Zápisnica
zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami
konaného dňa 15.12.2017

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
Predkladá
Prizvaní

a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)

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. Schválenie rozpočtu obce SpT na rok 2018
4. Návrh zadania pre Územný plán obce Stráne pod Tatrami
5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce SpT za rok 2016
6. Návrh záverečného účtu obce Stráne pod Tatrami za rok 2016
7. Schválenie Štatútu obce Stráne pod Tatrami
8. Návrh zmeny rozpočtu obce rozpočtovým opatrením OcZ č.3/2017
9. Žiadosti od občanov
10. Interpelácie poslancov na starostu obce
11. Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva
12. . Rôzne
a./ námety občanov doručené obci
b./ písomné pripomienky občanov doručené obci
13. Dotazy a dopyty občanov (fyzických a právnických osôb)
23. Záver

-2K 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 dal hlasovať o programe
K bodu č. 1. a) Schválenie programu rokovania:
Uznesenie č. 69/2017
návrh
Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade so zákonom č. 369/1999 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
program rokovania s navrhnutými zmenami a doplnkami v znení:

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)
e) Uznesenia - trvalé úlohy
f) Uznesenia - úlohy v plnení
g) Uznesenia - splnené úlohy
3. Schválenie rozpočtu obce SpT na rok 2018
4. Návrh zadania pre Územný plán obce Stráne pod Tatrami
5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce SpT za rok 2016
6. Návrh záverečného účtu obce Stráne pod Tatrami za rok 2016
7. Schválenie Štatútu obce Stráne pod Tatrami
8. Návrh zmeny rozpočtu obce rozpočtovým opatrením OcZ č.3/2017
9. Žiadosti od občanov
10. Interpelácie poslancov na starostu obce
11. Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva
12. . Rôzne
a./ námety občanov doručené obci
b./ písomné pripomienky občanov doručené obci
13. Dotazy a dopyty občanov (fyzických a právnických osôb)
23. Záver

-3Hlasovanie:
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.

K bodu programu č. 1. b) Voľba návrhovej komisie
Starosta obce navrhol:
Návrhovú komisiu:
Július Badžo, Slavomír Badžo, Ján Badžo st.
Poslanci hlasovali za navrhnutých členov návrhovej komisie:
Uznesenie č. 70/2017
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, Slavomír Badžo, Ján Badžo st.
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: Ján Badžo st., Július Oračko st.
Zapisovateľku: Ing. Ružena Wildnerová

-4K bodu programu č. 3 Schválenie rozpočtu obce SpT na rok 2018
Návrh Rozpočtu obce Stráne bol riadne zverejnený na oficiálnej stránke obce Stráne pod Tatrami aj
na informačnej tabuli. Poslanci tieto dokumenty dostali v predstihu. Žiadne pripomienky a námietky
k predloženému materiálu do zahájenia zasadania neboli predložené ani zo strany poslancov OZ ani
zo strany občanov obce.
Poslanec Ján Oračko sa vyjadril, že predložený rozpočet nie je odborne spracovaný. Žiadal predložiť
programový rozpočet obce. Pani ekonómka sa vyjadrila, že v októbri 2017 žiadala poslancov OZ aby
predložili požiadavky a návrhy na spracovanie rozpočtu. Do dnešného dňa tak neurobili.
Po diskusii dal starosta obce hlasovať.

Uznesenie č. 71/2017
návrh
Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade so zákonom č. 369/1999 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
Rozpočtu obce Stráne pod Tatrami na rok 2018

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

Keďže spracovateľ Návrh zadania pre Územný plán obce Stráne pod Tatrami
uviazol niekde na ceste v zápche odporučil starosta obce presunúť sa na ďalší
bod programu, kým sa spracovateľ na zasadanie nedostaví.
K bodu programu č. 5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce SpT za rok
2016
Keďže kontrolórka obce Mgr. Regecová nebola prítomná, o tomto bode sa ediskutovalo ani
nehlasovalo
Uznesenie č. 72/2017
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.

-5Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:

-

uznesenie nebolo prijaté
K bodu programu č. 6 Návrh záverečného účtu obce Stráne pod Tatrami za rok 2016
Starosta obce opätovne zaradil do programu Návrh záverečného účtu obce SpT za rok 2016, ktorý
poslanci sú povinný schváliť s výhradami alebo bez výhrad.
Znova pripomenul, 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.
Starosta obce dal hlasovať či poslanci schvaľujú Záverečný účet obce SpT za rok 2016 s výhradami
Uznesenie č. 72/2017
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

K bodu programu č. 7. Schválenie Štatútu obce Stráne pod Tatrami
Starosta obce opätovne zaradil do programu schválenie Štatútu obce Stráne pod Tatrami.
Starosta obce dal hlasovať o predloženom návrhu Štatútu obce.
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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
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

Na rokovanie Obecného zastupiteľstva sa dostavil Ing. Kuvik, predkladateľ
Návrhu zadania pre Územný plán obce Stráne pod Tatrami.
Rokovanie sa vrátilo k bodu programu č. 4.
K bodu programu č. 4. Návrh zadania pre Územný plán obce Stráne pod Tatrami
Ing. Kuvik vysvetlil prítomným, že predložený materiál je návrh, podľa ktorého sa vypracujú 2
varianty na spracovanie Územného plánu obce. Každý variant bude zverejnený a ku každému
variantu sa musí vyjadriť verejnosť, občania a aj poslanci obecného zastupiteľstva. Ku každému
variantu bude verejná diskusia s predkladateľmi tohto návrhu, takže bez verejnej diskusie poslanci OZ
žiadny z variantov neodsúhlasia.
Pripomenul, že Návrh zadania pre ˇUzemný plán obce musí byť odsúhlasený poslancami obecného
zastupiteľstva a predložený na Krajský úrad v Prešove, aby obec mohla čerpať finančnú prostriedky
na spracovanie Územného plánu obce. Žiadosť na finančné prostriedky musí byť predložená do
15.01.2018.
Pripomenul tiež, že keďže obce Stráne pod Tatrami má už viac ako 2000 obyvateľov je povinná mať
vypracovaný Územný plán obce.
Starosta obce po diskusii dal hlasovať za Návrh zadania pre Územný plán obce SpT
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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
schvaľuje
Návrh zadania pre Územný plán obce Stráne pod Tatrami
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

K bodu programu č. 8. Návrh zmeny rozpočtu obce rozpočtovým opatrením OcZ č. 3/2017
Starosta obce opätovne zaradil do programu Návrh zmeny rozpočtu obce rozpočtovým opatrením
OcZ č. 3/2017. Po diskusii dal starosta obce hlasovať o predloženom návrhu

Uznesenie č. 75/2017
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:

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

Uznesenia nebolo prijaté
K bodu programu č. 9. Žiadosti od občanov
Starosta obce oboznámil prítomných, o podaných žiadostiach od občanov o jedno rázový finančný
príspevok. Na úrad bolo podaných približne 30 žiadostí. Poslanec Ján Oračko pripomenul, že na
vyplatenie jedno rázového príspevku nemá obec spracovaný vnútorný predpis.

-8Po diskusii starosta obce oznámil prítomným, že ani v rozpočte obce na takýto druh príspevku nie sú
vyčlenené prostriedky.
Starosta obce vypracuje Všeobecne záväzné nariadenie obce SpT o týchto príspevkoch.
O tomto bode programu sa nehlasovalo.
Uznesenie č. 76/2017
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 OZ č. 4/2017 a 5/2007
Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:

-

uznesenie nebolo prijaté

K programu č. 10. Interpelácie poslancov na starostu obce
K programu č. 11. Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva
K programu č. 12. Rôzne
a./ námety občanov doručené obci
b./ písomné pripomienky občanov doručené obci
K programu č. 13. Dotazy a dopyty občanov (fyzických a právnických osôb)
K programu č. 14. Záver
Starosta obce ukončil rokovanie OZ a poďakoval prítomným za účasť.

Overovatelia: Ján Badžo st.

Július Badžo
Rastislav Sloveňák
starosta obce
Zapísala:
Ing. Ružena Wildnerová
19.12.2017

