Zápisnica
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod
Tatrami konaného dňa 14.08.2017

Prítomní:

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

Neprítomní: Poslanci OZ: Július Badžo, Slavomír Badžo, Ján Badžo ml.
Ďalší prítomní: Zuzana Pitoňáková, zamestnanec obce
Verejnosť:

podľa prezenčnej listiny.
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
PROGRAM ZASADANIA OZ
1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadania OZ
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu Obce Stráne pod Tatrami za
rok 2016
5. Schválenie návrhu Záverečného účtu Obce Stráne pod Tatrami za rok 2016
6. Schválenie konateľa spoločnosti Služby obce Stráne pod Tatrami s.r.o.
7. Monitorovacia správa a čerpanie rozpočtu k 30.06.2017
8. Upozornenie starostu obce na porušovanie zákonov
9. Rôzne
10. Záver
K bodu programu č. 1. Otvorenie zasadnutia
Obecné zastupiteľstvo je zvolané na základe žiadosti poslancov obecného zastupiteľstva
obce Stráne pod Tatrami, ktorá bola doručená na obecný úrad dňa 28.07.2017 menovite:
Badžo Ján st., Oračko Július ml., Oračko Ján.
Rokovanie OZ otvoril Rastislav Sloveňák, starosta obce. Privítal všetkých prítomných.
Starosta obce konštatoval, že počet prítomných poslancov je 6 a obecné zastupiteľstvo je
uznášania schopné.
Rokovanie OZ pokračovalo pretože bolo prerušené dňa 10.08.2017 s programom, ktorý bol
zverejnený na pozvánke na zasadnutie OZ na deň 10.08.2017
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zápisnice
Starosta obce určil :
Overovateľov zápisnice:
Zapisovateľku:

Július Oračko st., Július Oračko ml.
Zuzana Pitoňáková

Starosta obce navrhol:
Návrhovú komisiu:

Ján Oračko, Igor Oračko.

Poslanci hlasovali za navrhnutých členov návrhovej komisie:
Uznesenie č. 47/2017
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 Ján Oračko, Igor Oračko

Hlasovanie:
za:

Ján Oračko, Július Oračko ml., Igor Oračko,
Ondrej Badžo, Ján Badžo st., Július Oračko st.
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní: Uznesenie bolo prijaté
K bodu programu č. 3. Schválenie programu zasadnutia OZ
Starosta obce Rastislav Sloveňák informoval prítomných, že poslanci obecného
zastupiteľstva zasadali dňa 10.08.2017 o 15,10 hod. pred riadne zvolaným zasadnutím OZ
o 16,00 hod. O zasadaní poslancov o 15,10 hod. sa dozvedel 11.08.2017. keď poslanci OZ
doručili prijaté uznesenia. Na dotaz prítomných občanov, či vedeli o zasadnutí o 15,10 hod.
odpovedali, že nie. Toto zasadnutie bolo bez vedomia starostu i verejnosti a považuje ho za
neplatné, pretože nebolo uskutočnené v súlade so zákonom.
10.08.2017 o 16,00 boli prítomní poslanci OZ a zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné,
poslanec Július Oračko ml. predniesol návrh o prerušení zasadnutia OZ s tým aby
pokračovalo 14.08.2017 o 16,00 hod. s programom, ktorý bol zverejnený na pozvánke na
zasadnutie OZ na deň 10.08.2017 so začiatkom o 16,00 hod.
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žiadosť starostu obce predložil zmenu programu aj jemu. Ten konštatoval, že niektoré body
programu zverejnené na pozvánke boli vypustené a oponoval poslancom, že program môžu
doplniť, nie zmeniť. Upozornil, že zasadnutie sa uskutočnilo na žiadosť poslancov OZ.
Starosta obce navrhol doplnenie programu:

1.Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadania OZ
4. Kontrola uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho rokovania
5. Potvrdenie uznesení OZ zo dňa 10.08.2017, ktorých výkon bol pozastavený
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu Obce Stráne pod
Tatrami za rok 2016
7. Schválenie návrhu Záverečného účtu Obce Stráne pod Tatrami za rok 2016
8. Upozornenie starostu obce na porušenie zákona
9. Schválenie konateľa spoločnosti Služby obce Stráne pod Tatrami s.r.o.
10. Oprava čerpania rozpočtu k 30.06.2017
11. Predloženie monitorovacej správy
12. e-mailová komunikácia poslancov OZ
13. Rôzne
14. Záver
Uznesenie č. 48/2017
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. schvaľuje
program rokovania s navrhnutými zmenami a doplnkami v znení:
1.Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadania OZ
4. Kontrola uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho rokovania
5. Potvrdenie uznesení OZ zo dňa 10.08.2017, ktorých výkon bol pozastavený
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu Obce Stráne pod
Tatrami za rok 2016
7. Schválenie návrhu Záverečného účtu Obce Stráne pod Tatrami za rok 2016
8. Upozornenie starostu obce na porušenie zákona
9. Schválenie konateľa spoločnosti Služby obce Stráne pod Tatrami s.r.o.
10. Oprava čerpania rozpočtu k 30.06.2017
11. Predloženie monitorovacej správy
12. e-mailová komunikácia poslancov OZ
13. Rôzne
14. Záver
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za:

Ján Oračko, Július Oračko ml., Igor Oračko,
Ondrej Badžo, Ján Badžo st., Július Oračko st.
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní: Uznesenie bolo prijaté
K bodu programu č. 4. Kontrola uznesení a odpovede na dopyty poslancov
z predchádzajúceho rokovania
Poslanec Ján Oračko upozornil na uznesenie č. 63/2017 , že kontrolórka nemohla vykonať
kontrolu uznesení, pretože obec nepredložila materiály.
Starosta obce informoval prítomných, že zastupiteľstvo bolo zvolané na žiadosť poslancov
OZ a materiály na toto zasadnutie mali predložiť oni. Tie však obci ani starostovi obce
neboli predložené. Poslanec Ján Oračko odpovedal, že budú doručené zajtra, elektronickou
poštou.
Na túto tému poslanci rozpútali diskusiu.
Uznesenie č. 49/2017
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
upozornenie poslanca Jána Oračka
Hlasovanie:
za:

Ján Oračko, Július Oračko ml., Igor Oračko,
Ondrej Badžo, Ján Badžo st., Július Oračko st.
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní: Uznesenie bolo prijaté
K bodu programu č. 5. Potvrdenie uznesení OZ zo dňa 10.08.2017, ktorých výkon bol
pozastavený
Poslanci k tomuto bodu programu nepredložili starostovi obce žiadny materiál.
O tomto bode programu poslanci nehlasovali. Nebolo prijaté žiadne uznesenie
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Obce Stráne pod Tatrami za rok 2016
Kontrolórka obce Mgr. Lucia Regecová sa na zasadnutí OZ nezúčastnila. Svoju
neprítomnosť neospravedlnila.
O tomto bode programu poslanci nehlasovali. Nebolo prijaté žiadne uznesenie
K bodu programu č. 7. Schválenie návrhu Záverečného účtu Obce Stráne pod Tatrami
za rok 2016
Starosta obce informoval prítomných, že nie je predložené stanovisko hlavného kontrolóra
obce k návrhu záverečného účtu obce SpT za rok 2016.
Poslanec Ján Oračko sa vyjadril, že rozpočet, (asi myslel záverečný účet obce) bol zverejnený
30 dní a že sú v ňom chyby. Obecné zastupiteľstvo žiada obecný úrad o odborné spracovanie
záverečného účtu obce od ekonómky obce a o jeho predloženie OZ.
Starosta obce upozornil prítomných, že návrh záverečného účtu obce predložila bývalá
ekonómke obce Ing. Vitkovská, ktorá v tom čase bola riadne zamestnaná ako ekonómka obce
a bola zodpovedná za obsah záverečného účtu obce za rok 2016. Ten sama zverejnila na
obecnej tabuli v zákonom stanovenom termíne. K obsahu je kompetentný vyjadrovať sa
hlavný kontrolór obce, Mgr. Regecová. Keď poslanci majú vedomosť, že v tomto
zverejnenom návrhu záverečného účtu obce za rok 2016 sú chyby, mali na ne upozorniť
hlavnú kontrolórku obce a tá mala tieto pripomienky s vtedajšou ekonómkou odstrániť, alebo
zahrnúť do svojho stanoviska k návrhu záverečného účtu obce SpT za rok 2016 a navrhnúť
prijatie záverečného účtu s pripomienkami.
O tomto bode programu poslanci nehlasovali. Nebolo prijaté žiadne uznesenie
K bodu programu č. 8. Upozornenie starostu obce na porušenie zákona
Poslanci k tomuto bodu programu nemali pripravenú žiadnu dokumentáciu. Poslanci
nepredložili starostovi obce k tomuto bodu programu žiadny materiál. Nevedeli sa k tomu
vyjadriť .
O tomto bode programu poslanci nehlasovali. Nebolo prijaté žiadne uznesenie
K bodu programu č. 9. Schválenie konateľa spoločnosti Služby obce Stráne pod Tatrami
s.r.o.
Starosta obce Rastislav Sloveňák predložil návrh na odvolanie z funkcie konateľa spoločnosti
Služby obce Stráne pod Tatrami s.r.o. Róberta Vitkovského a navrhol na menovanie nového
konateľa spoločnosti Služby obce Stráne pod Tatrami s.r.o. Petra Bujňáka. Po dlhšej diskusii
poslanci odmietli o tomto bode hlasovať.
O tomto bode programu poslanci nehlasovali. Nebolo prijaté žiadne uznesenie
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Poslanci nepredložili starostovi obce k tomuto bodu programu žiadny materiál. Obecné
zastupiteľstvo žiada opravu rozpočtových položiek. Sú prečerpané.
Starosta obce predniesol návrh na presun tohto bodu na najbližšie zasadanie obecného
zastupiteľstva.
Poslanec Ján Oračko mal k dispozícii plnenie rozpočtu, v ktorom boli iné údaje, ktoré
vytlačila dňa 09.05.2017 vtedajšia ekonómka obce Ing. Vitkovská a porovnával ho s plnením
rozpočtu k 30.06.2017.
Poslanci súhlasili, aby sa tento bod programu presunul na najbližšie zasadnutie obecného
zastupiteľstva.
O tomto bode programu poslanci nehlasovali. Nebolo prijaté žiadne uznesenie
K bodu programu č. 11. Predloženie monitorovacej správy
Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce o predloženie monitorovacej správy k plneniu
rozpočtu obce k 30.06.2017.
Uznesenie č. 50/2017
návrh
Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade so zákonom č. 369/1999 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
žiada
o predloženie monitorovacej správy k 30.06.2017

Hlasovanie:
za:

Ján Oračko, Július Oračko ml., Igor Oračko,
Ondrej Badžo, Ján Badžo st., Július Oračko st.
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní: -

K bodu programu č. 12. e-mailová komunikácia poslancov OZ
Poslanec Ján Oračko predniesol žiadosť obecného zastupiteľstva, aby komunikácia
s poslancami prebiehala prostredníctvom e-mailovej adresy
poslancistranepodtatrami@gmail.com.
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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
žiada
obecný úrad zasielať materiály k rokovaniu obecného zastupiteľstva, pozvánky na rokovanie,
čerpanie rozpočtu ako aj všetku ostatnú komunikáciu a korešpondenciu prostredníctvom
elektronickej a e-mailovej adresy
Hlasovanie:
za:

Ján Oračko, Július Oračko ml., Igor Oračko, , Ján
Badžo st., Július Oračko st.
proti:
zdržal sa:
Ondrej Badžo
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní: K bodu programu č. 13. Rôzne
Starosta obce položil otázku poslancom obecného zastupiteľstva na čerpanie peňazí za ples vo
výške 3900 €. Či sú predložené doklady na celú sumu. Poslanci odpovedali, že ples
organizoval a je zodpovedný za zúčtovanie bývalý zástupca starostu obce poslanec Ján Badžo.
Keďže ten nebol prítomný, nemohol reagovať.
Jozef Pitoňák sa pýtal, či ešte existuje kronika obce. Kronika obce je na Obecnom úrade, len
záznamy v nej chýbajú, keďže kronikárka už nežije.
Slávka Tondrová mala dotaz na výrub stromov – topoľov. Listnaté stromy sa vyrubujú v čase
od 01.10 do 31.03.
Matilda Kaprálová mala dotaz čo je s kontrolórkou obce, keďže sa nezúčastňuje zasadnutí
obecného zastupiteľstva. Starosta jej odpovedal, že dostane pokarhanie.
K bodu programu č. 14. Záver
Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadanie OZ.

Zapísala:
Zuzana Pitoňáková
11.08.2017

.........................................
Rastislav Sloveňák
starosta obce

