UZNESENIE
zo zasadnutia mimoriadneho Obecného zastupiteľstva v Stráňavách konaného dňa
29.10.2014 o 17,00 hod. v zasadačke KD.
Prítomní : podľa prezenčnej listiny Ospravedlnení :
Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Stráňavách, konaného dňa 29.10.2014 otvoril a viedol
starosta obce Ing. Papán Jozef. Konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné, nakoľko je
prítomná nadpolovičná väčšina členov obecného zastupiteľstva.
Program rokovania :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Urbariát- doriešenie kúpnej zmluvy
Úprava rozpočtu
Inventarizácia majetku obce
Náhrada platu za nevyčerpanú dovolenku starostovi obce
Rôzne
Záver

1. VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE
Obecné zastupiteľstvo

uznesením č. 61 / 2014

schvaľuje a ) návrhovú komisiu v zložení :

Ing. Dušan Daňo
Pavol Brodňan
Patrik Ondák

b ) za overovateľov zápisnice :

Jana

Slezáčková

Ignác Bačinský

Hlasovanie:

Za:

7

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

2. KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ

Obecné zastupiteľstvo

uznesením č. 62 / 2014

berie na vedomie plnenie úloh zo zasadnutia dňa 03.09.2014
•
•
•
•
•
•

uznesenie č.55/2014
uznesenie č.56/2014
uznesenie č.57/2014
uznesenie č.58/2014
uznesenie č.59/2014
uznesenie č.60/2014

Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Žiadosť Firmy ALL SERVICE
Umiestnenie smetných nádob
ZŠ a MŠ režijné náklady
Rôzne :-správa o činnosti v obci

-splnené
-splnené
-splnené
- plní sa
- splnené
-splnené

3. URBARIÁT- Doriešenie kúpnej zmluvy

Obecné zastupiteľstvo

uznesením č. 63 / 2014
berie na vedomie:
návrh kúpnej zmluvy - dodatok č. 1 medzi predávajúcim : URBARIAT Stráňavy a obcou Stráňavy
o podmienkach uzatvorenia dodatku č. 1 k zmluve zo dňa 14.12.2014.
Obecné zastupiteľstvo
súhlasí:
s vyplatením vzájomne dohodnutej sumy 8 000 € po vykonaní všetkých právnych úkonov
potvrdzujúcich oprávnenosť zmluvy.

Hlasovanie:

Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

4. ÚPRAVA ROZPOČTU
Obecné zastupiteľstvo

uznesením č. 64 / 2014
schvaľuje
rozpis rozpočtu podľa nových kapitol rozpočtu. - viď. príloha

Hlasovanie:

Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa

hlasovania:0

5. INVENTARIZÁCIA MAJETKU OBCE
Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 65 / 2014
Schvaľuje návrh starostu obce o nariadení inventarizácie majetku obce v zmysle platného zákona o
účtovníctve.
Inventarizačnú komisiu v zložení: predseda komisie
Duchoňová Žofia
člen komisie
Mgr. Bemátová Renáta
člen komisie
Jasenovcová Anna

Hlasovanie:

Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa

hlasovania:0

6. NÁHRADA PLATU ZA NEVYČERPANÚ DOVOLENKU STAROSTOVI OBCE
Obecné zastupiteľstvo

uznesením č. 66 / 2014

Konštatuje,
že starostovi obce I n g . P a p á n o v i J o z e f o v i zostala nevyčerpaná dovolenka v počte 25 dní,
ktorú si nemohol vyčerpať ani do konca roku 2014, pretože zabezpečoval neodkladné úlohy
súvisiace s výkonom samosprávnej pôsobnosti obce a s výkonom prenesenej pôsobnosti štátnej
správy a z dôvodu skončenia funkčného obdobia starostu pred skončením kalendárneho roka 2014

II. rozhodlo
v zmysle § 2 ods.
2 zákona č. 253/1994
Z. z. o
právnom postavení a platových
pomeroch starostov
obcí a primátorov miest
v znení
neskorších predpisov poskytnúť
Ing.Papánovi Jozefovi starostovi obce náhradu platu za 25 dní nevyčerpanej dovolenky.
Dôvodová správa
Podľa § 2 ods.
2 zákona č. 253/1994
Z. z. o
právnom postavení a platových
pomeroch starostov
obcí a primátorov miest
v znení
neskorších predpisov starostovi
počas výkonu funkcie patrí dovolenka na zotavenie; na jej účely sa primerane použije osobitný
predpis, t. j. Zákonník práce. Náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku možno starostovi
poskytnúť, len ak nemohol vyčerpať dovolenku ani do konca budúceho kalendárneho roku a ak o
tom rozhodlo obecné zastupiteľstvo.
Starosta obce v roku a 2014 zabezpečoval neodkladné úlohy súvisiace s výkonom
samosprávnej pôsobnosti obce a s výkonom prenesenej pôsobnosti štátnej správy, ako voľby do
európskeho parlamentu v roku 2014, dve kolá prezidentských volieb v roku 2014 a príprava
jesenných volieb v roku 2014 do orgánov samosprávy obcí a z dôvodu skončenia funkčného
obdobia starostu obce pred skončením kalendárneho roka 2014.
V dôsledku vyššie uvedených skutočností odporúčam obecnému zastupiteľstvu schváliť
predložený návrh uznesenia.
Tento návrh uznesenia je v súlade s ustanoveniami zákona 253/1994 Z. z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v zneni neskorších predpisov.

Hlasovanie:

Za:

7

Proti:

0

6. RÔZNE
Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 67/ 2014
berie na vedomie:
informácie podané p. starostom k :
• činnosti Stráňavskej dychovky
• prebiehajúcemu asfaltovaniu komunikácií v obci
• zberu veľkoobjemovému odpadu

Zdržal sa

hlasovania:

0

•
•

čisteniu dažďových žľabov na streche budovy MŠ
zabezpečeniu budovy MŠ do budúcna z bezpečnostného hľadiska

súhlasí:
s príspevkom 999,- € na poradenskú činnosť pre eurofondy na programovacie obdobie 2015 – 2019
pre firmu P4U.
na základe žiadosti p. Jozefa Kučeríka, podľa možnosti úradu, so zabezpečením pomoci pri odvoze
jeho telesne postihnutej dcéry ráno na vyučovanie do ZŠ v prípade nepriaznivého počasie
V ďalšom obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie oznámenie p. Kamila Hrušku o
vysporiadaní pozemkov v okolí Malofatranského múzea.
Pretože vec nemá náležitú formu a odsúhlasenú cenu so SPF,
obecné zastupiteľstvo doporučuje, aby uvedenú vec riešilo až novozvolené zastupiteľstvo.
Hlasovanie:

Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa

hlasovania: 0

7.ZÁVER
Obecné zastupiteľstvo na svojom rokovaní dňa 29.10.2014 schválilo návrh na uznesenie v
prečítanom znení.
Ing. Papán Jozef poďakoval prítomným poslancom za účasť a zasadnutie ukončil.
Zapísala : J.Slezáčková
Ing.Papán Jozef
starosta obce

