimanovej Eve v areáli ZŠ.
Dôvod je požiadavka revízneho technika plynu na výrub z možného ohrozenia potrubia.
Jana Škorvánková
- navrhujem aby sa spravil vianočný koncert na termín 26.12.2021
Miloš Chrachala
- predložiť doklady o predaji obecného pozemku, kde bola aj obecná studňa, za koľko bola studňa
predaná?
Uznesenie č. 67/2021
OZ berie na vedomie pripomienky, návrhy vznesené v rôznom a žiada starostu obce o priebežné riešenie.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní

4
0
0
3

Jana Škorvánková, Miloš Chrachala,Ing. Zuzana Tomaníková, Zuzana Kultanová

Stanislav Čišecký, JUDr. Lenka Gallová, Miroslav Tomaník

Nikto nemal pripomienky OZ bolo ukončené.

Stránske dňa: 24.09.2021

Jaroslav Mitaš
starosta obce

Zapísala:

Viera MAJERČÍKOVÁ

..............................................

Overovatelia:

Jana Škorvánková

..............................................

Zuzana Kultanová

..............................................

