Zápisnica
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami
konaného
dňa 16.01.2019

Prítomní:

Starosta obce: Rastislav Sloveňák,
Poslanci OZ: Bc. Ján Badžo, Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Zuzana Sloveňáková
Jozef Hangurbadžo, Slavomír Badžo
Neprítomní:
poslanci OZ, Igor Oračko, Marek Bača, Milan Badžo, Dušan Oračko
Ďalší prítomní:

Ivana Nižníková
Ing. Ružena Wildnerová

Verejnosť:

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

PROGRAM ZASADANIA OZ

Predkladá

Prizvaní

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu OZ
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení OZ
5. Rozpočtové opatrenie č. 1/2019
6. Vymenovanie zástupcu starostu obce - oznam
7. Predaj hnuteľného majetku obce Stráne pod Tatrami
8. Voľba hlavného kontrolóra obce
9. Interpelácie poslancov
10. Diskusia
11. Rôzne
12. Záver

1. Otvorenie a schválenie programu OZ
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Stráňach pod Tatrami OZ otvoril Rastislav Sloveňák, starosta
obce. Privítal všetkých prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia. Konštatoval, že je
prítomných 5 poslancov , obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Za predložený program
rokovania hlasovalo všetkých 5 poslancov.

Uznesenie č. 1/2019

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
schvaľuje
program rokovania v tomto znení:

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu OZ
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení OZ
5. Rozpočtové opatrenie č. 1/2019
6. Vymenovanie zástupcu starostu obce - oznam
7. Predaj hnuteľného majetku obce Stráne pod Tatrami
8. Voľba hlavného kontrolóra obce
9. Interpelácie poslancov
10. Diskusia
11. Rôzne
12. Záver
Hlasovanie:
za:
- Bc. Ján Badžo, Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Zuzana Sloveňáková,
Jozef Hangurbadžo, Slavomír Badžo
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
uznesenie bolo prijaté

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
-za zapisovateľku zápisnice bola určená: Ing. Ružena Wildnerová
- za overovateľov zápisnice boli určení: Slavomír Badžo a Ing. Ľubomíra Pitoňáková

3. Voľba návrhovej komisie
-do návrhovej komisie boli jednomyseľne zvolení: Bc. Ján Badžo a Jozef Hangurbadžo

Uznesenie č. 2/2019

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
volí
Návrhovú komisiu v zložení: Bc. Ján Badžo a Jozef Hangurbadžo

Hlasovanie:
za:
Bc. Ján Badžo, Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Zuzana Sloveňáková
Jozef Hangurbadžo, Slavomír Badžo
proti:
zdržal sa:
-

nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:

-

uznesenie bolo prijaté

4. Kontrola plnenia uznesení OZ
Na zasadnutiach OZ neboli prijaté uznesenia OZ o uložení úloh zamestnancom, starostovi ani
kontrolórovi obce.

5. Rozpočtové opatrenie č. 1/2019
Na základe ustanovenia § 14 ods. 2 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, pričom sa nemenia celkové
príjmy a celkové výdavky.
Starosta obce oboznámil prítomných so zámerom kúpiť malotraktor s príslušenstvom pre potreby
obce, a vypracovať projektovú dokumentáciu na prístavbu obecného úradu. S tým súvisí príprava
administratívnych úkonov na výberové konanie na tento zámer.

Uznesenie č. 3/2019

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 1/2019

Hlasovanie:
za:
Bc. Ján Badžo, Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Zuzana Sloveňáková
Jozef Hangurbadžo, Slavomír Badžo
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
uznesenie bolo prijaté

6. Vymenovanie zástupcu starostu obce - oznam
Starosta obce oznámil prítomným, že v súlade so zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov s účinnosťou od 15.01. 2019 poveril výkonom funkcie zástupcu starostu
obce Stráne pod Tatrami poslanca Slavomíra Badža, bytom Stráne pod Tatrami č. 159.

Uznesenie č. 4/2019

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
berie na vedomie
Oznam o vymenovaní zástupcu starostu obce.

Hlasovanie:
za:
Bc. Ján Badžo, Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Zuzana Sloveňáková
Jozef Hangurbadžo, Slavomír Badžo
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
uznesenie bolo prijaté

7. Predaj hnuteľného majetku obce Stráne pod Tatrami
Na návrh členov Obecného hasičského zboru v Stráňach pod Tatrami starosta obce predložil
prítomným návrh na priamy odpredaj hnuteľného majetku obce s požiadavkou na

predkladanie cenových ponúk v zmysle zákona č. 138/1991 zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov. Ide o Hasičský automobil S 706 RTO, Rok nadobudnutia: 1973. Poslanci
s predloženým návrhom jednomyseľne súhlasili.
Uznesenie č. 5/2019

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
schvaľuje
zámer predaja majetku obce Stráne pod Tatrami a to:
hasičský automobil S706 RTO za minimálnu cenu 4000,- €.
odporúča
starostovi obce vykonať administratívne úkony, súvisiace so zverejnením zámeru priameho predaja
hnuteľného majetku obce

Hlasovanie:
za:
Bc. Ján Badžo, Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Zuzana Sloveňáková
Jozef Hangurbadžo, Slavomír Badžo
proti:
zdržal sa:
-

nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:

-

uznesenie bolo prijaté

8. Voľba hlavného kontrolóra
Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo voľbou hlavného kontrolóra obce. Termín doručenia prihlášok
bol do 04.01.2019 do 12,00 hod. V tomto termíne bola doručená 1 prihláška. Poslanci OZ
skontrolovali obsah zásielky a konštatovali, že všetky predpísané a požadované 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. 6/2019

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 Ing. Filipa Kormoša, bytom Pod lesom
18/1010,060 01 Kežmarok ,so začiatkom funkčného obdobia od 17.01.2019, s dĺžkou pracovného
času - 40 hodín mesačne a mesačným platom hlavného kontrolóra vo výške 392,00 EUR hrubej
mzdy.

Hlasovanie:
za:
Bc. Ján Badžo, Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Zuzana Sloveňáková
Jozef Hangurbadžo, Slavomír Badžo
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
uznesenie bolo prijaté

9. Interpelácie poslancov
Poslankyňa OZ Ing. Ľubomíra Pitoňáková podala informáciu, že pri kostole je veľká limba, ktorej
korene poškodzujú oplotenie kostola a chodník ku kostolu. Starosta obce odpovedal, že žiadosť na
výrub stromu podáva vlastník pozemku na obecný úrad.

10. Diskusia
Pani Matilda Kaprálová predniesla viac dotazov:
- Obec Stráne pod Tatrami má zverejnenú zmluvu na výkon účtovníctva s externou firmou. Starosta
obce odpovedal, že vykonal zmenu v organizačnej štruktúre a z toho dôvodu účtovníctvo pre obec
vykonáva externá firma.
- Podala dotaz, prečo zamestnankyne obecnej firmy upratovali po stavebných prácach prístavbu
pri stredisku osobnej hygieny. Starosta odpovedal, že tieto zamestnankyne nie sú zamestnancami
obce, ale pracovali na prístavbe počas vianočných prázdnin, keďže nemali nárok na čerpanie riadnej
dovolenky.
- Na dotaz o zakúpení nového bojlera, starosta obce informoval, že bol zakúpený do obecného
nájomného bytu a uhradený bol z fondu opráv, ktorý je tvorený nájomníkmi obecných nájomných
bytov.
- Na dotaz prečo má obec 2 právnikov, starosta obce odpovedal, že každý sa zaoberá inými
rozpracovanými prípadmi.

12. Záver
Na záver rokovania starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Overovatelia:
Slavomír Badžo

Ing. Ľubomíra Pitoňáková

Rastislav Sloveňák
starosta obce

Zapísala:
Ing. Ružena Wildnerová
24.01.2019

