Zápisnica
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod
Tatrami konaného dňa 16.11.2017

Prítomní:

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

Neprítomní: Ján Badžo ml. - poslanec OZ
Július Oračko ml. - poslanec OZ
Ďalší prítomní: Mgr. Lucia Regecová, kontrolórka obce
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:

Predkladá

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

Prizvaní

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
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
Rokovanie OZ otvoril Rastislav Sloveňák, starosta obce. Privítal všetkých prítomných a
konštatoval, že počet prítomných poslancov je 7 a obecné zastupiteľstvo je uznášania
schopné.
Po privítaní prítomných o slovo požiadal poslanec Ján Oračko, ktorý ústne predniesol návrh
poslancov na prijatie uznesenia, kde poslanci obecného zastupiteľstva žiadajú::
- prerušujú zasadanie OZ
- prekladajú zasadanie OZ na 04.12.2017 o 16,00 hod. v zasadačke obecného úradu
- žiadajú obecný úrad o odborne spracovaný návrh záverečného účtu za rok 2016
- odborne spracovať návrh na zmenu rozpočtu obce na rok 2017
- zasielať materiály na zasadania OZ na elektronickú adresu
poslanciobcestranepodtatrami@gmail.com
- vyplatiť mzdu hlavnej kontrolórke za mesiace august a október
- predložiť monitorovaciu správu plnenia rozpočtu obce za rok 2016
- predložiť informáciu - upozornenia prokurátora
- upozorňujú, že do 31.12.2017 nebudú schvaľovať žiadnu úpravu rozpočtu obce na rok 2017
- nebude navýšenie rozpočtu obce na rok 2017 na právne služby
Po prečítaní tohto návrhu uznesenia JUDr. Sotolář vyzval pani kontrolórku, aby sa vyjadrila,
či možno prerušiť niečo, čo nebolo ešte otvorené. Vyzval ju, aby podala vysvetlenie a
prečítala zákonné ustanovenie ako má zasadať a prebiehať rokovanie obecného zastupiteľstva
podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Či poslanec OZ môže podať návrh na
uznesenie OZ ešte pred začatím zasadnutia. Či je to zákonný postup a či starosta obce môže
pokračovať v schôdzi alebo nie. Kontrolórka obce sa k tomuto dotazu nevedela vyjadriť a
vyzvala poslanca Jána Oračka, aby prečítal dôvodovú správu k tomuto návrhu uznesenia.
JUDr. Sotolář sa opýtal pani kontrolórky či už vie, že pán poslanec má dôvodovú správu? Jej
reakcia bola, že vie, čo si poslanci dali spracovať.
Poslanec Ján Oračko vzal svoj návrh späť.
Starosta obce pokračoval v rokovaní obecného zastupiteľstva a predniesol program rokovania.
Po prečítaní vyzval poslancov, či majú nejaký doplňujúci bod k prednesenému programu.
Zástupca starostu obce, Slavomír Badžo navrhol doplnenie programu:
- Udelenie pokarhania zástupcom starostu obce kontrolórke obce, Mgr. Regecovej za jej
neúčasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 28.10.2017.

Starosta obce Rastislav Sloveňák navrhol doplnenie programu:
- Návrh zmeny rozpočtu obce rozpočtovým opatrením OZ 4/20107 5/2017
- Prerokovanie Upozornenia prokurátora - Pd 102/17/7703-10 zo dňa 27.10.2017
Prerokovanie Upozornenia prokurátora - Pd 103/17/7703-12 zo dňa 31.10.2017
Prerokovanie Upozornenia prokurátora - Pd 117/17/7703-7 zo dňa 27.10.2017
Prerokovanie Upozornenia prokurátora - Pd 130/17/7703-8 zo dňa 13.11.2017
Starosta obce dal hlasovať o zmene programu a o programe s doplňujúcimi bodmi.
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. 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. 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. 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. Udelenie pokarhania zástupcom starostu obce kontrolórke obce, Mgr. Lucii
Regecovej za jej neúčasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva.
9. Návrh zmeny rozpočtu obce rozpočtovým opatrením OZ 4/2017 a 5/2017
10. Prerokovanie Upozornenie prokurátora - Pd 102/17/7703-10 zo dňa
27.10.2017
11. Prerokovanie Upozornenie prokurátora - Pd 103/17/7703-12 zo dňa
31.10.2017

12. Prerokovanie Upozornenie prokurátora - Pd 117/17/7703-7 zo dňa
27.10.2017
13. Prerokovanie Upozornenie prokurátora - Pd 130/17/7703-8 zo dňa
13.11.2017
14. Návrh zadania pre Územný plán obce Stráne pod Tatrami
15. Interpelácie poslancov na starostu obce
16. Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva
17 Rôzne
a./ námety občanov doručené obci
b./ písomné pripomienky občanov doručené obci
14. Dotazy a dopyty občanov (fyzických a právnických osôb)
15. Záver

Hlasovanie:
za:
Július Badžo a Slavomír Badžo
proti:
zdržal sa:
Ján Oračko, Július Oračko stl., Igor Oračko, Ondrej Badžo, Ján
Badžo st.,
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní: Uznesenie nebolo prijaté.
Starosta obce sa poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie OZ z dôvodu, že
program zasadnutia poslanci neschválili.

Rastislav Sloveňák
starosta obce

Zapísala:
Ing. Ružena Wildnerová
23.11.2017

