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ZASADNUTIA OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA
Štvrté zasadnutie obecného
zastupiteľstva sa konalo 13. mája
2005 a prejednávalo :
- Kontrolu plnenia uznesení zo
zasadnutí obecného zastupiteľstva
zo dňa 22. apríla 2005
- Priebeh prác na kúpalisku
- Vyhodnotenie osláv 60. výročia
oslobodenia 5. Deň matiek
- Výstavba v obci a príprava nových
stavieb
- Činnosť stavebnej komisie
- Rôzne:
- Zastupovanie starostu obce
- priprava nájomných zmlúv
pre stankárov na kúpalisku

Na piatom zasadnutí Obecného
zastupitel'stva v Stráňavách
konaného dňa 17.júna 2005 sa
prejednávalo :
- Kontrola plnenia uznesení zo
zasadnutia dňa 13. mája 2005
- Správa o hospodárení OŠK Baník
Stráňavy
- Príprava na stráňavské hody
- L TS 2005 - obhliadka areálu
termálneho kúpaliska.
- Rôzne návrhy a pripomienky
poslancov

za I.polrok 2005.
Plánované príjmy:
11 092 000,- Sk
Príjmy k 30.6.2005:
8 600 555,54
(vrátane prostriedkov pre ZŠ a MŠ)
Z toho vlastné príjmy:
% plnenia

-

5 606 301,54
50,54 %

Plánované výdavky: 11 092 000,- Sk
Výdavky k 30.6.2005: 7 784 675,80
(vrátane prostriedkov pre ZŠ a MŠ)
Z toho vlastné výdavky:4 484 246,80
% plnenia
43,85 %
Celkové príjmy:
8 600 555,54 Sk
Celkové výdavky : 7 784 675,80 Sk
Rozdiel :+ 815 879,74 Sk
- Oslavy 61. výročia SNP.
- Výstavba nájomného bytového
domu
- Rekonštrukcia miestnej
komunikácie s inž.siet'ami:
- Rekonštrukcia školskej jedálne v MŠ
- Príprava na "Stráňavské hody".
- Dopravná situácia v obci - dlhodobé
parkovanie.
- Rôzne
a) voľné pobehovanie psov sa bude
riešiť ŠARHOM.
b) Informácia o činnosti trestnej
komisie - riešenie problémov v obci
c) Odhradenie pozemku pri
Jánošíkovi - rieši stav. komisia
d) Bunka Filipoviča na kúpalisku doriešenie

Šieste zasadnutie Obecného
zastupitel'stva v Stráňavách konané
dňa 5.8.2005 malo tento program :

Siedme zasadnutie
Obecného
zastupiteľstva v Stráňavách
konaného dňa 24. 8. 2005 malo tento
program :

- Kontrola plnenia uznesení zo
zasadnutia dňa 17. júna 2005
- Hospodárenie obce a fin.uzavierka

- kontrola plnenia uznesení obecného
zastupiteľstva zo dňa 5.8.2005

dopravná situácia v obci
personálne otázky OcÚ
žiadosti o odpredaj pozemkov
rôzne
a) účasť na oslavách SNP v Strečne,
odchod delegácie do Strečna
o 10.30 hod.
b) oslavy SNP v Stráňavách pri múzeu
c) sťažnosť občanov na firmu BOVIS
pre neuskutočnenie zberu
krmovín a odtok močovky je riešené
oznámením listu zástupcu
starostu na vedenie fy. BOVIS na
zjednanie nápravy
d) úprava cesty v Plánči - odstránenie
kríkov, skládky kameňa,
štrku - posúdiť na stavebnej komisii

Program z ôsmeho zasadnutia
Obecného zastupitel'stva v
Stráňavách konaného dňa 7. 9. 2005 :
-

kontrola plnenia uznesení zo dňa
24.8.2005
návrh na vyhlásenie nových volieb na
starostu obce
návrhy na čerpanie fondov z EÚ pre
potreby obce
zastupovanie starostu obce do nových
volieb
rôzne :
a) správu pána Hrušku Kamila zo
zasadnutia Mikroregiónu Terchová triedený zber, kompostovanie
odpadu, turistický ruch - kúpalisko,
múzeum
b) zabezpečiť natieranie jestvujúcich
preliezačiek a oplotenia v MŠ zakúpenie farby
c) žiadosť o prenájom garáže na
ihrisku OŠK
d) situáciu v OŠK Baník Stráňavy,
e) pripomienku poslanca Ing.
Lončíka Petra na osadenie značky
na odbočku do Stráňav

Zmeny v oblasti školstva
v novom školskom roku 2005/2006
V tomto školskom roku
sme v materskej škole otvorili
dve triedy a v základnej škole
desať. V materskej škole je
zapísaných 51 detí a základnú
školu navštevuje 213 žiakov zo
Stráňav a Mojšovej
Lúčky.
Súčasťou školy je i školský klub,
v ktorom pracuje pani
vychovávateľka s deťmi v
popoludňajších hodinách. Pri
mimoškolskej činnosti treba
spomenúť i vzdelávacie
poukazy, ktoré, tak ako v
minulom školskom roku, dostali
všetci žiaci školy v mesiaci
september. Na základe toho boli
zaradení do krúžkov, ktorých v
ZŠ pracuje 13 - / pohybové,
angličtiny,, informatiky – 3
skupiny, internetu, florbalový – 3
skupiny, šachový a športovotanečný/.
Od januára 2005 bol
zmenený systém financovania
tzv. originálnych kompetenciímaterských škôl, školských
jedálni a školských klubov detí-

ktorých financovanie je
zabezpecované výlucne z
rozpoctu obce. Z toho dôvodu
sme v rámci financných
úsporných opatrení presunuli i
stravovanie žiakov ZŠ do
budovy MŠ. Možno už teraz
povedat , že tento presun nemal
vplyv na pocet stravníkov zo ZŠ.
Školský rok sa zacal
5.septembra a v súcasnosti už
všetci tvrdo pracujeme. Deti
zabúdajú na prázdniny, zvykli si
na skoré vstávanie. Onedlho nás
caká štvrt rocná klasifikacná
porada a všetci sa už tešia na
zimu, sneh a Vianoce.

Školská jedáleň
V rámci ekonomických
opatrení sme sa pustili do
prestavby časti škôlky na
školskú jedáleň. V rámci
prestavby sa vymenili obklady,
radiátory a iné veci, ktoré už
nevyhovovali bezpečnostným a
hygienickým normám Jedáleň
funguje od 12. Septembra pre
všetkých žiakov základnej a
materskej školy.

Nové detské
ihrisko

Mgr. Eva Smolková
Riaditelka školy

V Žilinských novinách
usporiadala nadácia “Spoločne
pre deti” súťaž o detské ihrisko,
na ktorej sa zúčastnila aj naša
obec. Vďaka podpore sponzorov
a občanov sme túto súťaž
vyhrali.
OTK vysiela pravidelne v
16. septembra sme
dvoj-týždňových intervaloch
slávnostne, za účasti
každú druhú nedeľu od
predstaviteľov nadácie a
11.septembra.
Žilinských novín slávnostne
T.j. nasledovné vysielania
otvorili ihrisko v areáli materskej
budú 9. a 23. októbra, 6. a 20.
škôlky. Ihrisko je dostupné denne
novembra, 4. a 18. decembra
všetkým deťom do veku 12
2005 vždy o 11.00 hod. Repríza
rokov.
vysielania bude vždy nasledujúci
Touto cestou sa cheme
pondelok o 17:00 hod.
poďakovať všetkým sponzorom
a občanom, ktorí podporili obec
pri zísakaní ihriska. Menovite : Beniač
Daniel, Bizík Ladislav, Berzáková
Štefánia, Ďurneková Anna,
Harmečková Zuzana, Riplová Danka,
Ripel Rasťo, Adnan Špirtoviç, p. Vnuk
- zástupca firmy Doxx, Ing. Janura
Ladislav.

Kedy vysiela OTK ?

Firmy a organizácie :
Šmidová Slávka - Novinový stánok
Kasper Ľudovít - Domino - Plus
Ing. Štrba Jozef - PROMA
Klub dôchodcov Stráňavy

Nové detské ihrisko v areáli materskej školy
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Výlet
Vesmírom
Kde sa belelo a kde sa modrelo, na Mliečnej dráhe lietalo
ufo značky Rajo.
V jeho kabíne sedeli dvaja piloti.
Jeden s volal Jogurt a druhý Smotana.
Ich prácou bolo roznášať mlieko po galaxii. Nikto ich
nevidel cez deň iba v noci. Báli sa, že by im Slnko
poškodilo ufo a tovar, ktorý viezli.
Museli však dodržiavať mliečny jedálniček.
Po prvé – Raňajky – jeden liter mlieka a syr.
Po druhé – Obed – dva litre mlieka, mliečna polievka a
krupicová kaša.
Po tretie – Večera – tri litre mlieka, puding a korbáče.
Jogurt mal stále nové nápady o mliečnych výrobkoch.
Dával ich ochutnávať Smotanovi, ktorému veľmi chutili.
Chodili po rôznych planétach, ale najviac si obľúbili Zem.
Ich najlepšími priateľmi na Zemi boli deti.
Žil tam aj šéf Mliečnej dráhy – Syrokrém a jeho žena
Zakysanka.
Vlastnili firmu s názvom Karička. Predávali v nej
výrobky, ktoré vyrobil Jogurt.
A tak si zarábali Jogurt, Smotana a celá Mliečna dráha.
Neviem, či im naozaj išlo o peniaze, alebo o nás, deti,
aby sme boli zdravé.

Životné prostredie je téma tejto doby – téma, ktorá ma
vždy zaujímala a práve o nej by sa dalo vel a porozprávat .
Ja by som to nazval asi tak:
Životné prostredie, ktoré si my l udia sami nicíme.
A tu vzniká otázka: „Preco si ho nicíme?“
Ved každý clovek je spokojný, ked žije v cistom a peknom
prostredí. Ja sám verím tomu, že sa azda nenájde clovek,
ktorému je úplne jedno, co má okolo seba. No napriek
tomu sa pýtam: „Preco mnohí klamú, že udržujú životné
prostredie v takom stave, aby sa v nom dobre cítili?“
Dovolím si tvrdit , že každý nieco nicí, znecist uje...
Je pravda, že v dnešnej dobe sa nezaobídeme napríklad bez
áut, modernej techniky. Taktiež si neviem predstavit život
bez továrni.
Prírodu si však treba vediet chránit . Coraz castejšie
nachádzame znicené a vyrúbané lesy, ktoré sa stali obet ou
závodom a l ud om. Dokonca sa strácajú zurciace potôciky,
zdroj pitnej vody pre zvieratá.
Každý clovek si rád oddýchne v prírode, kde ho nic neruší
a môže sa pokochat jej krásou.
No pri pohl ade zblízka zistíme krutú pravdu. Iba málo
miest v dnešnej uponáhl anej dobe nájdeme cistých a
pokojných.
Národné parky sú krásne a naši ochranári sa snažia o ne co
najlepšie starat . Ale co ostatné oblasti?
Príroda zasiahnutá l udskou rukou trpí. Keby si to
uvedomil každý z nás, národné parky by vôbec nemuseli
jestvovat , boli by všade okolo nás.
Musíme sa všetci spamätat , kým nestratíme i to posledné
krásne, co máme, lebo príroda nám našu bezohl adnost
coskoro vráti. Nezabudne na to, co sme jej vykonali.
Musíme mat na pamäti, že aj v prírode je život v plnom
prúde, a preto je potrebné uchránit všetky žijúce druhy
živocíchov a rastlín ako odkaz pre d alšie generácie. Potom
sa nás naše deti môžu smelo spýtat , co im po sebe
zanecháme. No predsa svet, ktorý je krásny a zaujímavý,
preco si ho teda nevážit ?
Sme predsa len obycajní l udia – smrtel níci. Nikto tu
nebude žit naveky, ale príroda a okolie tu zostávajú.
Žijeme na krásnej planéte Zem a téma životného
prostredia je vecou každého z nás.
Matej Berzák – 8.A
zo školského casopisu

Daniela Šmidová – 6.roč.
zo školského časopisu
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Výstavba bytov
Na základe uznesenia obecného zastupiteľstva v
Stráňavách, obecný úrad zabezpečuje výstavbu nájomného
bytového domu pri základnej škole - popri školskej jedálne.
Nájomný bytový dom sa vystavuje v počte bytov 18 so skladbou
bytov : 4 byty trojizbové, 10 bytov dvojizbových a 4 byty
jednoizbové. Počet bytov a skladba bytov sa upravuje podľa
počtu záujemcov.
Do stanoveného termínu (30.9.2005) sa prihlásilo 34
záujemcov o byty. Z toho 17 záujemcov o nájomné byty a 17 o
byty do osobného vlastníctva.
Nájomné byty sú vo vlastníctve obce a sú určené pre
sociálne slabšie rodiny.
Podmienky, účel a výška dotácie na obstarávanie
nájomných bytov sú uverejnené vo výnose Ministerstva
výstavby a regionálneho rozvoja slovenskej republiky z 23.
decembra 2004, č. V-1/2004, ktorý v príslušných častiach
uverejňujeme nižšie v tomto čísle Stráňavských zvestí.
Pre záujemcov o byty do osobného vlastníctva
zisťujeme a hľadáme spoločnosti a investorov, ktoré túto formu
zabezpečujú a za akých finančných podmienok.

Výnos
Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky
z 23. decembra 2004 č. V-1/2004,
o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 8 ods. 2
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

§3
Žiadateľ
Dotáciu na účel podľa § 2 možno poskytnúť
žiadateľovi, ktorým je
a) obec; v hlavnom meste Slovenskej republiky
Bratislave a v meste Košice aj mestská časť (ďalej len
„obec“), alebo
b) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné
služby na zabezpečovanie bývania, správy, údržby a
obnovy bytového fondu (ďalej len „nezisková
organizácia“), ktorej
1. jedným zo zakladateľov je obec, pričom peňažný alebo
nepeňažný vklad obce je najmenej 51 % majetku
neziskovej organizácie, alebo
2. nezaťažený majetok je v hodnote presahujúcej
1,5-násobok požadovanej dotácie a jej
hospodársky výsledok za rok predchádzajúci
roku podania žiadosti o poskytnutie dotácie
(ďalej len „žiadosť“) bol kladný.

PRVÁ ČASŤ

§4

Všeobecné ustanovenie

Výška dotácie

§1

(1) Na obstarávanie bytu podľa § 2 ods. 1 písm. a), b), d) a e)
a) bežného štandardu, ktorého priemerný oprávnený
náklad stavby neprevýši 21 430 Sk na m2 podlahovej plochy
bytu,2) možno poskytnúť dotáciu vo výške 30 % oprávnených
nákladov stavby; minimálne kritériá bežného štandardu
vybavenia bytu sú uvedené v prílohe č. 1,
b) nižšieho štandardu, ktorého priemerný oprávnený náklad
stavby neprevýši 10 760 Sk na m2 podlahovej plochy bytu,
možno poskytnúť dotáciu vo výške 80 % oprávnených
nákladov stavby; minimálne kritériá nižšieho štandardu
vybavenia bytu sú uvedené v prílohe č. 1.
(2) Na obstarávanie bytu podľa § 2 ods. 1 písm. c)

Tento výnos ustanovuje podrobnosti o poskytovaní
dotácií z kapitoly ministerstva v rámci Programu rozvoja
bývania na
a)
b)
c)

úpravy nebytového priestoru, ktorými sa získa byt,
d) kúpu bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome,
e) kúpu a dokončenie rozostavaného bytu v bytovom dome
alebo rodinnom dome,
f) obnovu bytu v bytovom dome v lokalitách zapísaných v
Zozname svetového dedičstva.)
(2) Dotáciu na účely podľa odseku 1 písm. b) a c) možno
poskytnúť, ak výstavbou bytu získaného nadstavbou alebo
prístavbou v bytovom dome alebo nebytovej budove alebo
stavebnými úpravami ostatných budov na bývanie alebo
stavebnými úpravami nebytového priestoru vzniknú
najmenej štyri byty.

obstarávanie nájomných bytov,
prípravu územia a výstavbu technickej vybavenosti,
odstraňovanie systémových porúch bytových domov.
DRUHÁ ČASŤ
Dotácia na obstarávanie nájomných bytov
§2
Účel dotácie
(1) Dotáciu na obstarávanie nájomných bytov možno
poskytnúť na

a) výstavbu bytu v bytovom dome) alebo polyfunkčnom
bytovom dome) (ďalej len „bytový dom“) alebo rodinnom
dome,
b) výstavbu bytu získaného nadstavbou alebo prístavbou v
bytovom dome alebo nebytovej budove,
c) stavebné úpravy ostatných budov na bývanie) alebo stavebné

a) bežného štandardu, ktorého priemerný oprávnený
náklad stavby neprevýši 15 500 Sk na m2 podlahovej plochy
bytu, možno poskytnúť dotáciu vo výške 30 % oprávnených
nákladov stavby,
b) nižšieho štandardu, ktorého priemerný oprávnený náklad
stavby neprevýši 8 030 Sk na m2 podlahovej plochy bytu,
možno poskytnúť dotáciu vo výške 80 % oprávnených
nákladov stavby.
(3) Na obnovu bytu v bytovom dome podľa § 2 ods. 1 písm. f),
pokračovanie na str. 6
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pokračovanie zo str. 3

ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, možno poskytnúť
dotáciu do výšky 80 % oprávnených nákladov stavby,
najviac však 1 500 000 Sk na byt.
(4) Výška dotácie vypočítaná podľa odsekov 1 až 3 sa zaokrúhli
na celé 100 Sk smerom nadol.
(5) Oprávnené náklady stavby na účely podľa § 2 ods. 1 písm. a),
b), c) a f) sú náklady na stavbu vrátane dane z pridanej
hodnoty (ďalej len „daň“), ktoré sa preukazujú rozpočtom
stavby a zmluvou o dodávke stavebných prác.
(6) Oprávneným nákladom stavby na účel podľa § 2 ods. 1 písm.
d) je cena dohodnutá v kúpnej zmluve vrátane dane, ktorá sa
preukazuje kúpnou zmluvou.
(7) Oprávneným nákladom stavby na účel podľa § 2 ods. 1 písm.
e) je cena dohodnutá v kúpnej zmluve a náklady na
dokončenie stavby vrátane dane, ktorá sa preukazuje kúpnou
zmluvou, rozpočtom stavby a zmluvou o dodávke
stavebných prác.
(8) Do oprávnených nákladov stavby podľa odsekov 5 až 7 sa
nezahŕňajú náklady na projektové práce, náklady na
obstaranie pozemkov, náklady na výstavbu garáže, náklady
na výstavbu nebytového priestoru alebo ich podielu a ani
žiadne ďalšie súvisiace náklady, napríklad na technickú
vybavenosť.
§5
Podmienky poskytnutia dotácie
(1) Dotáciu na obstarávanie nájomného bytu možno
poskytnúť, len ak sa žiadateľ zaviaže, že
a) byt prenajme fyzickej osobe, ktorej mesačný príjem a
mesačný príjem osôb s ňou bývajúcich, ktorých príjmy sa
posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu) (ďalej len
„nájomca“) neprevyšuje trojnásobok životného minima)
platného k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho
roka, vypočítaného pre nájomcu a osoby, ktorých príjmy
sa posudzujú spoločne; pritom mesačný príjem sa
vypočíta z príjmu) za predchádzajúci kalendárny rok ako
podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas
ktorých sa príjem poberal; s výnimkou uvedenou v
písmene b) alebo c),
b) najviac 10 % bytov, minimálne však jeden byt, prenajme
osobám, ktoré zabezpečujú spoločenské, kultúrne,
zdravotnícke, ekonomické a sociálne potreby obce, a to
bez ohľadu na výšku ich príjmu,
c) najviac 40 % bytov prenajme osobám, a to bez ohľadu na
výšku ich príjmu, ak sa na území vytvárajú nové pracovné
miesta a výstavba bytov súvisí s realizáciou významnej
investície,
d) nájomnú zmluvu) s nájomcom uzatvorí na dobu, ktorá
neprevýši tri roky s výnimkou, ak nájomcom je občan so
zdravotným postihnutím uvedeným v prílohe č. 2, u
ktorého doba nájmu neprevýši desať rokov,
e) nájomnú zmluvuna užívanie bytu, ktorý spĺňa podmienky
ustanovené osobitným predpisom) pre užívanie bytu
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu, uzatvorí
len s občanom so zdravotným postihnutím uvedeným v
prílohe č. 2; ak takýto občan nepožiadal o uzavretie
nájomnej zmluvy, možno uzavrieť nájomnú zmluvu s
iným občanom na dobu, ktorá neprevýši jeden rok,
f) cenu ročného nájmu určí dohodou; najmenej vo výške 1,5

% z oprávnených nákladov na tvorbu fondu prevádzky,
údržby a opráv,
g) v nájomnej zmluve upraví právo nájomcu na opakované
uzatvorenie nájmu bytu pri dodržaní podmienok
uvedených v nájomnej zmluve a nenapĺňaní ustanovení
osobitného predpisu;) opakovane uzatvoriť zmluvu o
nájme bytu možno aj s nájomcom, ktorý nespĺňa
podmienku podľa písmena a), ak o nájom nepožiadala
fyzická osoba, ktorá spĺňa túto podmienku, v tomto
prípade sa doba nájmu dohodne na jeden rok,
h) pre zabezpečenie splácania nájomného a nákladov za
prípadné poškodenie bytu nebude od budúceho nájomcu
požadovať finančnú zábezpeku za užívanie bytu vyššiu
ako 12 mesačných splátok nájomného a
i) zachová nájomný charakter bytov po dobu najmenej 30
rokov.
(2) Dotáciu na účely podľa § 2 ods. 1 písm. a) až e) možno
poskytnúť, ak
a) podlahová plocha bytu bežného štandardu neprevýši 80
m2,
b)podlahová plocha bytu nižšieho štandardu neprevýši 60
m2,
c) z celkového počtu obstarávaných bytov minimálne 1 %
bytov, najmenej však jeden byt, spĺňa podmienky
ustanovené osobitným predpisom9) pre užívanie bytu
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu, ak obec
eviduje žiadosť o pridelenie takéhoto bytu, okrem
prípadu, ak sa byt získava nadstavbou podľa § 2 ods. 1
písm. b) alebo stavebnými úpravami podľa § 2 ods. 1
písm. c) v dome alebo priestore, ktorý nemá zriadený
výťah,
d) súvisiaca technická vybavenosť je vybudovaná alebo je
zabezpečené financovanie jej výstavby,
e) má obec schválený program rozvoja bývania obce),
f) štandard vybavenia bytu bude zodpovedať minimálne
kritériám uvedeným v prílohe č. 1.
(3) Maximálna podlahová plocha bytu podľa odseku 2 písm. a)
a b) sa nevzťahuje na byt stavebne určený na trvalé bývanie
občana s ťažkým zdravotným postihnutím uvedeným v
prílohe č. 2.
(4) Ak obstarávanie nájomných bytov podmieňuje aj výstavba
prislúchajúcej technickej vybavenosti, predloží sa súčasne
so žiadosťou o poskytnutie dotácie na obstarávanie
nájomných bytov aj žiadosť o poskytnutie dotácie na
výstavbu technickej vybavenosti, pokiaľ táto nie je
zabezpečená alebo žiadateľ vyhlási, že výstavbu
prislúchajúcej technickej vybavenosti zabezpečí bez
dotácie podľa tohto výnosu.
5.) § 3 zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6.) § 2 zákona č. 601/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov
7.) § 4 zákona č. 601/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov
8.) § 685 Občianského zákonníka
9.) Vyhláška ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.
532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných
technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných požiadavkách na
stavby užívané osobami s obmedzeneu schponosťou pohybu.
10.) § 711 ods. 1 písm. c) d) a g) Občianského zákonníka
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Žiadosť obce o
finančné prostriedky EÚ
Obec Stráňavy zaslala do stanoveného termínu
30. júna 2005 žiadosť - PROJEKT o pridelenie finančných
prostriedkov z Európskych fondov.
Názov projektu :
Operačný program :
Názov priority :
Opatrenie :

Rekonštrukcia miestnej
komunikácie Stráňavy
Základná infraštruktúra
Lokálna infraštruktúra
3.4 - Renovácia a rozvoj obce

Miestna (obecná) komunikácia, ktorá bude podľa
tohto projektu rekonštruovaná, zabezpečuje prepojenie
centra obce s jestvujúcou bytovou výstavbou v kolónii
Polom a prechádza územím s plánovanou bytovou
výstavbou rodinných domov a bytových domov. Na
rekonštrukciu MK Stráňavy je vypracovaná projektová a
rozpočtová dokumentácia. Komunikácia je vyše 50 rokov
stará. Je v dezolátnom stave, vykazuje rôzny stupeň
deformácie, značné nerovnosti a šírkové odlišnosti.
Realizovaním projektu sa splní odveký sen našich
občanov tým, že sa spojí obec v jeden celok s jestvujúcou a
plánovanou bytovou výstavbou Na územie, cez ktoré
vedie komunikácia je vypracovaná v roku 1997 a
schválená „URBANISTICKÁ ŠTÚDIA ZÓNY IBV
STRÁŇAVY“. Tým, že sa do cestného telesa a chodníkov
položia inžinierske siete (kanalizácia, vodovod, elektrika,
plyn) pre I. etapu výstavby vytvoria sa podmienky pre
výstavbu rodinných domov a 12 bytov v obytnom dome.
Pri terajšej komunikácií nie sú chodníky, čím sa znižuje
bezpečnosť a plynulosť premávky.
Prostriedky Europského fondu
využijeme na rekonštrukciu
jestvujúcej miestnej komunikácie v
dĺžke 1381 m vedúcej od materskej
školy na koniec obytnej časti v časti
Polom. Na prvom úseku .a treťom
úseku sa položí živičný koberec s
upravením sklonov vozovky a
odvodnenie. V strednej časti sa
komunikácia rozšíri na 7m vozovky
s obojstrannými chodníkmi, do
ktorých sa uložia inžinierske siete.
Tým, že sa položia inžinierske siete,
(vodovod, kanalizácia dážďová a
splášková a elektrina ) pri tejto
rekonštrukcii komunikácie ušetria
sa finančné prostriedky na
realizáciu potrebných inžinierskych
sieti a vytvoria sa podmienky pre
realizáciu plánovanej bytovej
výstavby v tejto časti.
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Rozpočtové náklady sú na komunikáciu
kanal. dážďová
splášková
vodovod
NN sieť - preklad
Rekonštrukcia verejného osvetlenia
(v celej obci)

19 630 000,- Sk
9 645 000,- Sk
1 086 000,- Sk
803 000,- Sk
979 000,- Sk
2 440 000,- Sk
Kamil Hruška

Cyklistický výstup
na POLOM
V stráňavách odštartovali novú tradíciu. V nedeľu 2.
októbra sa tam konal prvý ročník amatérskych cyklistických
pretekov do vrchu pod názvom Šprintpolom. Na trať dlhú 5,2
km s prevýšením takmer 500 metrov nastúpili spolu 104
pretekárov. “Toto je naša prvá akcia, veľmi sa snažíme aby
vyšla čo najlepšie. Určite tomu prispelo aj počasie,” hovorí
Eva Berková, organizátorka. Najväčším prekvapením bol
13-ročný Martin Slotta, ktorý skončil v kategorii dospelých na
piatom mieste. “Až v cieli sme zistili, že ešte vlastne patrí do
detskej kategórie. Vyhlásili sme ho za najlepšieho účastníka
pretekov.” Medzi deťmi zvíťazil Arnošt Dupal pred Jánom
Ďurechom a Marošom Skupeňom. Ceny si však odniesli všetky
deti. V kategórii do35 rokov nenašiel premožiteľa J. Rebro, za
ním sa umiestnil Ľuboš Gabčík a František Wild. Ženy cyklistky spojili do jedenj skupiny. Prvé miesto obsadila Eva
Berková pred Annou Tománkovou, J. Potúčikovou a Alenou
Bohúňovou. Šprint na Polom organizoval Cyklopozitív klub
Žilina. “Budúci rok na jar plánujeme preteky na Polom zo
Strečna. Na jeseň by sme potom chceli toto isté podujatie
zopakovať.” dodala Eva Berková.
zdroj: Žilinské noviny

Z osláv SNP v Strečne

Domino
PLUS
spol.
s.r.o
Domino plus spol. s r.o., Martina Rázusa 9, 010 01 Žilina
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline v oddieli : Sro, císlo vložky: 152/L
Držitel certifikátu kvality ISO 9001:2000

ponúka pre svojich potencionálnych zákazníkov
sedacie súpravy
stolicky drevené a kovové
kancelárske stolicky
školský nábytok
spálnový nábytok
detský nábytok
kancelársky nábytok
hotelový nábytok
kúpelnový nábytok
drevené a kovové regále
mobilné regále
kovový nábytok
nábytok z masívneho dreva
nábytok vyrobený podl a požiadavky zákazníka
kuchynské linky
obývacie steny,

Kontakt: tel.: 041-5003196-7, tel./fax.. 041-5966048, mobil: 0907847301, 0907851840,
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
E-mail.: ludovit.kasper@domino-plus.sk, rastislav.kasper@domino-plus.sk, www.domino-plus.sk

ŠPORT
OŠK Baník Stráňavy
Stráňavy - Martin 3:1 (1:1)
Od začiatku sa hral svižný futbal, v ktorom sa
Martinčania snažili eliminovať domáce útoky rýchlou
kombináciou. Domáci sa ujali vedenia po rýchlej akcii a
ďalej pokračovali v dobrej hre. V závere prvého polčasu
však nedôsledne pristúpili k obrane a hosťujúci útočník
poľahky vyrovnal. ˇUvod druhého dejstva vyšiel
Stráňavám ideálne, keď hneď v 48. min. sa ujali
vedenia. Tento gól ich vzpružil a vlial na ich kopačky
istotu. Dobrou kombináciou si vynútili prevahu. Vedenie
po rýchlom protiútoku zvýšili v 78. min. Hostia sa len
ojedinele dostávali ku bráne a na zníženie im už nostal
čas. Víťazstvo domácich je zaslúžené.
zdroj : Žilinské noviny

Dospelí 4. liga sever
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

L.Lúčka
Žilina B
Valča
Rudinská
Belá
Krásno n.Kys
Námestovo.
Martin
Trebostovo
Oščadnica
T.Štiavnička
Nižná
Stráňavy
Tvrdošín

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

7
7
5
5
5
4
3
3
2
3
2
3
1
0

1
0
3
1
0
2
3
3
4
1
3
0
3
2

1
2
1
3
4
3
3
3
3
5
4
6
5
7

17:3
26:8
20:10
12:11
20:17
13:15
16:11
12:13
12:8
12:23
13:15
7:17
9:25
7:20

22
21
18
16
15
14
12
12
10
10
9
9
6
2

XXXIV. ročník cestného behu „ Od pamätníka k pamätníku „

Majstrovstvá okresu Žilina v cestnom behu pre rok 2005.
DNÍ ŠPORTU 2005
PROPOZÍCIE
Poriadateľ

: OÚ Stráňavy , KÚ SZTK Žilina ,
ZŠ Stráňavy

Organizačný výbor: Ing. Jozef PAPÁN, Marta
ZEMÁNKOVÁ
Starosta obc
Tajomníčka
pretekov
Doc. Ing. Augustín SLÁDEK
Technický riaditeľ
Mgr. Eva SMOLKOVÁ
Riaditeľka ZŠ Stráňavy
Miesto a štart
pretekov
:
Kultúrny dom Stráňavy
Dátum a začiatok
pretekov
:

Prihlášky
Informácie

:
:

Vekové kategórie
a dĺžka tratí
:
žiaci, žiačky 1- 2 trieda
žiaci, žiačky 3- 4 trieda
žiaci, žiačky 5- 6 trieda
žiaci, žiačky 7- 8 trieda
žiaci, žiačky 9 trieda

dorastenky, dorastenci do 18 rokov
muži do 40 , nad 40 a nad 50 rokov
ženy bez rozdielu veku
všetci
Spôsob pretekania:

Ceny:
8. októbra 2005
žiacke kategórie
dorastenecké a dospelé

500 m
1 000 m
1 300 m
1 300 /1 500 m
1 500 m

10.00 hod
14.00 hod

10,5 km

V zmysle predpisov SZTK, na
vlastné nebezpečie, bez obmedzenia
cestnej premávky v čase konania
pretekov.

Obdržia prví traja pretekári v
každej kategórii, v dorasteneckých a
dospelých kategóriách budú osobitne
odmenení najlepší pretekári.

v mieste konania pretekov,
do 30 min pred štartom

Víťaz kategórie muži do 40 rokov obdrží pohár KÚ SZTK
Žilina

Obecný úrad Stráňavy č. tel.
041 / 5005675

Občerstvenie

Každý účastnik žiackych pretekov dostane za účasť balíček a
občerstvenie.
Stráňavské zvesti vydáva : Obecný úrad Stráňavy
nepredajné

Vyšlo dňa : 5.10.2005

:

Všetci pretekári po dobehnutí do cieľa

