Uznesenie č. 34/2017
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami
zo dňa 23.06.2017

___________________________________________________________________________

K bodu 2. Voľba návrhovej komisie, určenie zastupiteľstva a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade zákona č. 369/1999 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
volí
návrhovú komisiu, v zložení Ján Oračko, Igor Oračko, Ján Badžo ml.
Počet: Mená poslancov:
8 Ján Oračko, , Július Badžo ml., Igor Oračko, Ondrej
Badžo, Ján Badžo st., Július Badžo, Július Oračko st., Ján
Badžo ml.
proti:
zdržal sa:
1 . Slavomír Badžo
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
__________________________________________________________________________
Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
Hlasovanie:
za:

V Stráňach pod Tatrami
Uznesenie podpísal dňa
26.06.2017
Rastislav Sloveňák
starosta obce

Uznesenie č. 35/2017
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami
zo dňa 23.06.2017

___________________________________________________________________________

K bodu 3. Schválenie programu zasadnutia OZ

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade so zákonom č. 369/1999 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a. schvaľuje
zmenu programu
b. schvaľuje
program rokovania s navrhnutými zmenami a doplnkami v znení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17

Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadania OZ
Kontrola uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho rokovania
Schválenie konateľa spoločnosti Služby Stráne pod Tatrami
Vyslovenie nedôvery starostovi obce
Vyhlásenie referenda za odvolanie starostu obce
Zriadenie ekonomickej komisie
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2 ½ rok 2017
Pravidlá kontrolnej činnosti podľa §18e Zákona 369/1990 Z. b. o obecnom zriadení
Zásady odmeňovania poslancov OZ
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami
Štatút obce Stráne pod Tatrami
Úprava rozpočtu obce SpT na rok 2017, č. 3/2017
Rôzne
Diskusia
Záver

Počet: Mená poslancov:
8 Ján Oračko, , Július Badžo ml., Igor Oračko, Ondrej
Badžo, Ján Badžo st., Július Badžo, Július Oračko st., Ján
Badžo ml.
proti:
zdržal sa:
1 Slavomír Badžo
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
__________________________________________________________________________
Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
Hlasovanie:
za:

V Stráňach pod Tatrami
Uznesenie podpísal dňa
26.06.2017
Rastislav Sloveňák
starosta obce

Uznesenie starosta v zmysle ustanovenia § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v zmysle neskorších predpisov, nepodpísal, nakoľko sa domnieva, že odporuje
zákonu, čím pozastavil jeho výkon.

Uznesenie č. 36/2017
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami
zo dňa 23.06.2017

___________________________________________________________________________
K bodu 5. Schválenie konateľa spoločnosti Služby Stráne pod Tatrami

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade so zákonom § 11 ods. 4, písm. i,
zákona č. 369/1999 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje a vymenuje
za konateľa obecnej firmy Služby obce SpT s.r.o. pána Róberta Vitkovského, nar.
19.09.1976, Toporcerova 29, Kežmarok.
Počet: Mená poslancov:
8 Ján Oračko, , Július Badžo ml., Igor Oračko, Ondrej
Badžo, Ján Badžo st., Július Badžo, Július Oračko st., Ján
Badžo ml.
proti:
zdržal sa:
1 . Slavomír Badžo
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
__________________________________________________________________________
Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
Hlasovanie:
za:

V Stráňach pod Tatrami
Uznesenie podpísal dňa
26.06.2017
Rastislav Sloveňák
starosta obce
Uznesenie starosta v zmysle ustanovenia § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v zmysle neskorších predpisov, nepodpísal, nakoľko sa domnieva, že odporuje
zákonu, čím pozastavil jeho výkon.

Uznesenie č. 37/2017
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami
zo dňa 23.06.2017

___________________________________________________________________________
K bodu 6. Vyslovenie nedôvery starostovi obce

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade so zákonom § 11 ods. 4, písm. i,
zákona č. 369/1999 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
vyhlasuje
nedôveru starostovi obce Stráne pod Tatrami
Počet: Mená poslancov:
8 Ján Oračko, , Július Badžo ml., Igor Oračko, Ondrej
Badžo, Ján Badžo st., Július Badžo, Július Oračko st., Ján
Badžo ml.
proti:
zdržal sa:
1
Slavomír Badžo
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
__________________________________________________________________________
Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
Hlasovanie:
za:

V Stráňach pod Tatrami
Uznesenie podpísal dňa
26.06.2017
Rastislav Sloveňák
starosta obce

Uznesenie starosta v zmysle ustanovenia § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v zmysle neskorších predpisov, nepodpísal, nakoľko sa domnieva, že odporuje

zákonu, čím pozastavil jeho výkon.
.

Uznesenie č. 38/2017
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami
zo dňa 23.06.2017

___________________________________________________________________________
K bodu 7 Vyhlásenie referenda za odvolanie starostu obce
Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade so zákonom § 11a ods. 1, písm. b,
zákona č. 369/1999 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
vyhlasuje
miestne referendum o odvolaní starostu obce Rastislava Sloveňáka, bytom Stráne pod Tatrami
č. 37, podľa §13a, ods.3 písm.a, bod 2, ktoré sa bude konať 15.07.2017 v čase od 7,00 do
20,00 s referendovou otázkou:
Ste za odvolanie starostu obce Stráne pod Tatrami Rastislava Sloveňáka?
a zároveň zriaďuje komisiu pre miestne referendum za odvolanie starostu obce Stráne pod
Tatrami Rastislava Sloveňáka v zložení:
Oračko Igor, Badžo Ondrej, Badžo Ján,, Oračko Július, Oračko Ján, Badžo Ján a Oračko
Július.
Určuje za zapisovateľku pre miestne referendum:
Ing. Annu Vitkovskú, ekonómku obce Stráne pod Tatrami
a určuje lehotu na prvé zasadanie komisie pre miestne referendum na deň: 26.06.2017 o 15,00
v zasadačke obecného úradu v Stráňach pod Tatrami
Počet: Mená poslancov:
8 Ján Oračko, , Július Badžo ml., Igor Oračko, Ondrej
Badžo, Ján Badžo st., Július Badžo, Július Oračko st., Ján
Badžo ml.
proti:
zdržal sa:
1
Slavomír Badžo
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
__________________________________________________________________________
Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina zvolených poslancov
Hlasovanie:
za:

V Stráňach pod Tatrami
Uznesenie podpísané dňa
26.06.2017

Rastislav Sloveňák
starosta obce

Uznesenie č. 39/2017
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami
zo dňa 23.06.2017

___________________________________________________________________________

K bodu 8 Zriadenie ekonomickej komisie
Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade so zákonom 369/1999 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zriaďuje ekonomickú komisiu
ako stály poradný a kontrolný orgán
v zložení
Oračko Igor, predseda
Oračko Ján, člen
Ing. Anna Vitkovská, člen
S vymedzením týchto úloh:
a) Každé 2 týždne kontroluje efektívnosť vynakladania peňažných prostriedkov,
dodržiavanie zákonníka práce a dodržiavanie ustanovení kolektívnej zmluvy,
dodržiavanie zákona o účtovníctve, zákona o rozpočtových pravidlách, zákona
o obecnom zriadení
b) Vytvára koncepciu a kritériá nakladania s majetkom obce s cieľom zabezpečiť
efektívne fungovanie obce, s reálnym príjmom do rozpočtu
c) Vytvára koncepciu a kritériá obstarávania majetku obce
d) Navrhuje koncepčné riešenia týkajúce sa príjmov obce (daň z nehnuteľností, daň za
užívanie verejného priestranstva, poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady a pod.)
e) Prerokováva a vyjadruje sa k návrhu rozpočtu obce, posudzuje rozpočtové požiadavky
z hľadiska ich prínosu pre obec a jej rozvoj
f) Prerokováva a vyjadruje sa k návrhu na zmenu rozpočtu obce vrátane obecných
organizácií (ďalej len rozpočtu obce) na príslušný rok
g) Prerokováva a hodnotí priebežné výsledky plnenia rozpočtu obce ako i účelovosť
a efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov.
h) Prerokováva a vyjadruje sa k záverečnému účtu obce a rrozdeleniu hospodárskeho
výsledku

i) Prerokováva a vyjadruje sa k použitiu mimorozpočtových peňažných fondov /rezervný
fond a ostatné peňažné fondy obce)
j) Prerokováva a vyjadruje sa k prijatým úverom, resp. pôžičkám obcou a zriadeniu
záložného práva k majetku obce
k) Prerokováva a vyjadruje sa k združovaniu prostriedkov obce
l) Prerokováva a vyjadruje sa k prevodom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce
vrátane zverenia majetku obce do výpožičky a prenájmu majetku obce
m) Prerokováva prijatie darov
n) Prerokováva a vyjadruje sa k odpusteniu resp. zníženiu pohľadávok obce
o) Prerokováva a vyjadruje sa k nákupu nehnuteľného a hnuteľného majetku do
vlastníctva obce
p) Vyjadruje sa k vkladu majetku obce do spoločnosti, kontroluje jeho využívanie
a navrhuje opatrenia – kontroluje spôsob realizácie uznesení zastupiteľstva
a dodržiavanie VZN v pôsobnosti komisie
q) Vyjadruje sa osobitne k VZN týkajúcich sa nakladania s majetkom obce, resp. iným
materiálom majúcim dopad na rozpočet obce
r) Prerokováva návrhy investičných akcií obce a zaujíma k nim stanovisko
s) Zúčastňuje sa na kontrolných dňoch investičných akcií
t) Prerokováva parametre investičných akcií a podmienky pre zadanie jednotlivých
investičných akcií v štádiu projektovej prípravy
u) Vyjadruje sa k podkladom pre verejné obstarávanie investičných akcií
v) Je garantom pri príprave strategických materiálov obce týkajúcich sa smerovania
a rozvoja obce
w) V potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami OZ

Počet: Mená poslancov:
8 Ján Oračko, , Július Badžo ml., Igor Oračko, Ondrej
Badžo, Ján Badžo st., Július Badžo, Július Oračko st., Ján
Badžo ml.
proti:
zdržal sa:
1
Slavomír Badžo
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
__________________________________________________________________________
Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
Hlasovanie:
za:

V Stráňach pod Tatrami
Uznesenie podpísané dňa
26.06.2017
Rastislav Sloveňák
starosta obce

Uznesenie starosta v zmysle ustanovenia § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v zmysle neskorších predpisov, nepodpísal, nakoľko sa domnieva, že odporuje

zákonu, čím pozastavil jeho výkon.

Uznesenie č. 40/2017
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami
zo dňa 23.06.2017

___________________________________________________________________________

K bodu 9 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2 ½ rok 2017

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Stráne pod Tatrami na obdobie druhého
polroka 2017 podľa predloženého plánu
Počet: Mená poslancov:
8 Ján Oračko, , Július Badžo ml., Igor Oračko, Ondrej
Badžo, Ján Badžo st., Július Badžo, Július Oračko st., Ján
Badžo ml.
proti:
1 Slavomír Badžo
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
__________________________________________________________________________
Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
Hlasovanie:
za:

V Stráňach pod Tatrami
Uznesenie podpísané dňa :
26.06.2017
Rastislav Sloveňák
starosta obce

Uznesenie č. 41/2017
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami
zo dňa 23.06.2017

___________________________________________________________________________
K bodu 10 Pravidlá kontrolnej činnosti podľa §18e Zákona 369/1990 Z. b. o obecnom
zriadení
Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami
schvaľuje
pravidlá kontrolnej činnosti nasledovne:
1. Miesto výkonu kontroly sa určuje miesto výkonu práce hlavného
kontrolóra, t.j. Toporcerova 1347/29, 060 01 Kežmarok a nie je ho
možné meniť bez súhlasu hlavného kontrolóra
2. Starosta obceš Stráne pod Tatrami na základe Oznámenia o začatí
kontroly protokolárne odovzdá hlavnému kontrlórovi najneskôr do
troch pracovných dní od doručenia Oznámenia o začatí kontroly
dokumentáciu potrbnú pre výkon kontroly.
Hlasovanie:
Počet: Mená poslancov:
za:
8 Ján Oračko, , Július Badžo ml., Igor Oračko, Ondrej
Badžo, Ján Badžo st., Július Badžo, Július Oračko st., Ján
Badžo ml.
proti:
1 Slavomír Badžo
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
__________________________________________________________________________
Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
V Stráňach pod Tatrami
Uznesenie podpísané dňa:
26.06.2017
Rastislav Sloveňák
starosta obce
Uznesenie starosta v zmysle ustanovenia § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v zmysle neskorších predpisov, nepodpísal, nakoľko sa domnieva, že odporuje
zákonu, čím pozastavil jeho výkon.
.

Uznesenie č. 42/2017
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami
zo dňa 23.06.2017

___________________________________________________________________________

K bodu 11 Zásady odmeňovania poslancov OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade s §11, ods. 4, písm. k, zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení
schvaľuje
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Stráňach pod Tatrami podľa
predloženého návrhu
Počet: Mená poslancov:
8 Ján Oračko, , Július Badžo ml., Igor Oračko, Ondrej
Badžo, Ján Badžo st., Július Badžo, Július Oračko st., Ján
Badžo ml.
proti:
1 Slavomír Badžo
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
__________________________________________________________________________
Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
Hlasovanie:
za:

V Stráňach pod Tatrami
Uznesenie podpísané dňa:
26.06.2017
Rastislav Sloveňák
starosta obce
Uznesenie starosta v zmysle ustanovenia § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v zmysle neskorších predpisov, nepodpísal, nakoľko sa domnieva, že odporuje
zákonu. a je zjavne nevýhodné pre obec, čím pozastavil jeho výkon.

Uznesenie č. 43/2017
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami
zo dňa 23.06.2017

___________________________________________________________________________

K bodu 12 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami
Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade s § 11, ods. 4 písm. a, zákona č.
369/1990 Zb o obecnom zriadení
schvaľuje
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Stráne pod Tatrami podľa
predloženého návrhu.
Počet: Mená poslancov:
8 Ján Oračko, , Július Badžo ml., Igor Oračko, Ondrej
Badžo, Ján Badžo st., Július Badžo, Július Oračko st., Ján
Badžo ml.
proti:
1 Slavomír Badžo
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
__________________________________________________________________________
Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
Hlasovanie:
za:

V Stráňach pod Tatrami
Uznesenie podpísané dňa:
26.06.2017
Rastislav Sloveňák
starosta obce

Uznesenie starosta v zmysle ustanovenia § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v zmysle neskorších predpisov, nepodpísal, nakoľko sa domnieva, že odporuje
zákonu, čím pozastavil jeho výkon..

Uznesenie č. 44/2017
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami
zo dňa 23.06.2017

___________________________________________________________________________
K bodu 13 Štatút obce Stráne pod Tatrami
Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade s § 11, ods. 4 písm. a, zákona č.
369/1990 Zb o obecnom zriadení
schvaľuje
Štatút obce Stráne pod Tatrami podľa predloženého návrhu
Počet: Mená poslancov:
8 Ján Oračko, , Július Badžo ml., Igor Oračko, Ondrej
Badžo, Ján Badžo st., Július Badžo, Július Oračko st., Ján
Badžo ml.
proti:
1 Slavomír Badžo
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
__________________________________________________________________________
Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
Hlasovanie:
za:

V Stráňach pod Tatrami
Uznesenie podpísané dňa:
26.06.2017

Rastislav Sloveňák
starosta obce

Uznesenie starosta v zmysle ustanovenia § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v zmysle neskorších predpisov, nepodpísal, nakoľko sa domnieva, že odporuje
zákonu, čím pozastavil jeho výkon.

Uznesenie č. 45/2017
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami
zo dňa 23.06.2017

___________________________________________________________________________
K bodu 14 Úprava rozpočtu obce SpT na rok 2017, č. 3/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade s § 11, ods. 4 písm. b, zákona č.
369/1990 Zb o obecnom zriadení
schvaľuje
zmenu rozpočtu obce Stráne pod Tatrami č. 3/2017 podľa predloženého návrhu
Počet: Mená poslancov:
8 Ján Oračko, , Július Badžo ml., Igor Oračko, Ondrej
Badžo, Ján Badžo st., Július Badžo, Július Oračko st., Ján
Badžo ml.
proti:
1 Slavomír Badžo
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
__________________________________________________________________________
Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
Hlasovanie:
za:

V Stráňach pod Tatrami
Uznesenie podpísané dňa:
26.06.2017
Rastislav Sloveňák
starosta obce

Uznesenie starosta v zmysle ustanovenia § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v zmysle neskorších predpisov, nepodpísal, nakoľko sa domnieva, že odporuje
zákonu. a je zjavne nevýhodné pre obec, čím pozastavil jeho výkon.

