Zápisnica
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod
Tatrami konaného dňa 26.10.2017

Prítomní:

Rastislav Sloveňák, starosta obce
Poslanci OZ: Július Oračko ml., Ján Badžo st., Slavomír Badžo, Július
Badžo
Neprítomní: Poslanci OZ: Ján Badžo ml., Ondrej Badžo, Ján Oračko, Igor Oračko, Július
Oračko st.
Ďalší prítomní: Bc. Zuzana Pitoňáková, zamestnanec obce
Ing. Ružena Wildnerová, zamestnanec obce
Eva Halčinová, zamestnanec obce
JUDr. Jozef Sotolář, právny zástupca
Verejnosť:

podľa prezenčnej listiny.
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
PROGRAM ZASADANIA OZ
Program:

Predkladá

Prizvaní

1. Otvorenie
a) Schválenie programu rokovania
b) Voľba návrhovej komisie
c) Určenie overovateľov zápisnice
d) Určenie zapisovateľa
2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
(trvalé úlohy, úlohy v plnení, splnené úlohy)
a) Uznesenia - trvalé úlohy
b) Uznesenia - úlohy v plnení
c) Uznesenia - splnené úlohy
3. Rozpočet obce - čerpanie rozpočtu obce ku dňu 30.09.2017
– informácia
( v členení podľa § 10 ods. 3 zák. č. 583/2004 Z. z. – rozpočtová klasifikácia)
a) Rozpočet bežných príjmov
b) Rozpočet bežných výdavkov
c) Kapitálový rozpočet (príjmy a výdavky)
d) Rozpočet finančných operácií
4. Návrh záverečného účtu obce Stráne pod Tatrami za rok 2016
5. Schválenie Štatútu obce Stráne pod Tatrami
6. Schválenie Zásad poskytovania niektorých služieb obcou Stráne pod Tatrami a
krátkodobého nájmu majetku obce Stráne pod Tatrami
7. Návrh zmeny rozpočtu obce rozpočtovým opatrením OcZ č. 3/2017
8. Návrh zadania pre Územný plán obce Stráne pod Tatrami
9. Interpelácie poslancov na starostu obce
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10. Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva
11. Rôzne
a./ námety občanov doručené obci
b./ písomné pripomienky občanov doručené obci
12. Dotazy a dopyty občanov (fyzických a právnických osôb)
13. Záver
K bodu programu č. 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril Rastislav Sloveňák, starosta obce. Privítal všetkých prítomných.
Starosta obce konštatoval, že počet prítomných poslancov je 4 a obecné zastupiteľstvo nie je
uznášania schopné a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.
Oznámil poslancom obecného zastupiteľstva, že najbližšie rokovanie obecného zastupiteľstva
bude 16.11.2017 o 16,00 hod v zasadačke obecného úradu s tým istým programom zasadnutia
OZ.

V Stráňach pod Tatrami
27.10.2017

Rastislav Sloveňák
starosta obce

