Zápisnica
z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami
konaného dňa 07.12.2017

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

Neprítomní: Ján Badžo ml.,

Ďalší prítomní:

Doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhDr., advokát
Bc. Zuzana Pitoňáková, zamestnanec obce
Ing. Ružena Wildnerová, zamestnanec obce
Eva Halčinová, zamestnanec obce

Verejnosť:

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

a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)

h)
i)
j)
k)

Predkladá

Prizvaní

1. Otvorenie
Schválenie programu rokovania
Voľba návrhovej komisie
Určenie overovateľov zápisnice
Určenie zapisovateľa
2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
(trvalé úlohy, úlohy v plnení, splnené úlohy)
Uznesenia - trvalé úlohy
Uznesenia - úlohy v plnení
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)
Rozpočet bežných príjmov
Rozpočet bežných výdavkov
Kapitálový rozpočet (príjmy a výdavky)
Rozpočet finančných operácií
4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce SpT za rok 2016
5. Návrh záverečného účtu obce Stráne pod Tatrami za rok 2016
6. Schválenie Štatútu obce Stráne pod Tatrami
7. Schválenie Zásad poskytovania niektorých služieb obcou Stráne pod Tatrami a krátkodobého
nájmu majetku obce Stráne pod Tatrami
8. Návrh zmeny rozpočtu obce rozpočtovým opatrením OcZ č.3/2017

- 29. Návrh zmeny rozpočtu obce rozpočtovým opatrením OZ 4/2017 a 5/2017
10. Udelenie pokarhania poslancami OZ kontrolórke obce, Mgr. Regecovej za jej neúčasť na
zasadaniach obecného zastupiteľstva.
11. Prerokovanie Upozornenie prokurátora - Pd 102/17/7703-10 zo dňa
27.10.2017
12. Prerokovanie Upozornenie prokurátora - Pd 103/17/7703-12 zo dňa
31.10.2017
13. Prerokovanie Upozornenie prokurátora - Pd 117/17/7703-7 zo dňa
27.10.2017
14. Prerokovanie Upozornenie prokurátora - Pd 130/17/7703-8 zo dňa
13.11.2017
15. Prerokovanie Upozornenie prokurátora - Pd 129/17/7703-14 zo dňa
16.11.2017
16. Prerokovanie Upozornenie prokurátora - Pd 131/17/7703-9 zo dňa
20.11.2017
17. Prerokovanie Upozornenia prokurátora - Pd 132/17/7703-10 zo dňa
23.11.2017
18. Návrh zadania pre Územný plán obce Stráne pod Tatrami
19. Interpelácie poslancov na starostu obce
20. Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva
21. Rôzne
a./ námety občanov doručené obci
b./ písomné pripomienky občanov doručené obci
22. Dotazy a dopyty občanov (fyzických a právnických osôb)
23. 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 8 a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Predniesol prítomným program zasadania OZ.
Spýtal sa prítomných poslancov, či majú návrh na doplnenie programu. Žiadny návrh zo strany
poslancov nebol predložený.
Starosta obce predložil návrh o doplnenie programu o jeden bod:
bod č. 18: Upozornenie prokurátora č. 122/17/7703-14 zo dňa 29.11.2017, keďže bolo doručené na
obecný úrad 04.12.2017 po zaslaní pozvánok na zasadnutie OZ. Ostatné body programu sa
posúvajú.
Starosta obce dal hlasovať o zmene programu a o programe s doplňujúcim bodom.
K bodu č. 1. a) Schválenie programu rokovania:
Uznesenie č. 52/2017
návrh
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.
program rokovania s navrhnutými zmenami a doplnkami v znení:

1. Otvorenie
a) Schválenie programu rokovania
b)Voľba návrhovej komisie

schvaľuje
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d) Určenie zapisovateľa
2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
(trvalé úlohy, úlohy v plnení, splnené úlohy)
e) Uznesenia - trvalé úlohy
f) Uznesenia - úlohy v plnení
g) 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)
h) Rozpočet bežných príjmov
i) Rozpočet bežných výdavkov
j) Kapitálový rozpočet (príjmy a výdavky)
k) Rozpočet finančných operácií
4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce SpT za rok 2016
5. Návrh záverečného účtu obce Stráne pod Tatrami za rok 2016
6. Schválenie Štatútu obce Stráne pod Tatrami
7. Schválenie Zásad poskytovania niektorých služieb obcou Stráne pod Tatrami a krátkodobého
nájmu majetku obce Stráne pod Tatrami
8. Návrh zmeny rozpočtu obce rozpočtovým opatrením OcZ č.3/2017
9. Návrh zmeny rozpočtu obce rozpočtovým opatrením OZ 4/2017 a 5/2017
10. Udelenie upozornenia poslancami OZ kontrolórke obce, Mgr. Regecovej za neúčasť na
zasadnutí obecného zastupiteľstva a neúčasť v práci.
11. Prerokovanie Upozornenie prokurátora - Pd 102/17/7703-10 zo dňa 27.10.2017
12. Prerokovanie Upozornenie prokurátora - Pd 103/17/7703-12 zo dňa 31.10.2017
13. Prerokovanie Upozornenie prokurátora - Pd 117/17/7703-7 zo dňa 27.10.2017
14. Prerokovanie Upozornenie prokurátora - Pd 130/17/7703-8 zo dňa 13.11.2017
15. Prerokovanie Upozornenie prokurátora - Pd 129/17/7703-14 zo dňa 16.11.2017
16. Prerokovanie Upozornenie prokurátora - Pd 131/17/7703-9 zo dňa 20.11.2017
17. Prerokovanie Upozornenie prokurátora - Pd 132/17/7703-10 zo dňa 23.11.2017
18. Prerokovanie Upozornenia prokurátora- Pd 122/17/7703-14 zo dna 29.11.2017
19. Návrh zadania pre Územný plán obce Stráne pod Tatrami
20. Interpelácie poslancov na starostu obce
21. Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva
22. Rôzne
a./ námety občanov doručené obci
b./ písomné pripomienky občanov doručené obci
23. Dotazy a dopyty občanov (fyzických a právnických osôb)
24. Záver
Hlasovanie:
za:

proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté.

Ján Oračko, Július Oračko ml., Slavomír Badžo, Igor
Oračko, Ondrej Badžo, Ján Badžo st ., Július Badžo,
Július Oračko st.
-
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Starosta obce navrhol:
Návrhovú komisiu:
Július Badžo, Ján Oračko, Ondrej Badžo
Poslanci hlasovali za navrhnutých členov návrhovej komisie:
Uznesenie č. 53/2017
návrh
Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade so zákonom č. 369/1999 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
volí
návrhovú komisiu, v zložení Július Badžo, Ján Oračko, Ondrej Badžo
Hlasovanie:
za:

Ján Oračko, Július Oračko ml., Slavomír Badžo, Igor
Oračko, Ondrej Badžo, Ján Badžo st ., Július Badžo,
Július Oračko st.
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté

K bodu programu č. 1. c) a d) určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Starosta obce určil :
Overovateľov zápisnice: Slavomír Badžo, Július Oračko st.
Zapisovateľku: Ing. Ružena Wildnerová

K bodu programu č. 3 Rozpočet obce - čerpanie rozpočtu obce ku dňu 30.09.2017 - informácia
Poslanci Ján Oračko a Igor Oračko upozornili prítomných, že im neboli doručené materiály k tomuto
bodu programu. Zástupca starostu obce Slavomír Badžo informoval prítomných, že materiály boli
zaslané všetkým poslancom OZ ešte na predchádzajúce zasadania OZ. Starosta obce kópiu
dokumentu poskytol poslancovi Jánovi Oračkovi.
Informáciu k čerpaniu rozpočtu obce predložila ekonómka obce pani Halčinová. Po diskusii dal
starosta obce hlasovať.
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návrh
Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade so zákonom č. 369/1999 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
čerpanie rozpočtu obce ku dňu 30.09.2017 - informácia

Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:

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

K bodu programu č. 4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce SpT za rok
2016
Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu záverečného účtu obce Stráne pod Tatrami za rok 2016
doručila kontrolórka obce Mgr. Lucia Regecová elektronicky dňa 25.10.2017. Poslanec Ján Oračko
pripomenul, že by bolo slušné toto stanovisko prečítať, čo starosta obce aj urobil. Po prečítaní dal
hlasovať.
Uznesenie č. 55/2017
návrh
Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade so zákonom č. 369/1999 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra zo dňa 25.10.2017
Hlasovanie:
za:

proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:

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

K bodu programu č. 5. Návrh záverečného účtu obce Stráne pod Tatrami za rok 2016
Poslanci obecného zastupiteľstva sa zaoberali Návrhom záverečného účtu obce SpT za rok 2016.
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Tatrami za rok 2016, ktorú má pripravenú a navrhol poslancom OZ prijať záverečný účet obce SpT za
rok 2016 s výhradami a prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov , ktoré sú uvedené ako výhrady.
Poslanec Igor Oračko navrhuje odborne spracovať záverečný účet obce za rok 2016. Starosta obce
konštatoval, že Igor Oračko uznáva, že je záverečný účet spracovaný neodborne, navrhuje ho prijať s
výhradami.
JUDr. Sotolář podal vysvetlenie, že je to výsledok hospodárenia za rok 2016 a to sa už nedá opraviť.
To je skutočný stav o hospodárení za rok 2016. Tento stav je nemenný.
Igor Oračko vyzval starostu obce, aby Dôvodovú správu predniesol, čo starosta obce aj urobil:

Vzhľadom na to, že v zmysle zákona proces prípravy zostavovania záverečného účtu neriadil starosta
obce ako štatutárny orgán predkladám konkrétne dôvody, ktoré zdôvodňujú nesúlad spracovania
návrhu Záverečného účtu s príslušnými zákonnými ustanoveniami zákona 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.
Dôvodová správa k návrhu záverečného účtu
1. Čerpanie rozpočtu k 31.12.2016 v jednotlivých položkách je takmer identické s upraveným
rozpočtom, pričom posledná zmena rozpočtu bola realizovaná 16.12.2016 a tak nemohla pani
ekonómka vedieť, aký bude skutočný stav k 31.12.2016. Táto skutočnosť navodzuje pochybnosti
správnosti uplatňovania zmien rozpočtu.
Rozbor plnenia príjmov za rok 2016
1. V rozbore plnenia príjmov za rok 2016 celkové príjmy majú byť aj s vlastnými príjmami rozpočtovej
organizácie a v návrhu záverečného účtu za rok 2016 nie je s tým rátané.
2. Poplatok za hrobové miesto nie je správny poplatok, čo je nesprávne vykazovanie podľa rozpočtovej
klasifikácie.
Príjmové finančné operácie
1. Bolo rozpočtovaných 64 281,92 €. Pri uvedenej sume nie je uvedený účel použitia 50 000 €. Finančná
operácia nie správne definovaná, nakoľko nemôže ísť o finančné prostriedky z prebytku
rozpočtového hospodárenia za rok 2015, ale s ďalších bodov Záverečného účtu možno predpokladať,
že ide o finančné prostriedky zapojené do rozpočtu obce na rok 2016 z peňažného fondu, ktorý je
uvedená na strane 13.
Rozbor čerpania výdavkov
1. V prvej tabuľke sú uvedené údaje len za obec- chýba ZŚ s MŠ. V tabuľke rozpis výdavkov podľa
ekonomickej klasifikácie je uvedené splácanie úrokov z istiny v sume 345,01 € a v popise splácania
v porovnaní na rozpočet je uvedená suma 362,01 €. Percentuálne plnenie výdavkov podľa
ekonomickej klasifikácie v tabuľke je porovnané nie na rozpočet výdavkov ekonomickej klasifikácie
ale na percentuálny podiel na celkové výdavky obce.
Kapitálové výdavky
1. Kapitálové výdavky podľa rozpisu druhov výdavkov je sčítacia chyba 10 €.
2. V popise kapitálových výdavkov je uvedená výmena okien v obecných nájomných bytoch- výmena
okien sa klasifikuje ako bežný výdavok nie ako kapitálový výdavok. Preto je to nesprávne zaúčtované
a vykázané v Záverečnom účte.
3. Kapitálový výdavok vo výške 50 000 € na výstavbu strechy- nakoľko nie je zdôvodnené použitie,
z osobného poznania je zrejmé, že predmetná strecha sa realizovala v roku 2017 a bola uhradená
v plnej výške v roku 2017.
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Výdavkové finančné operácie
1. Je uvedené čerpanie vo výške 51 409,02 €, ale v popise nie je zámerne uvedené vyjadrenie k použitiu
sumy 50 000 €, preto sa nedá správne kvalifikovať ich použitie. Len na porovnanie pri výdavkových
finančných operáciách je zdôvodnené použitie sumy 1 409,02 €, ale nie je zdôvodnené použitie sumy
50 000 €.
2. V tabuľke bežné výdavky obce spolu s rozpočtovou organizáciou je uvedená suma 1 818 850,40 € čo
nesedí na sumu uvedenú v tabuľke rozbor čerpania výdavkov za rok 2016 v ktorej je uvedená suma
1 194 974,22 €.
Vyhodnotenie prebytku/schodku rozpočtového hospodárenia za rok 2016
1. Nie sú uvedené bežné výdavky len bežné príjmy. Na základe toho nevieme voči čomu bolo vyrátané
saldo a hospodársky výsledok za bežný rozpočet. Bol vytvorený peňažný fond vo výške 100 000 €- nie
je jasné o aký peňažný fond ide a nie je definovaná tvorba tohto peňažného fondu ani účel použitia
prostriedkov tohto peňažného fondu. V Záverečnom účte nie je vôbec zmienka, že tento peňažný
fond bol zriadený v priebehu roka 2016. Preto nie je možné posúdiť správnosť údajov. Citované
uznesenie nie je verejne prístupne.
2. Tvorba rezervného fondu v roku 2016 je vykázaná zostatkom finančných prostriedkov k 31.12.2015
vo výške 13 736,19 € a jeho tvorbou s prebytku rozpočtového hospodárenia obce za rok 2015 je vo
výške 35 172,07 €. Pritom poukazujeme na na zdôvodnenie finančného usporiadania prebytku
rozpočtového hospodárenia v bode 9 na strane 15 záverečného účtu obce Stráne pod Tatrami za rok
2015. V jednotlivých sumách oproti údajom uvedených v tabuľkovej časti záverečného účtu v bode 4
na strane 10 toho istého záverečného účtu, napr. v texte v bode 9 je uvedený prebytok rozpočtu
zistený podľa § 10 odstavec 3 písmena a) a b) zákona 583/2004 Z. Z v znení neskorších predpisov
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a v tabuľkovej časti na strane 10 je uvedený
hospodársky výsledok bežného a kapitálového rozpočtu -248 204,65 €. Rozpornosť údajov
spochybňuje správnosť záverečného účtu a tvorbu rezervného fondu čo bude predmetom posúdenia
nezávislým expertom. Zároveň poukazujeme na to, že keby za rok 2015 bol vykonaný audit bol by na
tieto nezrovnalosti upozornil audítor.
3. Čo sa týka sociálneho fondu použitie finančných prostriedkov sociálneho fondu nie je možné
kvalifikovane posúdiť jeho čerpanie, nakoľko absentuje vnútorný predpis, ktorý sa určuje tvorba
a čerpanie sociálneho fondu. Taktiež je nutné vysvetlenie čerpania sociálneho fondu na regeneráciu
pracovných síl a dopravu vo výške 1 875,54 €.
4. Nie je spracovaná bilancia finančných účtov o stave bankových účtov a pokladnice za rok 2016,
z ktorých sa vylučujú účelové prostriedky nezahrnuté do rozpočtovaných príjmov a výdavkov, t. z.
bankový účet rezervného fondu, bankový účet peňažného fondu, bankový účet sociálneho fondu,
bankový účet fondu opráv a aj finančnej zábezpeky. Na základe čoho nie je možné objektívne posúdiť
účtovný hospodársky výsledok so fyzickým stavom finančných prostriedkov k 31.12.2016.
5. Z toho dôvodu nie je možné porovnať rozpočtovaný hospodársky výsledok a skutočný stav
finančných prostriedkov, nakoľko v súvahe k 31.12.2016 je stav finančných prostriedkov 170 280,29
€a rozpočtovaný hospodársky výsledok po vylúčení prostriedkov zo štátneho rozpočtu je vykázaný vo
výške 60 222,80 €.
Bilancia aktív a pasív
1. Pri aktívach nie sú rozčlenené a popísané pohľadávky vo výške 44 774,53 € a v pasívach tiež nie sú
popísané a vykázané všetky záväzky a najmä voči zamestnancom, zdravotným poisťovniam
a daňovému úradu, ktoré sú vykázané k 31.12.2016 s nulovým zostatkom.
2. Z toho titulu je potrebné zdôvodniť, kedy boli vyplatené mzdy za december 2016.
3. Taktiež nie je zdôvodnená vysoká suma určená na rezervu.
4. Nie sú vykázané finančné vzťahy obce k založenej právnickej osobe a ani vysporiadanie tohto vzťahu
k 31.12.2016
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rozpočtového hospodárenia podľa § 10ods. 3. Písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výške 47 349,90 €.
Uvedený prebytok rozpočtu vo výške 47 349,90 € navrhujeme použiť v plnej výške na tvorbu
rezervného fondu a taktiež navrhujeme prebytok finančných operácií vo výške 12 872,90 v plnej
výške použiť na tvorbu rezervného fondu obce.
Na základe uvedeného odporúčam schváliť záverečný účet obce Stráne pod Tatrami za rok 2016
s výhradami, ktoré sú uvedené v mojom stanovisku a zároveň prijať opatrenia na odstránenie
nedostatkov, ktoré sú uvedené ako výhrady.

Starosta obce podal vysvetlenie, že písomná dokumentácia za rok 2016 sa na obecnom úrade
nenachádza. Ak sa bude len hovoriť o faktoch, faktúrach , peniazoch a účtoch to nemá význam. Bez
dokumentácie to nemá žiadny význam a tie sa na obecnom úrade nenachádzajú.
Poslanec Ondrej Badžo sa vyjadril, nech pani Vitkovská prinesie doklady a vysvetlí podľa čoho
vypracovala návrh. Poslanec Ján Oračko navrhol, aby pani Vitkovská prišla na najbližšie zasadanie OZ
a vysvetlila podľa čoho vypracovala návrh.
Starosta obce vysvetlil, že poslanci boli povinní schváliť záverečný účet do 30.06. či s výhradami alebo
bez výhrad. Mali sme na pol roka na diskusiu a vysvetľovanie.
Poslanci OZ navrhli, aby bývalej ekonómke obce Ing. Vitkovskej bola doručená výzva na predloženie
písomnej dokumentácie do 12.12.2017, podľa ktorej spracovala Návrh záverečného účtu obce SpT za
rok 2016 a navrhli, aby sa zúčastnila rokovania OZ 15.12.2017, kde môže poskytnúť informácie o
vypracovaní Návrhu záverečného účtu obce SpT za rok 2016.
Po búrlivej diskusii poslanec Slavomír Badžo navrhol starostovi obce, aby dal hlasovať za záverečný
účet, že každý poslanec má na to svoj názor a hlasuje podľa svojho svedomia a vedomia a aby sa
rokovanie posunulo ďalej.
Starosta obce dal hlasovať či poslanci schvaľujú Záverečný účet obce SpT za rok 2016 s výhradami
Uznesenie č. 56/2017
návrh
Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade so zákonom č. 369/1999 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
Záverečný účet obce Stráne pod Tatrami za rok 2016 s výhradami.
Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:

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

Uznesenie nebolo prijaté
Starosta obce dal hlasovať za návrh aby pani Ing. Anna Vitkovská predložila na obecný úrad
doklady, podľa ktorých spracovala návrh záverečného účtu obce SpT za rok 2016:

-9Uznesenie č. 57/2017
návrh
Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade so zákonom č. 369/1999 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
ukladá
Ing. Anne Vitkovskej, Toporcerova 9, Kežmarok, aby predložila všetky doklady a kompletné listiny o
tom, z čoho vychádzala pri spracovaní Návrhu záverečného účtu obce SpT za rok 2016.
Hlasovanie:
za:

proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:

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

Uznesenie bolo prijaté

Uznesenie č. 58/2017
návrh
Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade so zákonom č. 369/1999 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
- prebytok rozpočtu vo výške 47 349,90 € a prebytok finančných operácií vo výške 12 872,90
použiť v plnej výške na tvorbu rezervného fondu .
Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:

-

O tomto návrhu uznesenia poslanci obecného zastupiteľstva nehlasovali.

K bodu programu č. 6. Schválenie Štatútu obce Stráne pod Tatrami
Keďže na obecnom úrade sa žiadne vnútorné predpisy obce nenachádzajú bol predložený poslancom
obecného zastupiteľstva návrh Štatút obce Stráne pod Tatrami v predstihu. Žiadne pripomienky k
predloženému materiálu do zahájenia zasadania neboli predložené. Na zasadnutí sa poslanci
vyjadrili, že Štatút obce bol riadne prijatý a schválený. Poslanec Ján Oračko citoval odsek z vyjadrenia
prokuratúry Kežmarok o platnosti pozastavených uznesení starostom obce. Keďže toto vyjadrenie
nemá obecný úrad k dispozícii, JUDr. Sotolář vyzval pána poslanca, aby toto predložil, čo odmietol.
Starosta obce dal hlasovať o predloženom návrhu Štatútu obce.

- 10 Uznesenie č. 59/2017
návrh
Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade so zákonom č. 369/1999 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
Štatút obce Stráne pod Tatrami

Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:

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

Uznesenie nebolo prijaté

K bodu programu č. 7. Schválenie Zásad poskytovania niektorých služieb obcou Stráne pod Tatrami
a krátkodobého nájmu majetku obce Stráne pod Tatrami

Poslanci obecného zastupiteľstva dostali Zásady poskytovania niektorých služieb obcou Stráne pod
Tatrami v predstihu. Žiadne pripomienky k predloženému materiálu do zahájenia zasadania neboli
predložené.
Starosta obce vysvetlil dôvod predloženia tohto návrhu. Chce zosúladiť a zjednotiť poplatky vyberané
obcou pre všetkých občanov na rovnakú úroveň. Ide hlavne za vysielanie v obecnom rozhlase,

kopírovacie služby, prenájom nehnuteľných vecí, cintorínske poplatky.
JUDr. Sotolář vysvetlil, že tento dokument sa predkladá na schválenie hlavne preto, lebo obec nesmie
tieto služby poskytovať zadarmo.
Po diskusii dal starosta obce hlasovať o predloženom návrhu.

Uznesenie č. 60/2017
návrh
Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade so zákonom č. 369/1999 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
Zásady poskytovania niektorých služieb obcou Stráne pod Tatrami

- 11 Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:

nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:

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

Uznesenie nebolo prijaté

K bodu programu č. 8. Návrh zmeny rozpočtu obce rozpočtovým opatrením OcZ č. 3/2017
Návrh rozpočtového opatrenia OZ č. 3/2017 bol p poslancom OZ doručený v predstihu. Žiadne
pripomienky k predloženému materiálu do zahájenia zasadania neboli predložené. K predloženému
návrhu podala komentár ekonómka obce pani Halčinová. Uviedla, že v tomto návrhu sú zahrnuté
finančné prostriedky na základe memoranda prijaté na úpravu platov v rámci školstva, ale pre
pracovníkov materskej školy musia ísť tieto prostriedky z rozpočtu obce. Po rozsiahlej diskusii dal
starosta obce hlasovať o predloženom návrhu

Uznesenie č. 61/2017
návrh
Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade so zákonom č. 369/1999 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
Zmenu rozpočtu obce na rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 3/2017
Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:

nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:

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

Uznesenia nebolo prijaté
K bodu programu č. 9. Návrh zmeny rozpočtu obce rozpočtovým opatrením OZ 4/2017 a 5/2017
Návrh rozpočtového opatrenia OZ č. 4/2017 a 5/2017 bol p poslancom OZ doručený v predstihu.
Žiadne pripomienky k predloženému materiálu do zahájenia zasadania neboli predložené. K
predloženému návrhu podala komentár ekonómka obce pani Halčinová. Uviedla, že v tomto návrhu
sú zahrnuté finančné prostriedky účelovo viazané, poskytnuté zo štátneho rozpočtu. Po diskusii dal
starosta obce hlasovať o predloženom návrhu

- 12 Uznesenie č. 62/2017
návrh
Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade so zákonom č. 369/1999 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
berie na vedomie
Zmenu rozpočtu obce na rok 2017 rozpočtovým opatrením OZ č. 4/2017 a 5/2007
Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:

nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:

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

K bodu programu č. 10. Udelenie pokarhania poslancami OZ kontrolórke obce, Mgr. Regecovej za
jej neúčasť na zasadaniach obecného zastupiteľstva.
Starosta obce podal informáciu o tom, že pozastavil plat kontrolórke obce Mgr. Regecovej. Po jej
podaní oznámenia na polícii starosta obce oznámil prítomným, že jej vyplatí zadržanú mzdu, aj
napriek tomu, že naďalej nevykonáva svoju prácu na pracovisku obecného úradu a nechodí do práce,
odmieta rokovať so starostom obce. Poslanec Ján Oračko oponoval, že starosta obce jej nemôže
rozhodovať o tom, či má pracovisko doma. Starosta obce informoval, že jej zrušil prácu na doma a v
pracovnoprávnych veciach rozhoduje starosta obce a vo veciach funkčných rozhodujú poslanci
obecného zastupiteľstva. Nakoniec sa opýtal, kto je spokojný s prácou kontrolórky Mgr. Regecovej.
Na to nereagoval žiadny poslanec OZ. Igor Oračko vyhlásil, že on nie je s jej činnosťou spokojný.
Starosta obce dal hlasovať o udelení upozornenia poslancami obecného zastupiteľstva za neúčasť na
zasadnutí a za neúčasť v práci
Uznesenie č. 63/2017
návrh
Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade so zákonom č. 369/1999 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
udeľuje
upozornenie kontrolórke obce Stráne pod Tatrami Mgr. Lucii Regecovej za neúčasť na zasadnutí
obecného zastupiteľstva a neúčasť v práci.
Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
uznesenie bolo prijaté

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

- 13 K bodu programu č. 11. Prerokovanie Upozornenie prokurátora - Pd 102/17/7703-10 zo dňa
27.10.2017
Vysvetlenie k Upozorneniu prokurátora v Kežmarku podal JUDr. Sotolář. Toto upozornenie
prokurátora sa týka porušenia zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Zb. obcou.
Starosta dal o predloženom návrhu hlasovať.
Uznesenie č. 64/2017

návrh

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade so zákonom zákona č. 369/1999 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
prerokovalo
Upozornenie prokurátora a Pd 102/17/7703-10 zo dňa 27.10.2017
konštatuje
že poznatky získané pri rokovaní Upozornenia Pd 102/17/7703-10 bude využívať v ďalšej
rozhodovacej činnosti
Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:

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

K bodu programu č. 12. Prerokovanie Upozornenie prokurátora - Pd 103/17/7703-12 zo dňa
31.10.2017
Vysvetlenie k Upozorneniu prokurátora v Kežmarku podal JUDr. Sotolář. Toto upozornenie
prokurátora sa týka porušenia zákona obcou č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
Starosta dal o predloženom návrhu hlasovať.

Uznesenie č. 65/2017

návrh

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade so zákonom zákona č. 369/1999 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
prerokovalo
Upozornenie prokurátora Pd 103/17/7703-12 zo dňa

31.10.2017

konštatuje
že poznatky získané pri rokovaní Upozornenia Pd 102/17/7703-12 bude využívať v ďalšej
rozhodovacej činnosti

- 14 Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:

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

K bodu programu č. 13. Prerokovanie Upozornenie prokurátora - Pd 117/17/7703-7 zo dňa
27.10.2017
Vysvetlenie k Upozorneniu prokurátora v Kežmarku podal JUDr. Sotolář. Toto upozornenie
prokurátora sa týka porušenia zákona obcou č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
Uznesenie č. 66/2017

návrh

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade so zákonom zákona č. 369/1999 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
prerokovalo
Upozornenie prokurátora

Pd 117/17/7703-7 zo dňa 27.10.2017

konštatuje
že poznatky získané pri rokovaní Upozornenia Pd 117/17/7703-7 bude využívať v ďalšej
rozhodovacej činnosti
Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:

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

K bodu programu č. 14. Prerokovanie Upozornenie prokurátora - Pd 130/17/7703-8 zo dňa
13.11.2017
Vysvetlenie k Upozorneniu prokurátora v Kežmarku podal JUDr. Sotolář. Toto upozornenie
prokurátora sa týka porušenia zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Zb. obcou.
Starosta dal o predloženom návrhu hlasovať.

- 15 Uznesenie č. 67/2017

návrh

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade so zákonom zákona č. 369/1999 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
prerokovalo
Upozornenie prokurátora

Pd 130/17/7703-7 zo dňa 13.11.2017

konštatuje
že poznatky získané pri rokovaní Upozornenia Pd 130/17/7703-7 bude využívať v ďalšej
rozhodovacej činnosti

Hlasovanie:
za:

- Slavomír Badžo, Július Oračko st., Ján Badžo st., Július Badžo

proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:

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

K bodu programu č. 15. Prerokovanie Upozornenie prokurátora - Pd 129/17/7703-14 zo dňa
16.11.2017
Vysvetlenie k Upozorneniu prokurátora v Kežmarku podal JUDr. Sotolář. Toto upozornenie
prokurátora sa týka porušenia zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Zb. obcou.
Starosta dal o predloženom návrhu hlasovať.

Uznesenie č. 68/2017

návrh

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade so zákonom zákona č. 369/1999 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
prerokovalo
Upozornenie prokurátora

Pd 129/17/7703-14 zo dňa 16.11.2017
konštatuje

že poznatky získané pri rokovaní Upozornenia Pd 129/17/7703-14 bude využívať v ďalšej
rozhodovacej činnosti

- 16 Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:

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

K bodu programu č. 16. Prerokovanie Upozornenie prokurátora - Pd 131/17/7703-9 zo dňa
20.11.2017
Vysvetlenie k Upozorneniu prokurátora v Kežmarku podal JUDr. Sotolář. Toto upozornenie
prokurátora sa týka porušenia zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Zb. obcou.
Starosta dal o predloženom návrhu hlasovať.

Uznesenie č. 69/2017

návrh

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade so zákonom zákona č. 369/1999 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
prerokovalo
Upozornenie prokurátora

Pd 131/17/7703-9 zo dňa 20.11.2017
konštatuje

že poznatky získané pri rokovaní Upozornenia Pd 131/17/7703-9 bude využívať v ďalšej
rozhodovacej činnosti
Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:

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

K bodu programu č. 17. Prerokovanie Upozornenie prokurátora - Pd 132/17/7703-10 zo dňa
23.11.2017
Vysvetlenie k Upozorneniu prokurátora v Kežmarku podal JUDr. Sotolář. Toto upozornenie
prokurátora sa týka porušenia zákona obcou č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
Starosta dal o predloženom návrhu hlasovať

- 17 Uznesenie č. 70/2017

návrh

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade so zákonom zákona č. 369/1999 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
prerokovalo
Upozornenie prokurátora

Pd 132/17/7703-10 zo dňa 23.11.2017
konštatuje

že poznatky získané pri rokovaní Upozornenia Pd 132/17/7703-10 bude využívať v ďalšej
rozhodovacej činnosti
Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:

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

K bodu programu č. 18. Prerokovanie Upozornenie prokurátora - Pd 122/17/7703-14 zo dňa
20.11.2017
Vysvetlenie k Upozorneniu prokurátora v Kežmarku podal JUDr. Sotolář. Toto upozornenie
prokurátora sa týka porušenia zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Zb. obcou.
Starosta dal o predloženom návrhu hlasovať.

Uznesenie č. 71/ 2017

návrh

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade so zákonom zákona č. 369/1999 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
prerokovalo
Upozornenie prokurátora

Pd 122/17/7703-9 zo dňa 29.11.2017
konštatuje

že poznatky získané pri rokovaní Upozornenia Pd 122/17/7703-14 bude využívať v ďalšej
rozhodovacej činnosti
Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:

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

- 18 -

K bodu programu č. 19. Návrh zadania pre Územný plán obce Stráne pod Tatrami
Starosta obce oboznámil prítomných o Návrhu zadania pre ÚPN-O Stráne pod Tatrami. Keďže
zástupcovia predkladaného návrhu sa na zasadnutí nezúčastnili, poslanci navrhli prerokovať tento
bod až keď budú prítomní predkladatelia návrhu.
Starosta dal o predloženom návrhu hlasovaťUznesenie č. 72/2017

návrh

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade so zákonom zákona č. 369/1999 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
v zmysle § 20 ods. 7 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný
zákon/ v znení neskorších predpisov zadanie pre ÚPN - O Stráne pod Tatrami

Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:

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

uznesenie nebolo prijaté
K bodu programu č. 20. Interpelácie poslancov na starostu obce
K bodu programu č. 21. Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva

K bodu programu č. 21. Rôzne
a./ námety občanov doručené obci
b./ písomné pripomienky občanov doručené obci
- Starosta obce predložil poslancom žiadosť občianskej hliadky na nákup zimných topánok a zimných
odevov.
Uznesenie č. 73 / 2017

návrh

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade so zákonom zákona č. 369/1999 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
nákup zimných odevov a zimných topánok pre občiansku hliadku v Stráňach pod Tatrami

- 19 Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:

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

uznesenie bolo prijaté

- Poslanci sa vrátili k úprave finančných prostriedkov na materskú školu. Starosta obce pripomenul,
že to bolo súčasťou Rozpočtového opatrenia č. 3, ktoré poslanci OZ neschválili.
Navrhli, aby pani ekonómka obce pripravila opatrenie OZ č. 6 a vyzvali starostu obce, aby dal za toto
opatrenie hlasovať.
Uznesenie č. 74 / 2017

návrh

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade so zákonom zákona č. 369/1999 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
rozpočtové opatrenie OZ č. 6.
Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:

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

uznesenie bolo prijaté

- Starosta obce oznámil poslancom, že na ich žiadosť o zvolanie rokovania obecného zastupiteľstva
dňa 05.12.2017 rokovanie OZ zvolal. Keďže sa rokovania zúčastnili len 3 poslanci OZ rokovanie
nebolo uznášania schopné . Do 14 dní je povinný toto zastupiteľstvo zvolať opätovne. Poslanci
obecného zastupiteľstva sa vyjadrili, že toto nie je potrebné, keďže sa program z 05.12.2017 naplnil
dnes 07.12.2017 a preto hlasovali o zrušení zvolať zastupiteľstvo dňa 19.12.2017.

- 20 Uznesenie č. 75/ 2017

návrh

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade so zákonom zákona č. 369/1999 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
ruší
zvolanie obecné zastupiteľstvo na deň 19.12.2017.
Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:

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

uznesenie bolo prijaté

K bodu programu č. 22. Dotazy a dopyty občanov (fyzických a právnických osôb)
K bodu programu č. 23. Záver
Starosta obce ukončil rokovanie OZ a poďakoval prítomným za účasť.

Overovatelia: Slavomír Badžo

Július Oračko st.

Rastislav Sloveňák
starosta obce

Zapísala:
Ing. Ružena Wildnerová
10.12.2017

