ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Stránske
zo dňa 19.11.2021
Prítomní:

Podľa prezenčnej listiny

Neprítomní:

Janka Škorvánková

Overovatelia:

Miloš Chrachala
Zuzana Kultanová

Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola uznesení OZ
4. Voľba hlavnej kontrolórky obce Stránske.
5. Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti pre pripomienkové konanie.
6. Návrh VZN o poplatku za vývoz a uloženie KO pre pripomienkové konanie.
7. Zmluva o budúcej zmluve medzi Obec Stránske a Sevak a.s.
8. Rôzne.
9. 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 Vieru Majerčíkovú pracovníčku Obce Stránske. Za overovateľov
zápisnice určil poslancov Obecného zastupiteľstva p. Miloša Chrachalu a p. Zuzanu Kultanovú.
Uznesenie č. 76/2021
OZ berie na vedomie určenie zapisovateľa, Viera Majerčíková a overovateľov zápisnice p.
Miloš Chrachala a Zuzana Kultanová.

Hlasovanie:
Za

6

Proti
Zdržal sa
Neprítomní

0
0
1

Miloš Chrachala, Ing. Zuzana Tomaníková, Zuzana Kultanová, Stanislav Čišecký, MiroMiroslav Tomaník, JUDr. Lenka Gallová

Janka Škorvánková

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.
predaj pozemku v prospech Peter Fajbík, Poluvsie
predaj schválený, príprava zmluvy
určenie rámca daní a poplatkov na rok 2022
návrh schválený
odkúpenie pozemku od Peter Knapec, v časti Bórie
v riešení
zámena pozemkov medzi Obec Stránske a Peter Jančúch
súhlas so zámenou po prepracovaní GP
Zmluva o budúcej zmluve medzi Obec Stránske a Sevak a.s.
v riešení, doloženie dokladov o financovaní
Uznesenie č. 77/2021
OZ berie na vedomie predloženú kontrolu uznesení OZ zo dňa 22.10.2021 starostom obce.
Hlasovanie:
Za

5

Proti
Zdržal sa
Neprítomní

0
0
1

Miloš Chrachala, Ing. Zuzana Tomaníková, Zuzana Kultanová,
Stanislav Čišecký, Miroslav Tomaník, JUDr. Lenka Gallová

Janka Škorvánková

K bodu č. 4
Voľba hlavnej kontrolórky obce Stránske.
Na obec bola doručená jedna obálka, o uchádzanie sa miesta hlavnej kontrolórky obce Stránske,
jedná sa o uchádzačku Ing. Michaela Mravec, ktorá spĺňa všetky požiadavky, ktoré boli vo vyhlásení.
Starostom bola navrhnutá volebná komisia:
Stanislav Čišecký, JUDr. Lenka Gallová, Miroslav Tomaník
Následne boli poslancom rozdané hlasovacie lístky, ktoré po sčítaní boli vyhodnotené ako platné.
Hlavná kontrolórka obce je zvolená: Ing. Michaela Mravec, s úväzkom: 0,05 s nástupom od
01.12.2021, na funkčné obdobie 6 rokov.
Uznesenie č. 78/2021
OZ zvolilo za hlavnú kontrolórku obce Stránske Ing. Michaela Mravec s počtom hlasov 6,
voľba prebehla tajnou voľbou, s účinnosťou od 01.12.2021 do 30.11.2027 s úväzkom 0,05.

Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní

0
0
1

Miloš Chrachala,Ing. Zuzana Tomaníková, Zuzana Kultanová
Stanislav Čišecký, Miroslav Tomaník, JUDr.Lenka Gallová

Janka Škorvánková

K bodu č.5
Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti
Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti bol poslancom zaslaný, všetky dane ostávajú rovnaké ako
v minulom roku.
Ing.Zuzana Tomaníková
- daň za psa by som navrhla zvýšiť na 10€, nakoľko by boli financie na odchyt túlajúcich sa psov
a čistenie po nich.
Starosta
- útulok pre psov riešime v rámci celej Rajeckej doliny.
Uznesenie č. 71/2021
OZ berie na vedomie predložené VZN o dani z nehnuteľnosti pre pripomienkové konanie.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní

0
0
1

Miloš Chrachala,Ing. Zuzana Tomaníková, Zuzana Kultanová, Stanislav Čišecký,
JUDr.Lenka Gallová, Miroslav Tomaník

Janka Škorvánková

K bodu č. 6
Návrh VZN o dani za vývoz KO
Návrh VZN o poplatku za vývoz a uloženie KO bol poslancom zaslaný. V tomto návrhu je zmenená
len sadzba za vývoz KO pre chatárov a to na sumu 20,50€.
Stanislav Čišecký
– ostane táto zmena pri zbere KO, keď sa ešte budú náklady zvyšovať. Netreba to zapracovať?
Starosta
- všetky náklady sú už prirátané, cena by sa nemala navyšovať.
Uznesenie č. 72/2021
OZ berie na vedomie predložené VZN o poplatku za vývoz a uloženie KO pre pripomienkové
konanie.
Hlasovanie:
Za:

6

Miloš Chrachala,Ing. Zuzana Tomaníková, Zuzana Kultanová
Stanislav Čišecký, Miroslav Tomaník, JUDr. Lenka Gallová

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní

0
0
1

Janka Škorvánková

K bodu č. 7
Zmluva o budúcej zmluve medzi Obec Stránske a Sevak a.s
Nakoľko diskusia už bola na predchádzajúcej schôdzi OZ, bola len jedna otázka.
JUDr,Gallová - k tejto zmluve keby stavebníci dali prílohu, koľko je konečná suma za toto dielo.
Uznesenie č. 78/2021
I.
OZ schvaľuje predloženú zmluvu o budúcej zmluve medzi obec Stránske a Sevak a.s.
II.
OZ požaduje od stavebníkov predložiť sumu za dielo a priložiť k dohode
o financovaní stavby.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní

0
0
1

Miloš Chrachala, Ing. Zuzana Tomaníková, Zuzana Kultanová
Stanislav Čišecký, Miroslav Tomaník, JUDr. Lenka Gallová

Janka Škorvánková

K bodu č.8
Rôzne
Starosta
- regulácia toku: Časť pri p. Boríkovej, realizovať bude firma Maruna. Boli predložené aj ďalšie
dve ponuky. Začiatok prác predbežne v stredu 24.11.2021. Časť pri p. Petrovi Štadani by sa robila
až na jar.
- boli naplánované adventné trhy - pri Covid opatreniach ich rušíme.
- Mikuláša budeme realizovať a to po intervaloch, aby neboli naraz všetci na jednom mieste. Všetko
závisí od aktuálnej situácie.
p.Kostolný
- stavebný úrad R.T. - či obec môže dať vyhlásenie, že v časti diel bude výstavba pokračovať. Pre
moju žiadosť o výstavbu, potrebné pre Sevak a.s..
starosta:
- vodovod na ulici krížna ešte nie je skolaudovaný, doklady sú tam už dva roky a dokonca nám
prišiel list, že od nás žiadajú doložiť doklady , nakoľko oni ich nemajú všetky.
JUDr.Gallová
- z finančných prostriedkov z Prima banky, že by sa začalo šetrenie v splátkach. A aby sa to zahrnulo aj do rozpočtu na rok 2022.
- v lokalite Záhumnie cesta ide kadiaľ správne?

starosta
- vysvetlil, ako by mala cesta správne ísť.
p.Kultanová
- predvolanie o udaní - ohľadom vysypania asfaltovej drte na pozemok Urbáru Stránske je v akom
riešení?
starosta
- toto je v riešení, bolo aj miestne zisťovanie na tvare miesta. Ale konečný verdikt sme zatiaľ nedostali.
Ing. Tomaníková
- VZN o parkovaní na miestnej komunikácií
- šachty pri p. Hodásovi ako je ďaleko riešenie?
- ubytovanie na chatách - platí sa poplatok?
- prijatie ďalšieho zamestnanca pre obce, ktorý bol v minulosti navrhnutý
starosta
- VZN o parkovaní nemáme
- šachty pri p. Hodásovi , je to v riešení
- poplatok za ubytovanie na chatách odvádzajú jednotlivé zariadenia, ale určitý únik je
v súkromných chatách, chýba legislatíva na možnosť kontroly.
- ďalší zamestnanec pre práce v obci, riešim v spolupráci s ÚPSVaR
Uznesenie č.79/2021
OZ berie na vedomie pripomienky v rôznom.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní

0
0
1

Miloš Chrachala,Ing. Zuzana Tomaníková, Zuzana Kultanová
Stanislav Čišecký, Miroslav Tomaník, JUDr. Lenka Gallová

Janka Škorvánková

Nikto nemal pripomienky OZ bolo ukončené.
Stránske dňa: 19.11.2021
Jaroslav Mitaš
starosta obce

Zapísala:

Viera Majerčíková

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

Overovatelia:

Miloš Chrachala

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

Zuzana Kultanová

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

