Zápisnica
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami
konaného dňa 04.04.2018

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

Bc. Zuzana Pitoňáková
Eva Halčinová

Verejnosť:

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

PROGRAM ZASADANIA OZ
Predkladá

a)
b)
c)
d)

Prizvaní

1. Otvorenie
Schválenie programu rokovania
Voľba návrhovej komisie
Určenie overovateľov zápisnice
Určenie zapisovateľa
2. Schválenie Dodatku č. 3 Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Stráňach
pod Tatrami
3. Schválenie dodatku č. 2 k VZN č. 3/2016 o financovaní súkromného centra špeciálnopedagogického poradenstva, Stráne pod Tatrami
4. Rozpočtové opatrenie č. 1/2018
5. Schválenie VZN č. 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku, mzdy a správu objektov
Materskej školy so sídlom na území obce Stráne pod Tatrami
6. Interpelácie poslancov na starostu obce
7. Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva
8. Rôzne
a./ námety občanov doručené obci
b./ písomné pripomienky občanov doručené obci
9. Dotazy a dopyty občanov (fyzických a právnických osôb
10. 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 6 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. 17/2018

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:
Program:

a)
b)
c)
d)

Predkladá

Prizvaní

1.Otvorenie
Schválenie programu rokovania
Voľba návrhovej komisie
Určenie overovateľov zápisnice
Určenie zapisovateľa
2 Schválenie Dodatku č. 3 Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Stráňach pod
Tatrami
3. Schválenie dodatku č. 2 k VZN č. 3/2016 o financovaní súkromného centra špeciálnopedagogického poradenstva, Stráne pod Tatrami
4. Rozpočtové opatrenie č. 1/2018
5. Schválenie VZN č. 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku, mzdy a správu objektov
Materskej školy so sídlom na území obce Stráne pod Tatrami
6. Interpelácie poslancov na starostu obce
7. Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva
Rôzne
8.
a./ námety občanov doručené obci
b./ písomné pripomienky občanov doručené obci
9. Dotazy a dopyty občanov (fyzických a právnických osôb
10. Záver

Hlasovanie:
za:
Badžost ., Ján Badžo ml.,
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
uznesenie bolo prijaté

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

Poslanec Igor Oračko navrhol doplniť program o rozpočtové opatrenieč. 2. Keďže nebolopripravené
na zasadnutie OZ tentobod nebolzapracovaný do schválenéhoprogramu.
K bodu č. 1. b) voľba návrhovej komisie
Starosta obce navrhol:
Návrhovú komisiu: Ján Badžost., a Ján Oračko
Poslanci hlasovali za navrhnutých členov návrhovej komisie:

Uznesenie č. 18/2018

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 st., a Ján Oračko
Hlasovanie:
za:
Badžo, Ján Badžost ., Ján Badžo ml.,
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:

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

Uznesenie bolo prijaté

K bodu programu č. 1. c) a d) určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Starosta obce určil :
Overovateľov zápisnice: Ján Badžoml., OndrejBadžo
Zapisovateľku: Bc. Zuzna Pitoňáková

K bodu programu č. 2. Schválenie Dodatku č. 3 Zásad odmeňovania Poslancov Obecného
zastupiteľstva v Stráňach pod Tatrami
Starosta obce informoval prítomných o zmene Zásad odmeňovania poslancov OZ Stráňach pod
Tatrami,ktoré sa menia na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, ktorého novela bola schválená NR SR 01.02.2018 a tento zákon nadobúda účinnosť od
01.04.2018.
Na základe § 25, ods. 8 zákonač. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa
poslancovi poskytuje odmena, najviac v kalendárnomroku jedenmesačný plat starostu bez zvýšenia
podľa príslušnej platovej skupiny.
Poslanci OZ navrhli vyplatiť túto odmenu za rok2018 jodnorázovo vo výplatnom termíne v mesiaci
máj 2018.
Starosta obce dal hlasovať za prednesený bod programu:

Uznesenie č. 19/2018

návrh

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
Dodatokč. 3 Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Stráňach pod Tatrami
Hlasovanie:
za:
Badžo, Ján Badžost ., Ján Badžo ml.
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:

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

Uznesenie bolo prijaté

Uznesenie č . 20/2018

návrh

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
jedno rázové vyplatenie poslaneckej odmeny na základe Dodatku č.3 Zásad odmeňovania poslancov
Obecného zastupiteľstva v Stráňach pod Tatrami vyplatené vo výplatnom termíne v mesiaci máj
2018.
Hlasovanie:
za:
Badžo, Ján Badžost ., Ján Badžoml.
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté

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

K bodu programu č. 3 Schválenie dodatku č. 2 k VZN č. 3/2016 o financovaní súkromného centra
špeciálno-pedagogického poradenstva Stráne pod Tatrami
Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 3/2016 bol riadne zverejnený v zákonnej lehote. Poslanci OZ po
diskusii navrhli preložiť tento bod programu na najbližšie rokovanie obecného zastupiteľstva.
Starosta obce dal hlasovať o 3 bode programu:
Uznesenie č. 21/2018

návrh

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov sa
schvaľuje
Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2016 o financovaní súkromného centra špeciálno-pedagogického
poradenstva, Stráne pod Tatrami
Hlasovanie:
za:
Badžo, Ján Badžost .,
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. 4 Rozpočtové opatrenie č. 1/2018

Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 dostali všetci poslanci v predstihu a hlasovali za prednesený
bod programu:
Uznesenie č. 22/2018

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. 1/2018.
Hlasovanie:
za:
Badžo, Ján Badžost ., Ján Badžo ml.,
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
uznesenie bolo prijaté

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

K bodu programu č. 5. Schválenie VZN č. 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku, mzdy
a správu objektov Materskej školy so sídlom na území obce Stráne pod Tatrami
Návrh VZN č. 1/2018 bol v zákonnej lehote zverejnený. Po diskusii poslanci OZ hlasovali
opredloženom návrhu:

Uznesenie č. 23/2018

návrh

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

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

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

uznesenie bolo prijaté

K bodu č. 7 Interpelácie poslancov na starostu obce
Poslanci navrhli predložiť na najbližšie zasadanie OZ smernicu o jednorazových príspevkoch pre
občanov.
Navrhli rozšíriť elektrickú sieť k novým rodinným domom v rómskej osade.
Poslanci predniesli opravu cesty k vodojemu

K bodu č. 9 Dotazy a dopyty občanov
Pani Matilda Kaprálová predniesla niekoľko pripomienok:
- prečo nebola zverejnená zápisnica zo zasadania OZ zo dňa 05.03.2018 na úradnej tabuli
- Vo faktúre za právne služby nie je rozpísaná špecifikácia prác.
-prečo nie sú zverejnené objednávky za rok 2018
- za čo boli pokuty a penále za rok 2017
- navrhla zverejniť plat starostu obce

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie OZ.

Overovatelia: Ján Badžo ml.

Ondrej Badžo

Rastislav Sloveňák
starosta obce

Zapísala:
Bc. Zuzana Pitoňáková
07.04.2018

