UZNESENIE
zo zasadnutia mimoriadneho Obecného zastupiteľstva v Stráňavách konaného dňa
03.09.2014 o 17,00 hod. v zasadačke KD.
________________________________________________________________
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení : Danišová Renáta
Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Stráňavách, konaného dňa 03.09.2014 otvoril a
viedol starosta obce Ing. Papán Jozef. Konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné,
nakoľko je prítomná nadpolovičná väčšina členov obecného zastupiteľstva.
Program rokovania :
1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Žiadosť firmy ALL Service s.r.o.
4. Doriešenie umiestnenia smetných nádob pri bytovom dome č. 494
5. Návrh na príspevok na režijne náklady do ŠJ
6. Rôzne
7. Záver
1. VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE
Obecné zastupiteľstvo
uznesením č.55 / 2014

schvaľuje

a ) návrhovú komisiu v zložení :

Brodňan Pavol
Slezáčková Jana
Bačinský Ignác

b ) za overovateľov zápisnice :

Ing. Daňo Dušan
Ing. Ondák Jaroslav

Hlasovanie:

Za : 8

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

2. KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ
Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 56 / 2014
berie na vedomie plnenie úloh zo zasadnutia dňa 18.6.2014 a 19.6.2014









uznesenie č.47/2014
uznesenie č.48/2014
uznesenie č.49/2014
uznesenie č.50/2014
uznesenie č.51/2014
uznesenie č.52/2014
uznesenie č.53/2014
uznesenie č.54/2014

Voľba návrhovej komisie
- splnené
Kontrola plnenia uznesení
- splnené
Doriešenie otvorenia kúpaliska 2014
- splnené
Schválenie záverečného účtu obce za rok 2013 - splnené
Správa nezávislého auditora o audite účt. závierky - splnené
Pokračovanie rokovania zo dňa 18.6.2014
- splnené
Predložene dôvody neprevádzkovania AQUA - splnené
Rôzne : Všeobecné informacie o dianí
- splnené

3. ŽIADOSŤ FIRMY ALL SERVICE
Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 57 / 2014
berie na vedomie – žiadosť o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie
odpadov, na zber odpadov a súhlas na odovzdávanie odpadov
vhodných na využitie v domácnostiach zo dňa 25.8.2014
nesúhlasí – s rozšírením uvedeným v žiadosti zo dňa 25.8.2014. Trvá na svojom vyjadrení
k žiadosti z 17.7.2013
odvôvodnenie : Svoj nesúhlas odôvodňuje tým, že už vyše roka činnosti firmy All Service
sú neustále sťažnosti od občanov obce Stráňavy, Urbariátu Stráňavy
na znečisťovanie miestnej komunikácie, komunikácie v areáli
bývaleho družstva, na vytekanie zahnívajúcej tekutiny, ktorá odteká
do rigola tečúceho do obce a rôzne iné znečitenie. Taktiež sa za
posledné obdobie rozmnožili hlodavce, ktoré sa vyskytujú už aj
v strede obytnej obce.
Odporúča – aby si firma All service plnila hlavne povinnosti a hlavne tie, ktoré vyplývajú
z vyjadrenia dňa 17.7.2013

Hlasovanie:

Za : 8

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

4. DORIEŠENIE UMIESTNENIA SMETNÝCH NÁDOB
PRI BYTOVOM DOME č. 494
Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 58 / 2014
navrhlo – uloženie nádob pre každý vchod samostatne.

Hlasovanie:

Za : 8

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

6. NÁVRH NA PRÍSPEVOK NA REŽIJNE NÁKLADY DO ŠJ
Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 59 / 2014
schvaľuje príspevok na režijne náklady. Výška príspevku bude určená na základe
schválenia na rodičovskom združení ZŠ s MŠ, ktorý prednesie vedenie školy.

Hlasovanie:

Za : 8

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

6.RÔZNE
Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 60 / 2014
Berie na vedomie správu o činnosti v obci podanú starostom obce Ing. Papánom Jozefom.

Hlasovanie:

Za : 8

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

7.ZÁVER
Obecné zastupiteľstvo na svojom rokovaní dňa 3.09.2014 schválilo návrh na uznesenie
v prečítanom znení.
Ing. Papán Jozef poďakoval prítomným poslancom za účasť a zasadnutie ukončil.

Zapísala : Slezáčková J.
Ing.Papán Jozef
starosta obce

