Zápisnica
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami
konaného
dňa 06.05.2020

Prítomní:

Starosta obce: Rastislav Sloveňák,
Poslanci OZ: Bc. Ján Badžo, Jozef Hangurbadžo, , Igor Oračko, Marek Bača, Milan Badžo,
Dušan Oračko, Ing. Ľubomíra Pitoňáková
Neprítomní:
poslanci OZ: Zuzana Sloveňáková, Slavomír Badžo
Ďalší prítomní: Ivana Nižníková
Ing. Ružena Wildnerová
Verejnosť:

podľa prezenčnej listiny.
.........................................................................................................................

PROGRAM ZASADANIA OZ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Predkladá

Otvorenie zasadnutia a schválenie programu OZ
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení OZ
Schválenie Dodatku č. 2 k VZN obce Stráne pod Tatrami č. 1/2018 o určení výšky dotácie na
prevádzku, mzdy a správu objektov Materskej školy so sídlom na území obce Stráne pod Tatrami
Schválenie Dodatku č. 4 k VZN č. 3/2016 o financovaní súkromného centra špeciálnopedagogického poradenstva Stráne pod Tatrami.
Rozpočtové opatrenie č. 2/2020
Schválenie projektu „Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine“
Žiadosti
Záver

1. Otvorenie a schválenie programu OZ
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Stráňach pod Tatrami OZ otvoril Rastislav Sloveňák,
starosta obce. Privítal všetkých prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia. Konštatoval, že
je prítomných 7 poslancov a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Pred hlasovaním poslanec Bc. Ján Badžo predložil dotaz o voľbe kontrolóra obce, ktorá sa
mala konať 01.04.20520.
Dňa 11.03.2020 Vláda SR vyhlásila mimoriadnu situáciu na území SR uznesením vlády SR č.
111 od 12.03.2020 , kde sa zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej,

kultúrnej, spoločenskej či inej povahy. V súlade s týmto Uznesením Vlády SR bolo prijaté Rozhodnutie
Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/2405/8443, kde sa nariaďuje opatrenie pre všetky fyzické
osoby, fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby zákaz organizovať a usporadúvať hromadné
podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy /§48 ods. 4, písm. d) zákona č. 355/2007
Z.z.. V tom čase sa vracali obyvatelia obce zo zahraničia a nikto nemal prehľad o šíriacej sa nákaze
COVID-19, preto starosta obce v záujme zachovania zdravia a životov obyvateľstva rozhodol nezvolať
zasadanie OZ na 01.04.2020, napriek prijatému uzneseniu OZ č. 16/2020 zo dňa 06.02.2020.
Od 09.04.2020 je účinná novela zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, kde podľa § 30f,
ods. 1, podľa ktorej lehoty na voľbu hlavného kontrolóra neplynú. Preto v programe zasadnutia OZ na
deň 06.05.2020 nie je zaradené vyhlásenie novej voľby kontrolóra obce.
Za predložený program rokovania hlasovalo všetkých 7 poslancov.

Uznesenie č. 26/2020

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
Schvaľuje
program rokovania v tomto znení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Otvorenie zasadnutia a schválenie programu OZ
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení OZ
Schválenie Dodatku č. 2 k VZN obce Stráne pod Tatrami č. 1/2018 o určení výšky dotácie
na prevádzku, mzdy a správu objektov Materskej školy so sídlom na území obce Stráne
pod Tatrami
Schválenie Dodatku č. 4 k VZN č. 3/2016 o financovaní súkromného centra špeciálnopedagogického poradenstva Stráne pod Tatrami.
Rozpočtové opatrenie č. 2/2020
Schválenie projektu „Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine“
Žiadosti
Záver

Hlasovanie:
Mená poslancov
za:
- Ján Badžo, Jozef Hangurbadžo, Igor Oračko, Marek Bača, Milan
Badžo, Dušan Oračko, Ing. Ľubomíra Pitoňáková
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
uznesenie bolo prijaté

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
- Starosta obce za zapisovateľku zápisnice určil: Ing. Ružena Wildnerová
- Starosta obce za overovateľov zápisnice určil: Ing. Ľubomíra Pitoňáková a Milan Badžo

3. Voľba návrhovej komisie
-do návrhovej komisie boli jednomyseľne zvolení: Slavomír Badžo a Milan Badžo

Uznesenie č. 27/2020

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
Volí
Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ľubomíra Pitoňáková a Milan Badžo
Hlasovanie:
Mená poslancov
za:
- Bc. Ján Badžo, Jozef Hangurbadžo, Igor Oračko, Marek Bača, Milan
Badžo, Dušan Oračko, Ing. Ľubomíra Pitoňáková
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
uznesenie bolo prijaté

4. Kontrola plnenia uznesení OZ
Starosta obce informoval prítomných o uznesení č. 16/2020 zo dňa 06.02.2020, ktoré nebolo splnené

5. Schválenie Dodatku č. 2 k VZN obce Stráne pod Tatrami č. 1/2018 o určení
výšky dotácie na prevádzku, mzdy a správu objektov Materskej školy so sídlom na
území obce Stráne pod Tatrami
Návrh Dodatku č. 2/2020 k VZN obce Stráne pod Tatrami č. 1/2018 o určení výšky dotácie na
prevádzku, mzdy a správu objektov Materskej školy so sídlom na území obce Stráne pod Tatrami bol
zverejnený v zákonom stanovenom termíne od 09.03.2020 do 26.03.2020. Do termínu neboli podané
žiadne pripomienky. Poslanci sa jednohlasne uzniesli na tomto dodatku

Uznesenie č. 28/2020

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
Sa uznáša

Na Dodatku č. 2/2020 k VZN obce Stráne pod Tatrami č. 1/2018 o určení výšky dotácie na
prevádzku, mzdy a správu objektov Materskej školy so sídlom na území obce Stráne pod Tatrami.

Hlasovanie:
Mená poslancov
za:
- Bc. Ján Badžo, Jozef Hangurbadžo, Igor Oračko, Marek Bača, Milan
Badžo, Dušan Oračko, Ing. Ľubomíra Pitoňáková
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
uznesenie bolo prijaté

6. Schválenie Dodatku č. 4 k VZN č. 3/2016 o financovaní súkromného centra
špeciálno-pedagogického poradenstva Stráne pod Tatrami.
Návrh Dodatku č. 4 k VZN č. 3/2016 o financovaní súkromného centra špeciálno-pedagogického
poradenstva Stráne pod Tatrami. Bol zverejnený v zákonom stanovenom termíne od 09.03.2020 do
26.03.2020. Do stanoveného termínu neboli podané žiadne pripomienky.
Starosta obce navrhol poslancom znížiť príspevok súkromného centra špeciálno-pedagogického
poradenstva z 90% na 80%. Svoj návrh odôvodňuje znížením podielových daní o 10% a obmedzenej
činnosti centra počas zastavenia vyučovania. Poslankyňa Ing. Ľubomíra Pitoňáková predniesla návrh
znížiť príspevok na 85%. Poslanci o predloženom návrhu na zníženie príspevku na 85% hlasovali.
Uznesenie č. 29/2020

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
Sa uznáša

Na upravenom Dodatku č. 4 k VZN č. 3/2016 o financovaní súkromného centra špeciálnopedagogického poradenstva Stráne pod Tatrami, s poskytnutým príspevkom vo výške 85%.
Hlasovanie:
Mená poslancov
za:
- Bc. Ján Badžo, Jozef Hangurbadžo, Igor Oračko, Marek Bača, Milan
Badžo, Dušan Oračko, Ing. Ľubomíra Pitoňáková
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
-

uznesenie bolo prijaté

7. Rozpočtové opatrenie č. 2/2020

V zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v z. n. p starosta obce predkladá rozpočtové opatrenie č. 2/2020.
Presunom rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu sa nemenia celkové príjmy a celkové
výdavky.
Po diskusii poslanci OZ hlasovali o predloženom návrhu

Uznesenie č. 30/2020

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 2/2020
Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:

Mená poslancov
- Ing. Ľubomíra Pitoňáková
- Marek Bača, Milan Badžo, Bc. Ján Badžo, Jozef Hangurbadžo
- Igor Oračko Dušan Oračko
-

uznesenie nebolo prijaté

8.Schválenie projektu „Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine“
Starosta obce informoval prítomných o cieľoch projektu. Ide o prispôsobení a úpravách životného
prostredia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, vrátane ekosystémových prístupov so zameraním na
ochranu pred povodňami na zníženie rizika povodní. Ide o zachytávanie a využitie povrchovej vody na
účely skvalitnenia životného prostredia. Účelom je, aby povrchová voda nebola odvádzaná do potoka, či
do ČOV ale ostala a bola využitá v danej lokalite.
Uznesenie č. 31/2020

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami
schvaľuje

-

kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2020-62
Názov projektu: Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine

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

Mená poslancov
- Bc. Ján Badžo, Jozef Hangurbadžo , Milan Badžo, Ing. Ľubomíra
Pitoňáková
- Igor Oračko, Marek Bača, Dušan Oračko
-

uznesenie bolo prijaté

8.Schválenie projektu „Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine“
Uznesenie č. 32/2020

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
súhlasí
s predložením žiadosti o nenávratné finančné prostriedky na sprostredkovateľský orgán, pričom ciele
projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce a návrhom územného plánu obce.

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

Mená poslancov:
- Bc. Ján Badžo, Marek Bača, Milan Badžo, Ing. Ľubomíra Pitoňáková
- Igor Oračko, Jozef Hangurbadžo, Dušan Oračko
-

Uznesenie bolo prijaté

8.Schválenie projektu „Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine“

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
súhlasí
so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu t. j. min. 5% z celkových oprávnených
výdavkov
súhlasí
so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a
budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa

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

Mená poslancov:
- Bc. Ján Badžo, Marek Bača, Milan Badžo, Ing. Ľubomíra Pitoňáková
- Igor Oračko, Jozef Hangurbadžo, Dušan Oračko
-

Uznesenie bolo prijaté

9. Žiadosti
Poslanci OZ dostali kópiu žiadosti z obce Mlynčeky o rešpektovaní zákazu prechodu občanmi našej
obce cez súkromné pozemky a zabezpečenie poriadku a čistoty v obci Mlynčeky.
Čistotu a poriadok v obci Mlynčeky nie sme schopní vykonať z dôvodu, že na udržanie čistoty v cudzej
obci hliadky neboli v minulosti zriadené. Obec Stráne pod Tatrami v súčasnosti nemá zriadené
hliadky.
Poslanci sa touto žiadosťou zaoberali, vzali na vedomie túto žiadosť s výhradami. Je neprípustné, aby
občania chodili cez vodu a nie po moste. Navrhli sprostredkovať stretnutie s predstaviteľmi:
Slovenskej pošty, aby vyplatenie dávok v hmotnej núdzi bolo možné aj na inej pošte ako
v Mlynčekoch. Tým by sa zamedzil pohyb občanov z obce Stráne pod Tatrami v susednej obci.
Vodohospodárskeho podniku, Povodia Dunajca a Popradu aby zriadili zabezpečili nový
priechod cez Bielu Vodu a tým zamedzili prechod občanov obce Stráne pod Tatrami po
súkromnom pozemku.
Navrhli vyzvať občanov obce Stráne pod Tatrami prostredníctvom obecného rozhlasu na dodržiavanie
súkromia a čistoty v obci Mlynčeky.

Uznesenie č. 28/2020

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
Berie na vedomie s výhradami

Žiadosť o zabezpečenie podanú Obcou Mlynčeky

Hlasovanie:
za:

Mená poslancov:
- Ján Badžo, Jozef Hangurbadžo, Igor Oračko, Marek Bača, Milan Badžo,

Dušan Oračko, Ing. Ľubomíra Pitoňáková

proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:

-

Uznesenie bolo prijaté

10. Záver
Na záver rokovania starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Overovatelia:

Marek Bača
Dušan Oračko

Rastislav Sloveňák
starosta obce

Zapísala:
Ing. Ružena Wildnerová
07.05.2020

