Zápisnica
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami
konaného dňa 05.03.2018

Prítomní:
Starosta obce: Rastislav Sloveňák,
Poslanci OZ: Ján Oračko, Július Oračko ml., , Igor Oračko, Ondrej Badžo, Ján Badžo st ., Ján Badžo
ml., Július Badžo
Neprítomní: Slavomír Badžo , Július Oračko st. ,
Ďalší prítomní:

Ing. Ružena Wildnerová
Bc. Zuzana Pitoňáková
Eva Halčinová
JUDr. Jozef Sotolář

Verejnosť:

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

PROGRAM ZASADANIA OZ
Predkladá
1.
a)
b)
c)
d)

Prizvaní

Otvorenie
starosta obce
Schválenie programu rokovania
Voľba návrhovej komisie
Určenie overovateľov zápisnice
Určenie zapisovateľa
2. Schválenie Rozpočtu obce Stráne pod Tatrami na rok 2018
3. Schválenie VZN č. 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku, mzdy a správu objektu MŠ so
sídlom na území obce Stráne pod Tatrami
4. Schválenie Dodatku č. 2 Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Stráňach pod
Tatrami
5. Interpelácie poslancov na starostu obce
6. Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva
7. Rôzne
a./ námety občanov doručené obci
b./ písomné pripomienky občanov doručené obci
8. Dotazy a dopyty občanov (fyzických a právnických osôb
9. Záver

K bodu programu č. 1. a) Otvorenie
Rokovanie OZ otvoril Rastislav Sloveňák, starosta obce. Privítal všetkých prítomných a konštatoval, že
počet prítomných poslancov je 7 a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Predniesol prítomným program zasadania OZ a dal hlasovať za prednesený program rokovania OZ:

K bodu č. 1. a) Schválenie programu rokovania:
Uznesenie č. 13 /2018

návrh

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade so zákonom zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a) schvaľuje

program zasadania obecného zastupiteľstva:
Program:

Predkladá

Prizvaní

1. Otvorenie
starosta obce
a)
Schválenie programu rokovania
b)
Voľba návrhovej komisie
c)
Určenie overovateľov zápisnice
d)
Určenie zapisovateľa
2. Schválenie Rozpočtu obce Stráne pod Tatrami na rok 2018
3. Schválenie VZN č. 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku, mzdy a správu objektu MŠ so
sídlom na území obce Stráne pod Tatrami
4. Schválenie Dodatku č. 2 Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Stráňach pod
Tatrami
5. Interpelácie poslancov na starostu obce
6. Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva
7. Rôzne
a./ námety občanov doručené obci
b./ písomné pripomienky občanov doručené obci
8. Dotazy a dopyty občanov (fyzických a právnických osôb
9. Záver

Hlasovanie:
za:
- Ján Oračko, Július Oračko ml., Igor Oračko, Ondrej Badžo, Ján
Badžo st ., Ján Badžo ml., Július Badžo
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
uznesenie bolo prijaté

K bodu č. 1. b) voľba návrhovej komisie
Starosta obce navrhol:
Návrhovú komisiu: Ján Badžo ml., Július Badžo
Poslanci hlasovali za navrhnutých členov návrhovej komisie:

Uznesenie č. 14/2018

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 : Ján Badžo ml., Július Badžo
Hlasovanie:
za:
- Ján Oračko, Július Oračko ml., Igor Oračko, Ondrej
Badžo, Ján Badžo st ., Ján Badžo ml., Július Badžo
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté

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

K bodu programu č. 2. Schválenie Rozpočtu obce Stráne pod Tatrami na rok 2018
Návrh programového rozpočtu obce Stráne pod Tatrami na rok 2018 bol zverejnený v zákonnej
lehote. Po pripomienke, že zverejnený Návrh rozpočtu nie je úplný, ekonómka obce pripravila
Dôvodovú správu k Návrhu programového rozpočtu obce Stráne pod Tatrami na rok 2018 a
predložila poslancom OZ upravený rozpočet obce na rok 2018 so zapracovanými pripomienkami .

Uznesenie č . 15 /2018

návrh

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
Predložený Návrh programového rozpočtu obce na rok 2018, upravený podľa Dôvodovej správy k
Návrhu programového rozpočtu obce na rok 2018.

Hlasovanie:
za:
Badžo, Ján Badžo st ., Július Badžo
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:

- Ján Oračko, Július Oračko ml., Igor Oračko, Ondrej
- Ján Badžo ml.,
-

Uznesenie bolo prijaté

K bodu programu č. 3 Schválenie VZN č. 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku, mzdy a
správu objektu MŠ so sídlom na území obce Stráne pod Tatrami
Návrh VZN č. 1/2018 bol riadne zverejnený v zákonnej lehote. ZŠ s MŠ predložila OZ požiadavku
skutočných nákladov na mzdy a prevádzku MŠ na rok 2018. Pani riaditeľka osobne zdôvodnila
predloženú požiadavku. Poslanci OZ po diskusii navrhli preložiť tento bod programu na najbližšie
rokovanie obecného zastupiteľstva. Starosta obce dal hlasovať o 3 bode programu:

Uznesenie č. 16 /2018

návrh

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov sa
zdržuje hlasovania
o VZN č. 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku, mzdy a správu objektu MŠ so sídlom na území
obce Stráne pod Tatrami

Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:
- Ján Oračko, Július Oračko ml., Igor Oračko, Ondrej
Badžo, Ján Badžo st ., Ján Badžo ml., Július Badžo
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
uznesenie nebolo prijaté

K bodu programu č. 4 Schválenie Dodatku č. 2 Zásad odmeňovania poslancov Obecného
zastupiteľstva v Stráňach pod Tatrami
V Článku 2, Odmeňovanie poslancov odsek č. 4 v znie:
Poslanecká odmena v zmysle ods. 1 tohto článku sa kráti o 100% za mesiac, ak poslanec nepredloží
odpis z registra trestov v termíne k 30.01., 30.06. a 31.10. kalendárneho roka. Povinnosť poslancov
predkladať odpis z registra trestov je v súlade s Uznesením č. 81/2016 zo dňa 16.12.2016. Poplatky za
odpis z registra trestov budú preplatené z rozpočtu obce, v prípade, že poslanec neporušil povinnosť

podľa § 25, ods. 3 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Poslanci OZ
boli povinní predkladať tento odpis z registra trestov, čo od 01.01.2018 nie je možné, pretože je
platná novela zákona č. 330/2007 Z. z . o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých

zákonov, platný od 01.01.2018, kde Občan nie je oprávnený sám požiadať o vydanie odpisu
registra trestov, do záznamov môže len nahliadať a robiť si z neho výpisy, odpis sa mu však
nevydá. Takéto oprávnenie nová právna úprava priznáva iba v zákone ustanoveným
orgánom a na zákonom ustanovený účel. Po dotaze poslanca Jána Oračka, že v návrhu je
chybne uvedené číslo článku a číslo odstavca. Po vysvetlení starosta obce dal hlasovať za
predložený Dodatok č. 2 Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Stráňach pod
Tatrami:
Uznesenie č. 17 /2018

návrh

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
Dodatok č. 2 Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Stráňach pod Tatrami

Hlasovanie:
za:
- Ján Oračko, Július Oračko ml., Igor Oračko, Ondrej
Badžo, Ján Badžo st ., Ján Badžo ml., Július Badžo
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
uznesenie bolo prijaté

K bodu programu č. 8. Dotazy a dopyty občanov (fyzických a právnických osôb)
Pani Matilda Kaprálová predniesla niekoľko pripomienok:
- prečo v predchádzajúcich zápisniciach zo zasadaní obecného zastupiteľstva nie je zapísané všetko o
čom sa v hovorí v diskusii.
- pri zverejnených faktúrach JUDr. Sotolářa za právne služby nie sú uvedené úkony, pre koho bol úkon
vykonaný a v aký deň bol úkon vykonaný.
-nedočítala sa o výške platu starostu obce
- v niektorých faktúrach za telekomunikačné služby v roku 2017 je uvedená 0.
- v kolektívnej zmluve na rok 2017 pri finančnom plnení je uvedená 0.
- prečo VZN vypracováva právnik obce

Overovatelia: Igor Oračko

Ján Oračko

Rastislav Sloveňák
starosta obce

Zapísala:
Ing. Ružena Wildnerová

