Zápisnica
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami
konaného dňa 26.10.2018

Prítomní:
Poslanci OZ:

Starosta obce: Rastislav Sloveňák,
Igor Oračko, , Slavomír Badžo, Dušan Oračko, Ondrej Badžo, Ján Badžo st.,

Neprítomní:

Ján Badžo ml., Ján Oračko, Július Oračko, Július Badžo

Ďalší prítomní:

Eva Halčinová
Ing. Ružena Wildnerová
Ivana Nižníková

Verejnosť:

podľa prezenčnej listiny.
.........................................................................................................................

PROGRAM ZASADANIA OZ
Predkladá
1.

Prizvaní

Otvorenie
a) Schválenie programu rokovania
b) Voľba návrhovej komisie
c) Určenie overovateľov zápisnice
d) Určenie zapisovateľa
2. Schválenie VZN č. 1/2018 - o podmienkach umiestňovania plagátov na území obce Stráne pod
Tatrami
3. Upozornenie prokurátora č. Pd 127/18/7703-6
4. Rozpočtové opatrenie č. 33/2018
5. Schválenie rozpočtu obce na roky 2019-2021
6. Zásady hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami obce Stráne pod Tatrami
7. Voľba hlavného kontrolóra obce Stráne pod Tatrami
8. Interpelácie poslancov na starostu obce
9.
Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva
10.
Rôzne
a./ námety občanov doručené obci
b./ písomné pripomienky občanov doručené obci
11. Dotazy a dopyty občanov (fyzických a právnických osôb)
12. Záver

K bodu 1. Otvorenie
Rokovanie OZ otvoril Rastislav Sloveňák, starosta obce. Privítal všetkých prítomných.
Starosta obce konštatoval, že počet prítomných poslancov je 5 a OZ je uznášania schopné.

K bodu č. 1. a) Schválenie programu rokovania:

Starosta obce dal hlasovať o predloženom programe. Poslanci OZ hlasovali o predloženom
programe a jednomyselne ho schválili.
Uznesenie č. 84 /2018

návrh

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade so zákonom zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
program zasadania obecného zastupiteľstva:
Predkladá

a)
b)
c)
d)

Prizvaní

1.
Otvorenie
Schválenie programu rokovania
Voľba návrhovej komisie
Určenie overovateľov zápisnice
Určenie zapisovateľa
2. Schválenie VZN č. 1/2018 - o podmienkach umiestňovania plagátov na území obce Stráne pod
Tatrami
3. Upozornenie prokurátora č. Pd 127/18/7703-6
4. Rozpočtové opatrenie č. 33/2018
5. Schválenie rozpočtu obce na roky 2019-2021
6. Zásady hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami obce Stráne pod Tatrami
7. Voľba hlavného kontrolóra obce Stráne pod Tatrami
8. Interpelácie poslancov na starostu obce
9.
Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva
10.
Rôzne
a./ námety občanov doručené obci
b./ písomné pripomienky občanov doručené obci
11. Dotazy a dopyty občanov (fyzických a právnických osôb)
12. Záver
Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
uznesenie bolo prijaté

- Igor Oračko, , Slavomír Badžo, Dušan Oračko, Ondrej Badžo, Ján
Badžo st.,
-

Starosta obce predložil prítomným Návrh na zmenu programu rokovania OZ a to:
Navrhujem zmeniť a doplniť program rokovania:
zrušiť bod č.2 - Schválenie VZN č. 1/2018 - o podmienkach umiestňovania plagátov na území obce
Stráne pod Tatrami
bod č. 3 -Upozornenie prokurátora č. 104/18/7703-12
bod č. 4 - Schválenie nájmu plynárenského zariadenia v Stráňach pod Tatrami, parcela číslo 1299/46
Poradie bodov programu sa posúva postupne ako boli navrhnuté v pozvánke na zasadnutie OZ.
Starosta obce dal hlasovať o predloženej zmene programu a následne o upravenom programe.
Uznesenie č. 85/2018

návrh

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade so zákonom zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
zmenu programu OZ
schvaľuje
upravený program zasadania obecného zastupiteľstva:
Program:
1.

Predkladá

Prizvaní

Otvorenie
a) Schválenie programu rokovania
b) Voľba návrhovej komisie
c) Určenie overovateľov zápisnice
d) Určenie zapisovateľa
2. Upozornenie prokurátora č. Pd 127/18/7703-6
3. Upozornenie prokurátora č. Pd 104/18/7703-12
4. Schválenie nájmu plynárenského zariadenia v Stráňach pod Tatrami, parcela č. 1299/46
5. Rozpočtové opatrenie č. 33/2018
6. Schválenie rozpočtu obce na roky 2019-2021
7. Zásady hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami obce Stráne pod Tatrami
8. Voľba hlavného kontrolóra obce Stráne pod Tatrami
9. Interpelácie poslancov na starostu obce
10. Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva
11. Rôzne
a./ námety občanov doručené obci
b./ písomné pripomienky občanov doručené obci
12. Dotazy a dopyty občanov (fyzických a právnických osôb)
13. Záver

Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:

- Igor Oračko, , Slavomír Badžo, Dušan Oračko, Ondrej Badžo, Ján
Badžo st.,
-

uznesenie bolo prijaté

K bodu č. 1. b) voľba návrhovej komisie
Starosta obce navrhol:
Návrhovú komisiu: Igor Oračko a Ján Badžo st.
Poslanci hlasovali za navrhnutých členov návrhovej komisie:

Uznesenie č. 86/2018

návrh

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
volí
návrhovú komisiu, v zložení : Igor Oračko a Ján Badžo st.

Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:

- Igor Oračko, , Slavomír Badžo, Dušan Oračko, Ondrej Badžo, Ján
Badžo st.,
-

Uznesenie bolo prijaté

K bodu programu č. 1. c) a d) určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Starosta obce určil :
Overovateľov zápisnice: Dušan Oračko a Ondrej Badžo
Zapisovateľku: Ing. Ružena Wildnerová

K bodu programu č. 2. Upozornenie prokurátora č. Pd 127/18/7703-6

Starosta obce predniesol prítomným upozornenie prokurátora podľa § 28 zákona č.153/2001 Zb. o
prokuratúre vo veci zverejnenia faktúr od 02.01.2018 do 30.08.2018. Tieto nedostatky boli
odstránené po upozornení pracovníka zodpovedného za zverejňovanie faktúr.

Uznesenie č. 87/2018

návrh

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
prerokovalo
Upozornenie prokurátora č. Pd 127/18/7703-6 zo dňa 12.10.2018
konštatuje
že poznatky získané pri rokovaní Upozornenia Pd 127/18/7703-6 bude využívať v ďalšej
rozhodovacej činnosti

Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:

- Igor Oračko, Slavomír Badžo, Dušan Oračko, Ondrej Badžo, Ján
Badžo st.,
-

Uznesenie bolo prijaté

K bodu programu č. 3. Upozornenie prokurátora č. Pd 104/18/7703-12
Starosta obce predniesol prítomným upozornenie prokurátora podľa § 28 zákona č.153/2001 Zb. o
prokuratúre o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v sídle orgánu verejnej správy.

Uznesenie č. 88/2018

návrh

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce predkladá návrh na zmenu rozpočtu.
prerokovalo
Upozornenie prokurátora č. Pd 104/18/7703-12 zo dňa 19.10.2018
konštatuje

že poznatky získané pri rokovaní Upozornenia Pd 127/18/7703-6 bude využívať v ďalšej
rozhodovacej činnosti

K bodu programu č. 4. Schválenie nájmu plynárenského zariadenia v Stráňach pod Tatrami, parcela
č. 1299/46
Starosta obce informoval prítomných o podmienkach pripojenia občanov k novovybudovanému
plynárenskému zariadeniu, ktoré bolo rozšírené v tunajšej rómskej osade na parcele č. 1299/46. To
sa môže uskutočniť len v prípade, ak dôjde k uzavretiu zmluvného vzťahu medzi Slovenským
plynárenským priemyslom a Obcou Stráne pod Tatrami. Preto starosta obce navrhol dať plynárenské
zariadenie v rómskej osade do nájmu SPP a navrhol výšku nájmu za symbolické 1,00 EURO za rok do
obdobia, kým toto zariadenie SPP neprevezme do svojho vlastníctva. Dal hlasovať o tomto návrhu.
Uznesenie č. 89/2018

návrh

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
Nájom plynárenského zariadenia v Stráňach pod Tatrami na parcele č.1299/46 Slovenskému
plynárenskému priemyslu za 1,00 EURO za rok.

Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:

- Igor Oračko, , Slavomír Badžo, Dušan Oračko, Ondrej Badžo, Ján
Badžo st.,
-

Uznesenie bolo prijaté

K bodu programu č. 5. Rozpočtové opatrenie č. 33/2018
Na základe ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p starosta obce predkladá návrh na
zmenu rozpočtu rozpočtovým oparením.
Presunom rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu sa nemenia celkové príjmy a
celkové výdavky rozpočtu.

Uznesenie č. 90/2018

návrh

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 33/2018
Hlasovanie:
za:

-

proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:

-

Igor Oračko, , Slavomír Badžo, Dušan Oračko, Ondrej Badžo, Ján
Badžo st.,

Uznesenie bolo prijaté

K bodu programu č. 6. Schválenie rozpočtu obce na roky 2019-2021
Návrh rozpočtu obce na roky 2019-2021 bol riadne zverejnený 08.10.2018. Do zasadania OZ neboli
prednesené žiadne návrhy na zmeny alebo úpravy ani žiadne pripomienky. Starosta obce dal
hlasovať o tomto návrhu.

Uznesenie č. 91 /2018

návrh

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
Rozpočet obce Stráne pod Tatrami na roky 2019-2021.
návrh
Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:

- Igor Oračko, , Slavomír Badžo, Dušan Oračko, Ondrej Badžo, Ján
Badžo st.
-

Uznesenie bolo prijaté
K bodu programu č. 7. Zásady hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami obce Stráne
pod Tatrami
Návrh Zásad o hospodárení a nakladaní s finančnými prostriedkami obce Stráne pod Tatrami bol
riadne zverejnený 08.10.2018. Do zasadnutia OZ neboli prednesené žiadne zmeny ani pripomienky,
preto starosta obce dal hlasovať o tomto návrhu.

Uznesenie č.

92/2018

návrh

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
Zásady hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami obce Stráne pod Tatrami.
Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:

- Igor Oračko, , Slavomír Badžo, Dušan Oračko, Ondrej Badžo, Ján
Badžo st.
-

Uznesenie bolo prijaté
K bodu programu č. 8. Voľba hlavného kontrolóra obce Stráne pod Tatrami
Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo voľbou hlavného kontrolóra obce. Termín doručenia prihlášok
bol do 12.10.2018 do 12,00 hod. V tomto termíne bola doručená 1 prihláška. Na zasadnutí OZ
starosta obce pred prítomnými poslancami obálku otvoril a konštatoval, že stanovené náležitosti
prihlášky boli splnené a dal slovo kandidátovi na post kontrolóra obce. Ten sa predstavil a predniesol
svoju predstavu o činnosti v tejto funkcii. Odpovedal na dotazy poslancov a pred hlasovaním opustil
rokovaciu miestnosť. Poslanci po diskusii hlasovali o predloženom návrhu.
Uznesenie č. 93/2018

návrh

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov prijalo uznesenie, ktorým v súlade s § 18 a § 18a
zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
volí
do funkcie hlavného kontrolóra obce Stráne pod Tatrami Bc. Martina Hoffmana, bytom Mierová 7,
Ľubica, so začiatkom funkčného obdobia od 27.10.2018, s dĺžkou pracovného času 40 hodín
mesačne.
Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:

- Igor Oračko, , Slavomír Badžo, Dušan Oračko, Ondrej Badžo, Ján
Badžo st.
-

Uznesenie bolo prijaté
K bodu programu č. 9. Interpelácie poslancov na starostu obce

K bodu programu č. 10. Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva
K bodu programu č. 11. Rôzne
a./ námety občanov doručené obci
b./ písomné pripomienky občanov doručené obci
K týmto bodom programu neboli prednesené žiadne pripomienky.

12. Dotazy a dopyty občanov (fyzických a právnických osôb)
Pani Matilda Kaprálová predniesla svoje dotazy:
Uznesenie č.64/2018 je chybné paragrafové znenie.
Uznesenie na určenie platu starostu obce, odmena je schválená od 01.08.2018 a uznesenie bolo
prijaté 31.08.2018 - či je to správne. Starosta obce odpovedal, že pri nových voľbách starostu obce,
čo je prípad terajšieho starostu, je platné uznesenie, ktoré bolo prijaté bývalému starostovi obce,
keďže nebolo prijaté na meno, ale na funkciu starostu obce a do dnešného dňa nebolo zrušené. Od
nástupu do funkcie starostu obce si nárok na odmenu neuplatnil aj keď o tom vedel.
Chyba v kúpnej zmluve medzi VŽŠ a obcou Stráne pod Tatrami. Po upozornení a kontrole obec tieto
nedostatky odstráni.
Dotaz o zrušení uznesenia o odpredaji obecných pozemkov. Vysvetlenie poskytol novozvolený
kontrolór obce Bc. Hoffman.

13. Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie OZ.

Overovatelia:
Dušan Oračko
Ondrej Badžo

Rastislav Sloveňák
starosta obce

Zapísala:
Ing. Ružena Wildnerová

