Zápisnica
zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami
konaného dňa 12.07.2017

Prítomní:
Poslanci OZ:

Starosta obce: Rastislav Sloveňák,
Ján Oračko, Igor Oračko, Ondrej Badžo, Slavomír Badžo, Ján Badžo ml., Dušan Oračko

Neprítomní:

Ján Badžo st., Július Oračko ml., Július Badžo

Ďalší prítomní:

Bc. Zuzana Pitoňáková
Eva Halčinová
Mgr. Antónia Kriššáková

Verejnosť:

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

PROGRAM ZASADANIA OZ
Predkladá

1.
a)
b)
c)
d)

Prizvaní

Otvorenie
Schválenie programu rokovania
Voľba návrhovej komisie
Určenie overovateľov zápisnice
Určenie zapisovateľa
2. Zánik mandátu poslanca OZ
3. Sľub nového poslanca v poradí
4. Rozpočtové opatrenie č. 2-8 /2018
5. Stanovisko hl. kontrolóra obce k návrhu záverečnému účtu obce Stráne pod Tatrami za rok 2017
6 Schválenie záverečného účtu obce Stráne pod Tatrami za rok 2017
7. Návrh na určenie počtu poslancov Obce Stráne pod Tatrami na nové volebné obdobie r. 2018 2022
8. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Stráne pod Tatrami na nové volebné
obdobie
9. Návrh na určenie volebných obvodov v Obci Stráne pod Tatrami pre voľby poslancov do
obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2018 - 2022
10. Schválenie nájomnej zmluvy a určenie výšky nájomného, schválenie ceny pri odpredaji
obecných pozemkov
11. Stav na úseku Civilnej ochrany
12. Založenie obecnej firmy
13. Interpelácie poslancov na starostu obce
14. Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva
15. Rôzne
a./ námety občanov doručené obci
b./ písomné pripomienky občanov doručené obci

16. Dotazy a dopyty občanov (fyzických a právnických osôb
17. Záver

K bodu 1. Otvorenie
Rokovanie OZ otvoril Rastislav Sloveňák, starosta obce. Privítal všetkých prítomných.
Starosta obce konštatoval, že počet prítomných poslancov je 6 a OZ je uznášania schopné.
K bodu č. 1. a) Schválenie programu rokovania:

Poslanci OZ schválili predložený program zasadania OZ.
Uznesenie č. 24 /2018

návrh

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade so zákonom zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
program zasadania obecného zastupiteľstva:
Predkladá

2.
a)
b)
c)
d)

Prizvaní

Otvorenie
Schválenie programu rokovania
Voľba návrhovej komisie
Určenie overovateľov zápisnice
Určenie zapisovateľa
2. Zánik mandátu poslanca OZ
3. Sľub nového poslanca v poradí
4. Rozpočtové opatrenie č. 2-8 /2018
5. Stanovisko hl. kontrolóra obce k návrhu záverečnému účtu obce Stráne pod Tatrami za rok 2017
6 Schválenie záverečného účtu obce Stráne pod Tatrami za rok 2017
7. Návrh na určenie počtu poslancov Obce Stráne pod Tatrami na nové volebné obdobie r. 2018 2022
8. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Stráne pod Tatrami na nové volebné
obdobie
9. Návrh na určenie volebných obvodov v Obci Stráne pod Tatrami pre voľby poslancov do
obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2018 - 2022
10. Schválenie nájomnej zmluvy a určenie výšky nájomného, schválenie ceny pri odpredaji
obecných pozemkov
11. Stav na úseku Civilnej ochrany
12. Založenie obecnej firmy
13. Interpelácie poslancov na starostu obce
14. Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva
15. Rôzne
a./ námety občanov doručené obci

b./ písomné pripomienky občanov doručené obci
16. Dotazy a dopyty občanov (fyzických a právnických osôb
17. Záver

Nový poslanec OZ Dušan Oračko zložil sľub poslanca OZ pred zasadnutím OZ, preto starosta
obce navrhol úpravu programu zasadnutia OZ a vypustiť body č. 2 a 3. Poslanci OZ navrhli
doplniť bod programu č. 10 o cenu pozemkov na ich odpredaj.
Uznesenie č. 25 /2018

návrh

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade so zákonom zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
zmenu programu OZ
schvaľuje
upravený program zasadania obecného zastupiteľstva:
Program:

Predkladá

Prizvaní

1.Otvorenie
a/ Schválenie programu rokovania
b/ Voľba návrhovej komisie
c/ Určenie overovateľov zápisnice
d/ Určenie zapisovateľa
2. Rozpočtové opatrenie č. 2-9 /2018
3. Stanovisko hl. kontrolóra obce k návrhu záverečnému účtu obce Stráne pod Tatrami za rok 2017
4. Schválenie záverečného účtu obce Stráne pod Tatrami za rok 2017
5. Návrh na určenie počtu poslancov Obce Stráne pod Tatrami na nové volebné obdobie r. 2018 2022
6. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Stráne pod Tatrami na nové volebné
obdobie
7. Návrh na určenie volebných obvodov v Obci Stráne pod Tatrami pre voľby poslancov do
obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2018 - 2022
8. Schválenie nájomnej zmluvy a určenie výšky nájomného, schválenie ceny pri odpredaji
obecných pozemkov
9. Stav na úseku Civilnej ochrany
10. Založenie obecnej firmy
11. Interpelácie poslancov na starostu obce
12. Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva
13. 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:
ml., Dušan Oračko
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:

- Ján Oračko, Igor Oračko, Ondrej Badžo, Slavomír Badžo, Ján Badžo
-

uznesenie bolo prijaté

K bodu č. 1. b) voľba návrhovej komisie
Starosta obce navrhol:
Návrhovú komisiu: Ján Badžo ml. a Ján Oračko
Poslanci hlasovali za navrhnutých členov návrhovej komisie:
Uznesenie č. 26 /2018

návrh

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
volí
návrhovú komisiu, v zložení : Ján Badžo ml. a Ján Oračko

Hlasovanie:
za:
ml., Dušan Oračko
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:

- Ján Oračko, Igor Oračko, Ondrej Badžo, Slavomír Badžo, Ján Badžo
-

Uznesenie bolo prijaté

K bodu programu č. 1. c) a d) určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Starosta obce určil :
Overovateľov zápisnice: Slavomír Badžo a Dušan Oračko
Zapisovateľku: Bc. Zuzna Pitoňáková

K bodu programu č. 2. Rozpočtové opatrenie č. 2-9 /2018
V nadväznosti na list Okresného úradu v Prešove č. OU-PO-OS2-2018/007975-011, kde oznamuje
zvýšenie bežných výdavkov - normatívnych a nenormatívnych - pre ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami
Uznesenie č. 27 /2018

návrh

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
berie na vedomie

Rozpočtové opatrenie na rok 2018 - rozpis limitov PVŠS na rok 2018 - 2
Hlasovanie:
za:
ml., Dušan Oračko
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:

- Ján Oračko, Igor Oračko, Ondrej Badžo, Slavomír Badžo, Ján Badžo
-

Uznesenie bolo prijaté

K bodu programu č. 2. Rozpočtové opatrenie č. 2-9 /2018
Na základe ustanovenia § 14 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a Uznesením č. 238/2018 zo dňa 04.04.2018 navyšujú
sa výdavky na Materskú školu finančné prostriedky na originálne kompetencie.
Uznesenie č. 28/2018

návrh

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
berie na vedomie

Rozpočtové opatrenie na rok 2018 - oznámenie - 3

Hlasovanie:
za:
ml., Dušan Oračko
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:

- Ján Oračko, Igor Oračko, Ondrej Badžo, Slavomír Badžo, Ján Badžo
-

Uznesenie bolo prijaté
K bodu programu č. 2. Rozpočtové opatrenie č. 2-9 /2018
Na základe ustanovenia § 14 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p sa aktualizoval rozpočet z dôvodu účelovo určených
finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu verejnej správy Dobrovoľná požiarna ochrana.
Uznesenie č. 29 /2018

návrh

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
Rozpočtové opatrenie č. 4/2018
Hlasovanie:
za:
ml., Dušan Oračko
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:

- Ján Oračko, Igor Oračko, Ondrej Badžo, Slavomír Badžo, Ján Badžo
-

Uznesenie bolo prijaté
K bodu programu č. 2. Rozpočtové opatrenie č. 2-9 /2018
Na základe ustanovenia § 14 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. sa presunuli finančné prostriedky v rámci schváleného
rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky - rozšírenie kanalizácie k materskej
škole.
Uznesenie č. 30 /2018

návrh

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje

Zmenu rozpočtu rozpočtovým
Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:

opatrením č. 5/2018
- Igor Oračko a Slavomír Badžo
- Ondrej Badžo, Ján Oračko, Ján Badžo ml., Dušan Oračko
-

Uznesenie nebolo prijaté
K bodu programu č. 2. Rozpočtové opatrenie č. 2-9 /2018
Na základe ustanovenia § 14 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p sa použili finančné prostriedky z Rezervného fondu na
kapitálové výdavky - dokončenie prístavby SOH
Uznesenie č. 31/2018

návrh

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje

Návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/22018
Hlasovanie:
za:
ml., Dušan Oračko
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:

- Ján Oračko, Igor Oračko, Ondrej Badžo, Slavomír Badžo, Ján Badžo
-

Uznesenie bolo prijaté
K bodu programu č. 2. Rozpočtové opatrenie č. 2-9 /2018
Na základe ustanovenia § 14 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p a v súlade s uznesením OZ zo dňa 11.06.2018 sa
vykonala úprava rozpočtu - povolené zníženie príjmov a povolené zníženie výdavkov pre Základnú
školu Stráne pod Tatrami - lyžiarsky kurz.
Uznesenie č. 32 /2018

návrh

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
berie na vedomie

Rozpočtové opatrenie č. 7/2018
Hlasovanie:
za:
ml., Dušan Oračko
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:

- Ján Oračko, Igor Oračko, Ondrej Badžo, Slavomír Badžo, Ján Badžo
-

neprítomní pri hlasovaní:

-

Uznesenie bolo prijaté

K bodu programu č. 2. Rozpočtové opatrenie č. 2-9 /2018
Na základe ustanovenia § 14 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p sa vykonal presun rozpočtových prostriedkov v rámci
schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky.
Uznesenie č. 33 /2018

návrh

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje

Návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2018
Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:

- Igor Oračko, Ondrej Badžo, Slavomír Badžo,
-Ján Oračko, Ján Badžo ml., Dušan Oračko
-

Uznesenie nebolo prijaté

K bodu programu č. 2. Rozpočtové opatrenie č. 2-9 /2018
Na základe ustanovenia § 14 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p sa vykonala úprava rozpočtu - povolené zníženie
príjmov a povolené zníženie výdavkov pre Základnú školu Stráne pod Tatrami - škola v prírode

Uznesenie č. 34 /2018

návrh

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
berie na vedomie

Návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9/22018

Hlasovanie:
za:
ml., Dušan Oračko
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:

- Ján Oračko, Igor Oračko, Ondrej Badžo, Slavomír Badžo, Ján Badžo
-

Uznesenie bolo prijaté

K bodu programu č. 3. Stanovisko hl. kontrolóra obce k návrhu záverečnému účtu obce Stráne pod
Tatrami za rok 2017
Starosta obce informoval prítomných, že do začatia zasadnutia OZ nebolo predložené stanovisko hl.
kontrolóra k záverečnému účtu obce Stráne pod Tatrami za rok 2017. Na obecnú elektronickú poštu
bol doručený oznam, že stanovisko zaslala poslancom OZ. Starosta vyzval poslancov aby sa k
zaslanému stanovisku vyjadrili. Poslanci OZ sa vyjadrili, že toto stanovisko neobdržali. Ukázalo sa, že
stanovisko ako jediný mal k dispozícii poslanec Ján Oračko. Na výzvu starostu obce, aby
toto stanovisko prečítal ak ho má reagoval tak, že doklad hodil s tým, aby si ho prečítal kto chce.
Poslanec Ján Badžo sa vyjadril, že kontrolórka obce mala byť prítomná na zasadnutí a mala sa k
návrhu záverečného účtu vyjadriť osobne. Poslanec Igor Oračko sa vyjadril, či je to dobrá
kontrolórka, keď ignoruje zasadnutia OZ. Poslanec Slavomír Badžo sa vyjadril, aby na najbližšom
zasadnutí OZ poslanci rokovali o pokarhaní kontrolórky a o jej odvolaní.
Poslanci o Stanovisku hlavného kontrolóra nehlasovali.
Uznesenie nebolo prijaté.

K bodu programu č. 4. Schválenie záverečného účtu obce Stráne pod Tatrami za rok 2017
Po diskusii k Návrhu záverečného účtu obce Stráne pod Tatrami za rok 2017 poslanci vyhlásili 10minútovú prestávku.
Po nej poslanci hlasovali:

Uznesenie č. 35 /2018

návrh

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje

Záverečný účet obce Stráne pod Tatrami za rok 2017 s výhradami:
a/ Obec nepostupovala podľa schváleného rozpočtu.

Hlasovanie:
za:
ml., Dušan Oračko
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:

- Igor Oračko, Ondrej Badžo, Slavomír Badžo, Ján Oračko, Ján Badžo
-

Uznesenie bolo prijaté

K bodu programu č. 4. Schválenie záverečného účtu obce Stráne pod Tatrami za rok 2017

Uznesenie č. 36 /2018

návrh

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje

- použitie prebytku rozpočtového opatrenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 86 239,22 EUR.
- prebytok nespotrebovaných finančných operácií vo výške 52 958,94 EUR.
- vrátenie na účet rezervného fondu a prebytok finančných prostriedkov nevysporiadaných zo
záverečného účtu 2016 použiť na tvorbu rezervného fondu vo výške 28 191,22 EUR.

Hlasovanie:
za:
ml., Dušan Oračko
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:

- Igor Oračko, Ondrej Badžo, Slavomír Badžo, Ján Oračko, Ján Badžo
-

Uznesenie bolo prijaté

K bodu programu č. 5. Návrh na určenie počtu poslancov Obce Stráne pod Tatrami na nové
volebné obdobie r. 2018 - 2022
Starosta obce informoval prítomných o povinnosti poslancov OZ určiť pred voľbami počet poslancov
na celé volebné obdobie r. 2018 - 2022. Obec Stráne pod Tatrami podľa počtu obyvateľov môže mať
7 až 9 poslancov.

Uznesenie č. 37/2018

návrh

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade s § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
určuje

počet poslancov Obce Stráne pod Tatrami v novom volebnom období r. 2018 až 2022 - 9 poslancov
Hlasovanie:
za:
ml., Dušan Oračko
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:

- Ján Oračko, Igor Oračko, Ondrej Badžo, Slavomír Badžo, Ján Badžo
-

Uznesenie bolo prijaté

K bodu programu č. 6. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Stráne pod Tatrami
na nové volebné obdobie
Starosta obce informoval prítomných o povinnosti poslancov OZ určiť najneskôr 90 dní pred voľbami
na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu obce
Uznesenie č. 38 /2018

návrh

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade s § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
určuje
výkon funkcie starostu obce Stráne pod Tatrami v novom volebnom období r. 2018 - 2022 v rozsahu
1, t.j. v plnom rozsahu.

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

- Igor Oračko, , Slavomír Badžo, Dušan Oračko
- Ondrej Badžo , Ján Oračko, Ján Badžo ml.,
-

Uznesenie nebolo prijaté

K bodu programu č. 7. Návrh na určenie volebných obvodov v Obci Stráne pod Tatrami pre voľby
poslancov do obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2018 - 2022

Starosta obce informoval prítomných o povinnosti určiť pred voľbami počet volebných obvodov pre
volebné obdobie 2018-2022

Uznesenie č. 39/2018

návrh

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade s § 166 zákona č. 180/2014 Zb. o
podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
určuje
volebné obvody pre voľby poslancov do obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie r. 2018 -2022
a to:
1 volebný obvod
pri počte menej ako 12 poslancov

Hlasovanie:
za:
ml., Dušan Oračko
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:

- Ján Oračko, Igor Oračko, Ondrej Badžo, Slavomír Badžo, Ján Badžo
-

Uznesenie bolo prijaté

K bodu programu č. 8. Schválenie nájomnej zmluvy a určenie výšky nájomného, schválenie ceny
pri odpredaji obecných pozemkov

Starosta obce informoval prítomných o vyhotovení geometrického plánu na vysporiadanie obecných
pozemkov v rómskej osade. Občania rómskej osady užívajú obecné pozemky, za ktoré budú platiť
nájom a v budúcnosti bude možnosť aj odkúpenie dotknutých pozemkov. Poslanci OZ navrhli za
prenájom obecného pozemku nájomné za 1 kalendárny rok vo výške 25,00 EUR a cenu za odpredaj
pozemku 1,50 EUR. Poslanci návrh jednomyselne schválili.

Uznesenie č. 40 /2018

návrh

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade s § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

schvaľuje
Cenu za prenájom obecného pozemku vo výške 25,00 EUR za rok.
Cenu za odpredaj obecného pozemku vo výške 1,50 za m2.

Hlasovanie:
za:
ml., Dušan Oračko
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:

- Ján Oračko, Igor Oračko, Ondrej Badžo, Slavomír Badžo, Ján Badžo
-

Uznesenie bolo prijaté

K bodu programu č. 9. Stav na úseku Civilnej ochrany

Starosta obce predložil prítomným správu z oblasti civilného núdzového plánovania na úseku
krízového riadenia, krízového plánovania v systéme hospodárskej mobilizácie a na úseku civilnej
ochrany obyvateľstva. Na obecnom úrade bola vykonaná kontrola na úseku COO. zo strany
Okresného úradu Kežmarok, kde bolo konštatované, že kontrolou nebolo zistené porušenie
záväzných predpisov ani interných predpisov vydaných na ich základe. V dôsledku toho sa protokol o
výsledku kontroly nevypracoval.

Uznesenie č. 41/2018

návrh

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade s § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
berie na vedomie

Správu na úseku COO a Hospodárskej mobilizácie
Hlasovanie:
za:
ml., Dušan Oračko
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:

- Ján Oračko, Igor Oračko, Ondrej Badžo, Slavomír Badžo, Ján Badžo
-

Uznesenie bolo prijaté

K bodu programu č. 10. Založenie obecnej firmy

Starosta obce informoval prítomných o zámere založiť obecnú firmu na výrobu desiatových balíčkov.

Uznesenie č. 42/2018

návrh

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade s § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

schvaľuje

Schvaľuje založenie novej obecnej firmy
Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:

- Igor Oračko, Ondrej Badžo, Slavomír Badžo, Dušan Oračko
- Ján Oračko , Ján Badžo ml.
-

Uznesenie bolo prijaté

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rozpustil zasadnutie

Rastislav Sloveňák
starosta obce

Zapísala: Bc. Zuzana Pitoňáková
15.07.2018

