Zápisnica
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami
konaného
dňa 22.02.2020

Prítomní:

Starosta obce: Rastislav Sloveňák,
Poslanci OZ: Bc. Ján Badžo, Jozef Hangurbadžo, Slavomír Badžo , Igor Oračko, Marek
Bača, Milan Badžo, Dušan Oračko
Neprítomní:

poslanci OZ: Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Zuzana Sloveňáková

Ďalší prítomní:

Ivana Nižníková
Ing. Ružena Wildnerová

Verejnosť:

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

PROGRAM ZASADANIA OZ

Predkladá

Otvorenie zasadnutia a schválenie programu OZ
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení OZ
Rozpočtové opatrenie č. 9/2019
Súhlas OZ, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie
potrvá najviac 3 roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie –ÚPN-O Stráne pod
Tatrami
7. Súborné stanovisko – vypracované na základe výsledkov prerokovania Konceptu riešenia
pre spracovanie návrhu ÚPN-O Stráne pod Tatrami
8. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2019
9. Výsledok prešetrovania podnetu podľa zákona č. 54/2019
10. Žiadosti od občanov
11. Interpelácie poslancov na starostu obce
12. Dopyty poslancov OZ
13. Rôzne
a./ námety občanov doručené obci
b./ písomné pripomienky občanov doručené obci
14. Dotazy a dopyty občanov (fyzických a právnických osôb)
15. Záver
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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 7 poslancov a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Za predložený program
rokovania hlasovalo všetkých 7 poslancov.

Uznesenie č. 1/2020

NÁVRH

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia a schválenie programu OZ
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení OZ
Rozpočtové opatrenie č. 9/2019
Súhlas OZ, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej
dokumentácie potrvá najviac 3 roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie –
ÚPN-O Stráne pod Tatrami
7. Súborné stanovisko – vypracované na základe výsledkov prerokovania Konceptu
riešenia pre spracovanie návrhu ÚPN-O Stráne pod Tatrami
8. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2019
9. Výsledok prešetrovania podnetu podľa zákona č. 54/2019
10. Žiadosti od občanov
11. Interpelácie poslancov na starostu obce
12. Dopyty poslancov OZ
13. Rôzne
a./ námety občanov doručené obci
b./ písomné pripomienky občanov doručené obci
14. Dotazy a dopyty občanov (fyzických a právnických osôb)
15. Záver

Hlasovanie:
za:
- Bc. Ján Badžo, Jozef Hangurbadžo, Slavomír Badžo, Igor Oračko,
Marek Bača, Milan Badžo, Dušan Oračko
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
uznesenie bolo prijaté

Starosta obce predložil prítomným Návrh na zmenu programu bodu č. 5 rokovania OZ., kde sa mení
text bodu č. 5. Poslanci jednohlasne schválili zmenu programu a jednohlasne schválili zmenený
program rokovania.

Uznesenie č. 2/2020

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
Schvaľuje
Zmenu programu OZ
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 starostu obce -informácia
6. Súhlas OZ, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej
dokumentácie potrvá najviac 3 roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie –
ÚPN-O Stráne pod Tatrami
7. Súborné stanovisko – vypracované na základe výsledkov prerokovania Konceptu
riešenia pre spracovanie návrhu ÚPN-O Stráne pod Tatrami
8. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2019
9. Výsledok prešetrovania podnetu podľa zákona č. 54/2019
10. Žiadosti od občanov
11. Interpelácie poslancov na starostu obce
12. Dopyty poslancov OZ
13. Rôzne
a./ námety občanov doručené obci
b./ písomné pripomienky občanov doručené obci
14. Dotazy a dopyty občanov (fyzických a právnických osôb)
15. Záver

Hlasovanie:
za:
- Bc. Ján Badžo, Jozef Hangurbadžo, Slavomír Badžo, Igor Oračko,
Marek Bača, Milan Badžo, Dušan Oračko
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 Dušan Oračko

3. Voľba návrhovej komisie
-do návrhovej komisie boli jednomyseľne zvolení: Bc. Ján Badžo a Igor Oračko

Uznesenie č. 3/2019

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
Volí
Návrhovú komisiu v zložení: Bc. Ján Badžo a Igor Oračko

Hlasovanie:
za:
- Bc. Ján Badžo, Jozef Hangurbadžo, Slavomír Badžo, Igor Oračko,
Marek Bača, Milan Badžo, Dušan Oračko
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 starostu obce - informácia
V zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z. n. p starosta obce Oznamuje zmenu rozpočtu Obce Stráne pod Tatrami na
rok 2019 rozpočtovým opatrením starostu obce.
Presunom rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové
príjmy a celkové výdavky.

Uznesenie č. 4/2019
Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami

NÁVRH

Berie na vedomie
Rozpočtové opatrenie starostu obce

Hlasovanie:
za:
- Bc. Ján Badžo, Jozef Hangurbadžo, Slavomír Badžo, Igor Oračko,
Marek Bača, Milan Badžo, Dušan Oračko
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
uznesenie bolo prijaté

6. Súhlas OZ, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej
dokumentácie potrvá najviac 3 roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí
dotácie –ÚPN-O Stráne pod Tatrami

Starosta obce oznámil prítomným o podaní žiadosti na poskytnutie finančnej dotácie v procese
obstarávania a schvaľovania územného plánu obce.

Uznesenie č. 5/2020

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
Súhlasí

že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac 3
roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie –ÚPN-O Stráne pod Tatrami

Hlasovanie:
za:
- Bc. Ján Badžo, Jozef Hangurbadžo, Slavomír Badžo, Igor Oračko,
Marek Bača, Milan Badžo, Dušan Oračko
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
uznesenie bolo prijaté

7. Súborné stanovisko – vypracované na základe výsledkov prerokovania
Konceptu riešenia pre spracovanie návrhu ÚPN-O Stráne pod Tatrami
Poslanci OZ dostali Súborné stanovisko v predstihu. K predloženému dokumentu nemali žiadne
pripomienky a jednohlasne súhlasili s predloženým návrhom.

Uznesenie č. 6/2019

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami podľa §6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov § 21 ods. 7 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ()stavebný zákon) v platnom
znení:
Prerokovalo
- Koncept riešenia pre spracovanie územného plánu obce Stráne pod Tatrami
(v zmysle §8 ods. 2 stav. Zákona územného plánu obce, ďalej len ÚPN-O), ktoré spracoval v 2
variantoch Ing. Arch. Michal Kuvík, autorizovaný architekt SKA, reg. Číslo 0851 AA, Okružná
č. 787/18, 058 01 Poprad
Berie na vedomie
Informáciu o doterajšom postupe obstarávania ÚPN-O a o prerokovaní Konceptu ÚPN
Obce Stráne pod Tatrami v zmysle § 21 stav. Zákona
Informáciu o doterajšom postupe prerokovania Správy o hodnotení strategického
dokumentu v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
v platnom znení (zákon EIA/SEA)
Výsledky prerokovania Konceptu riešenia ÚPN Obce Stráne pod Tatrami
Súhlasí
So Súborným stanoviskom ku Konceptu riešenia ÚPN Obce Stráne pod Tatrami
S Vyhodnotením všetkých stanovísk a pripomienok ku Konceptu riešenia pre
spracovanie návrhu ÚPN Obce Stráne pod Tatrami
Ukladá
Zabezpečiť spracovanie nevariantného Návrhu ÚPN Obce Stráne pod Tatrami podľa
pokynov súborného stanoviska u spracovateľa ÚPN-O.

Hlasovanie:
za:
- Bc. Ján Badžo, Jozef Hangurbadžo, Slavomír Badžo, Igor Oračko,
Marek Bača, Milan Badžo, Dušan Oračko
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
uznesenie bolo prijaté

8. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2019
Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2019 doručil bývalý kontrolór obce. Poslanci
OZ dostali Správu hlavného kontrolóra v predstihu. K predloženému dokumentu nemali žiadne
pripomienky a jednohlasne vzali na vedomie predložený návrh.

Uznesenie č. 7/2019

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami
Berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2019.

Hlasovanie:
za:
- Bc. Ján Badžo, Jozef Hangurbadžo, Slavomír Badžo, Igor Oračko,
Marek Bača, Milan Badžo, Dušan Oračko
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
uznesenie bolo prijaté

9. Výsledok prešetrovania podnetu podľa zákona č. 54/2019
Kontrolór obce vykonal šetrenie podnetu podľa zákona č. 54/2019 o poskytnutí dotácie spoločnosti
Stráne Invest RSP, spol. s r. o., kde konštatoval, že Obec postupovala v rozpore s platným VZN, keďže
nevyhotovila zmluvu o poskytnutí dotácie. Poslanci jednohlasne vzali na vedomie predloženú správu.

Uznesenie č. 8/2019

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami
Berie na vedomie

Výsledok prešetrovania podnetu podľa zákona č. 54/2019
Poveruje
Starostu obce k zjednaniu nápravy
Hlasovanie:
za:
- Bc. Ján Badžo, Jozef Hangurbadžo, Slavomír Badžo, Igor Oračko,
Marek Bača, Milan Badžo, Dušan Oračko
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
uznesenie bolo prijaté

10. Žiadosti od občanov
Pani Renáta Bačová, Stráne pod Tatrami č. 79 písomne požiadala OZ o pomoc pri oprave poškodenej
strechy a domu, ktoré boli poškodené pri požiari. Poslanci jednohlasne schválili zakúpenie materiálu
na túto opravu.

Uznesenie č. 9/2019

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami

Schvaľuje
Materiálnu pomoc pre žiadateľku Renátu Bačovú, bytom Stráne pod Tatrami č. 79 na
zakúpenie materiálu v zmysle §3 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov do výšky 350,00 €.
Hlasovanie:
za:
- Bc. Ján Badžo, Jozef Hangurbadžo, Slavomír Badžo, Igor Oračko,
Marek Bača, Milan Badžo, Dušan Oračko
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
uznesenie bolo prijaté

11. Interpelácie poslancov na starostu obce
12. Dopyty poslancov OZ
Starosta obce informoval prítomných so stavom na rozšírení kanalizačnej prípojky v rómskej
osade. Stavebné povolenie je právoplatné a vykonávajú sa ďalšie prípravné práce na tejto
stavbe.

13.Rôzne
14.Dotazy a dopyty občanov
15. Záver
Na záver rokovania starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Overovatelia:
Slavomír Badžo

Dušan Oračko

Rastislav Sloveňák
starosta obce

Zapísala:
Ing. Ružena Wildnerová
23.01.2020

