Zápisnica
Zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami konaného
Dňa: 12.12.2019

Prítomní:

Starosta obce: Rastislav Sloveňák
Poslanci OZ: Igor Oračko, Bc. Ján Badžo, Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Dušan
Oračko, Zuzana Sloveňáková, Milan Badžo, Marek Bača, Jozef Hangurbadžo,
Neprítomní:

Slavomír Badžo

Ďalší prítomní:

Ivana Nižníková
Ing. Ružena Wildnerová
Ing. Filip Kormoš, kontrolór obce

Verejnosť:

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

PROGRAM ZASADANIA OZ
Program rokovania Obecného zastupiteľstva v tomto znení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Predkladá

Otvorenie zasadnutia a schválenie programu OZ
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Schválenie VZN č. 02/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Stráne pod Tatrami
Schválenie VZN č. 03/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Stráne pod
Tatrami
Schválenie Dodatku č. 1 k VZN č. 01/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Stráne pod Tatrami
Schválenie výšky stočného od 01.01.2020
Prerokovanie Rozhodnutia Úradu na ochranu osobných údajov č. 0082/2019-Os-8
Upozornenie prokurátora č. Pd 75/19/7703-11 zo dňa 14.08.2019
Udelenie súhlasu OZ v zmysle §18 ods.1 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Stráne pod Tatrami za 1. polrok 2019
Oznámenie o vzdaní sa funkcie hlavného kontrolóra Obce SpT v zmysle § 18a ods. 8 pís. a)
zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Určenie rozsahu výkonu hlavného kontrolóra obce Stráne pod Tatrami
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Stráne pod Tatrami
Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2019
Stanovisko hlavného kontrolóra k „Návrhu viacročného rozpočtu obce Stráne pod Tatrami na roky
2020-2022“
Návrh rozpočtu Obce Stráne pod Tatrami na roky 2020-2022
Návrh programového rozpočtu Obce Stráne pod Tatrami na roky 2020-2022
Nákup osobného automobilu
Návrh na paušalizovanie cestovných náhrad pre starostu obce

21. Interpelácie poslancov na starostu obce
22. Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva
23. Rôzne
a./ námety občanov doručené obci
b./ písomné pripomienky občanov doručené obci
24. Dotazy a dopyty občanov (fyzických a právnických osôb)
25. 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 8 poslancov , obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Za predložený program
rokovania hlasovalo všetkých 8 prítomných poslancov.
Uznesenie č. 62/2019

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
schvaľuje
Program rokovania Obecného zastupiteľstva v tomto znení:
Návrh programu rokovania je nasledovný:
1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu OZ
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Schválenie VZN č. 02/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Stráne pod Tatrami
5. Schválenie VZN č. 03/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce
Stráne pod Tatrami
6. Schválenie Dodatku č. 1 k VZN č. 01/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Stráne pod Tatrami
7. Schválenie výšky stočného od 01.01.2020
8. Prerokovanie Rozhodnutia Úradu na ochranu osobných údajov č. 0082/2019-Os-8
9. Upozornenie prokurátora č. Pd 75/19/7703-11 zo dňa 14.08.2019
10. Udelenie súhlasu OZ v zmysle §18 ods.1 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
11. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Stráne pod Tatrami za 1. polrok 2019
12. Oznámenie o vzdaní sa funkcie hlavného kontrolóra Obce SpT v zmysle § 18a ods. 8 pís. a)
zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
13. Určenie rozsahu výkonu hlavného kontrolóra obce Stráne pod Tatrami
14. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Stráne pod Tatrami
15. Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2019
16. Stanovisko hlavného kontrolóra k „Návrhu viacročného rozpočtu obce Stráne pod Tatrami
na roky 2020-2022“
17. Návrh rozpočtu Obce Stráne pod Tatrami na roky 2020-2022
18. Návrh programového rozpočtu Obce Stráne pod Tatrami na roky 2020-2022

19. Nákup osobného automobilu
20. Návrh na paušalizovanie cestovných náhrad pre starostu obce
21. Interpelácie poslancov na starostu obce
22. Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva
23. Rôzne
a./ námety občanov doručené obci
b./ písomné pripomienky občanov doručené obci
24. Dotazy a dopyty občanov (fyzických a právnických osôb)
25. Záver
Hlasovanie:
za:
- Igor Oračko, Bc. Ján Badžo, Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Zuzana
Sloveňáková , Milan Badžo, Marek Bača, Jozef Hangurbadžo , Dušan Oračko
proti:
-,
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
uznesenie bolo prijaté
Starosta obce predložil poslancom písomný návrh na zmenu a doplnenie programu rokovania OZ:
Navrhuje doplniť program rokovania OZ o bod č. 10 a bod č. 17:
10. Upozornenie prokurátora č. Pd 127/19/7703-10 zo dňa 04.12.2019

Poradie bodov programu sa posúva do bodu č. 16, postupne ako boli navrhnuté v pozvánke na
zasadnutie OZ.
17. Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2019
Poradie bodov programu sa posúva postupne ako boli navrhnuté v pozvánke na zasadnutie OZ.
Poslanci OZ hlasovali o predloženom návrhu:
Uznesenie č. 63/2019

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami
schvaľuje
zmenu programu OZ
schvaľuje
upravený program zasadania obecného zastupiteľstva:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia a schválenie programu OZ
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Schválenie VZN č. 02/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Stráne pod Tatrami
5. Schválenie VZN č. 03/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce
Stráne pod Tatrami
6. Schválenie Dodatku č. 1 k VZN č. 01/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými

stavebnými odpadmi na území obce Stráne pod Tatrami
Schválenie výšky stočného od 01.01.2020
Prerokovanie Rozhodnutia Úradu na ochranu osobných údajov č. 0082/2019-Os-8
Upozornenie prokurátora č. Pd 75/19/7703-11 zo dňa 14.08.2019
Upozornenie prokurátora č. Pd 127/19/7703-10 zo dňa 04.12.2019
Udelenie súhlasu OZ v zmysle §18 ods.1 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
12. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Stráne pod Tatrami za 1. polrok 2019
13. Oznámenie o vzdaní sa funkcie hlavného kontrolóra Obce SpT v zmysle § 18a ods. 8 pís. a)
zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
14. Určenie rozsahu výkonu hlavného kontrolóra obce Stráne pod Tatrami
15. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Stráne pod Tatrami
16. Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2019
17. Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2019
18. Stanovisko hlavného kontrolóra k „Návrhu viacročného rozpočtu obce Stráne pod Tatrami
na roky 2020-2022“
19. Návrh rozpočtu Obce Stráne pod Tatrami na roky 2020-2022
20. Návrh programového rozpočtu Obce Stráne pod Tatrami na roky 2020-2022
21. Nákup osobného automobilu
22. Návrh na paušalizovanie cestovných náhrad pre starostu obce
23. Interpelácie poslancov na starostu obce
24. Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva
25. Rôzne
a./ námety občanov doručené obci
b./ písomné pripomienky občanov doručené obci
26. Dotazy a dopyty občanov (fyzických a právnických osôb)
27. Záver
7.
8.
9.
10.
11.

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

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce určil zapisovateľa a overovateľov zápisnice:
-za zapisovateľku zápisnice bola určená: Ing. Ružena Wildnerová
- za overovateľov zápisnice boli určení: Milan Badžo a Dušan Oračko

3. Voľba návrhovej komisie
-do návrhovej komisie boli jednomyseľne zvolení: Ing. Ľubomíra Pitoňáková a Marek Bača
Uznesenie č. 64 /2019

NÁVRH

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

4. Schválenie VZN č. 02/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Stráne pod Tatrami
Dňa 22.11.2019 bol zverejnený Návrh VZN č. 02/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Stráne pod Tatrami. Počas zákonom stanovenej
lehoty na zverejnenie návrhu boli podané písomné námietky, ktorým bolo vyhovené. Starosta obce predložil
ústnu pripomienku na zmenu v §6 v odstavci 4, kde navrhuje doplniť slovo nie. Nové znenie:
(4) V obci Stráne pod Tatrami nie je pre poplatníkov podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona (t.j. fyzická osoba, ktorá
má v obci trvalý alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt,
nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu , vinicu,
ovocný sad, trvalý trávny porast na in ý účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem
lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri ako vodná plocha) zavedený množstvový zber
drobných stavebných odpadov.
Sadzba poplatku podľa § 78 ods.1 nesmie byť vyššia ako súčet priemerných nákladov obce na zabezpečenie
činností nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane nákladov
súvisiacich so zabezpečením kompostovacích zásobníkov a zberných nádob pripadajúcich na jeden
liter, dm3 alebo kilogram týchto odpadov (pri množstvovom zbere) alebo pripadajúcich na
priemerné množstvo komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov vytvorených
jedným poplatníkom v obci za jeden kalendárny deň; ak obec zabezpečuje zhodnocovanie týchto
odpadov, náklady sa musia znížiť o výnosy obce zo zhodnotenia“)
Starosta obce v súlade s § 78 ods.1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov Navrhol sadzbu poplatku
0,060€ za osobu a kalendárny deň.
.

Poslanci diskutovali o výške poplatku, kde konštatovali, že výška poplatku za komunálne odpady je
vysoká. Navrhovali znížiť poplatok, ktorý bol vypočítaný ako súčet priemerných nákladov obce na
zabezpečenie činností nakladania s komunálnymi odpadmi. Poslanci navrhovali sadzbu:
Igor Oračko navrhol výšku 0,025€ na osobu a deň
Ing. Ľubmíra Pitoňáková navrhla výšku 0,030€ na osobu a deň
Bc. Ján Badžo navrhol výšku 0,027€ na osobu a deň
Po diskusii poslanci Igor Oračko a Ing. Ľ. Pitoňáková stiahli svoj návrh a poslanci hlasovali o sadzbe
poplatku za komunálne vo výške 0,027€ na osobu a deň.
Uznesenie č. 65/2019

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami sa
uznáša
na zmene v § 7, ods. 1 písm. b) predloženého návrhu VZN č. 02/2019 o miestnych daniach
a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Stráne pod
Tatrami.
určuje
sadzbu v § 7, ods. 1 písm. b) predloženého návrhu VZN č. 02/2019 o miestnych daniach
a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Stráne pod
Tatrami. vo výške 0,027€ na osobu a deň.
Hlasovanie:
za:
Igor Oračko, Bc. Ján Badžo, Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Zuzana
Sloveňáková , Milan Badžo , Marek Bača,
proti:
- Jozef Hangurbadžo, Dušan Oračko,
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
uznesenie bolo prijaté
Starosta obce dal hlasovať o VZN č. 02/2019 aj s podanými pripomienkami
Uznesenie č. 66/2019

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami sa
uznáša
Na VZN č. 02/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Stráne pod Tatrami..
Hlasovanie:
za:
Igor Oračko, Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Zuzana Sloveňáková , Milan
Badžo , Marek Bača, Dušan Oračko,
proti:
- Jozef Hangurbadžo,
zdržal sa:
- Bc. Ján Badžo

nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:

-

uznesenie bolo prijaté

5. Schválenie VZN č. 03/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov
obce Stráne pod Tatrami
Dňa 25.11.2019 bol zverejnený Návrh VZN č. 03/2019 o podmienkach poskytovania dotácií
z prostriedkov obce Stráne pod Tatrami. Počas zákonom stanovenej lehoty na zverejnenie návrhu boli
podané písomné námietky, ktorým sa čiastočne vyhovelo.
Uznesenie č. 67 /2019

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami sa
uznáša
na VZN č. 03/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Stráne pod Tatrami.
Hlasovanie:
za:
Igor Oračko, Bc. Ján Badžo, Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Dušan
Oračko, Zuzana Sloveňáková , Milan Badžo, Marek Bača, Jozef Hangurbadžo,
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
uznesenie bolo prijaté

6. Schválenie Dodatku č. 1 k VZN č. 01/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Stráne pod Tatrami
Návrh Dodatku č. 01/2019 k VZN 01/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Stráne pod Tatrami bol zverejnený 22.11.2019. Bol vypracovaný na základe
výsledkov kontroly Inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Košice. Počas
zákonom stanovenej lehoty na zverejnenie návrhu neboli podané žiadne pripomienky. Starosta obce dal
hlasovať o predloženom návrhu.
Uznesenie č. 68/2019

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami sa
uznáša
na Dodatku č. 01/2019 k VZN 01/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území obce Stráne pod Tatrami

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

7. Schválenie výšky stočného od 01.01.2020
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh na výšku stočného od 01.01.2020. Výška sa od
predchádzajúcich rokov nemení, ostáva v pôvodnej výške. Starosta dal hlasovať o predloženom návrhu.
Uznesenie č. 69/2019

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
schvaľuje
Výšku stočného od 01.01.2020 vo výške 8,30 na osobu a rok.
Hlasovanie:
za:
Igor Oračko, Bc. Ján Badžo, Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Dušan
Oračko, Zuzana Sloveňáková , Milan Badžo, Marek Bača, Jozef Hangurbadžo,
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
uznesenie bolo prijaté

8.Prerokovanie Rozhodnutia Úradu na ochranu osobných údajov č.0082/2019-Os-8
Poslanci OZ boli oboznámení s Rozhodnutím Úradu na ochranu osobných údajov SR č. 0082/2019-Os8 zo dňa 22.03.2019, kde úrad rozhodol podľa § 65 ods. 1) a ods. 4) zákona č. 122/2013 Zb. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tak, že
prevádzkovateľovi informačného systému osobných údajov ukladá na základe zistenia porušenia §9
ods. 1 zákona č. 122/2013 Zb. , ktorého sa dopustil dňa 07.12.2017 tým, že na verejnom rokovaní OZ
bez právneho základu zverejnil osobné údaje navrhovateľky v rozsahu meno, priezvisko a výška mzdy,
tieto opatrenia na nápravu:
- Prevádzkovateľ je odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia povinný zabezpečiť,
aby spracovateľské operácie s osobnými údajmi dotknutých osôb, najmä sprístupňovanie,
poskytovanie a zverejňovanie osobných údajov vykonával v súlade so zásadou zákonnosti, na

právnom základe v zmysle čl. 6 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takých údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie
o ochrane údajov).
Prevádzkovateľ je povinný do 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni nadobudnutia
právoplatnosti tohto rozhodnutia informovať úrad o splnení opatrenia uloženého
v predchádzajúcom bode.
Uznesenie č. 70/2019

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
berie na vedomie
Rozhodnutie Úradu na ochranu osobných údajov č. 00082/2019-Os-8
Hlasovanie:
za:
Igor Oračko, Bc. Ján Badžo, Dušan Oračko, Zuzana Sloveňáková ,
Milan Badžo, Marek Bača, Jozef Hangurbadžo, Ing. Ľubomíra Pitoňáková
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
uznesenie bolo prijaté

9. Upozornenie prokurátora č. Pd 75/19/7703-11 zo dňa 14.08.2019
Poslanci OZ boli oboznámení s upozornením prokurátora č. Pd 75/19/7703-11 zo dňa 14.08.2019.
Uznesenie č. 71/2019

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
prerokovalo
Upozornenie prokurátora č. Pd 75/19/7703-11 zo dňa 14.08.2019
konštatuje
že poznatky získané pri rokovaní Upozornenia prokurátor č. Pd 75/19/7703-11 bude využívať v ďalšej
rozhodovacej činnosti
Hlasovanie:
za:
Igor Oračko, Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Dušan Oračko, Zuzana
Sloveňáková , Milan Badžo, Marek Bača, Jozef Hangurbadžo, Bc. Ján Badžo
proti:
zdržal sa:
-

nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:

-

uznesenie bolo prijaté

10. Upozornenie prokurátora č. Pd 127/19/7703-10 zo dňa 04.12.2019
Poslanci OZ boli oboznámení s upozornením prokurátora č. Pd 127/19/7703-10 zo dňa 04.12.2019, kde
prokurátor upozorňuje na to, že kontrolórovi obce obecné zastupiteľstvo neudelilo súhlas byť členom
riadiacich orgánov v podnikateľských subjektoch.

Uznesenie č. 72/2019

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
prerokovalo
Upozornenie prokurátora č. Pd 127/19/7703-10 zo dňa 04.12.2019
konštatuje
že poznatky získané pri rokovaní Upozornenia prokurátor č. Pd 127/19/7703-10 bude využívať v
ďalšej rozhodovacej činnosti
Hlasovanie:
za:
Igor Oračko, Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Dušan Oračko, Zuzana
Sloveňáková , Milan Badžo, Marek Bača, Jozef Hangurbadžo, Bc. Ján Badžo
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
uznesenie bolo prijaté

11. Udelenie súhlasu OZ v zmysle §18 ods.1 zákona č. 369/1990 o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
Kontrolór obce, Ing. F. Kormoš, predložil na rokovanie obecného zastupiteľstva žiadosť o udelenie
súhlasu OZ podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo
dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.
Uznesenie č. 73/2019
Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami

NÁVRH

súhlasí
aby Ing. Filip Kormoš , hlavný kontrolór obce Stráne pod Tatrami mohol podnikať alebo vykonávať inú
zárobkovú činnosť, byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb,
ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.
Hlasovanie:
za:
Igor Oračko, Dušan Oračko, Zuzana Sloveňáková , Milan Badžo,
Marek Bača, Jozef Hangurbadžo, Ing. Ľubomíra Pitoňáková
proti:
- Bc. Ján Badžo,
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
uznesenie bolo prijaté

12. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Stráne pod Tatrami za 1.
polrok 2019
Poslanci OZ dostali Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Stráne pod Tatrami za 1.
polrok 2019 v predstihu.
Uznesenie č. 74/2019

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Stráne pod Tatrami za 1. polrok 2019

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

13 . Oznámenie o vzdaní sa funkcie hlavného kontrolóra Obce SpT v zmysle § 18a
ods. 8 pís. a) zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Poslanci OZ obdržali Oznámenie hlavného kontrolóra obce Ing. Filipa Kormoša o vzdaní sa funkcie
Hlavného kontrolóra obce Stráne pod Tatrami v zmysle § 18 pís. a) zákona 369/1990 Zb. o obecnom

zriadení v znení neskorších predpisov.
Uznesenie č. 75//2019

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
berie na vedomie

Oznámenie hlavného kontrolóra obce Ing. Filipa Kormoša o vzdaní sa funkcie hlavného kontrolóra obce
Stráne pod Tatrami v zmysle § 18 pís. a) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.

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

14. Určenie rozsahu výkonu hlavného kontrolóra obce Stráne pod Tatrami
Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami na základe vzdania sa funkcie hl. kontrolóra obce určuje
rozsah výkonu kontrolóra obce a jeho mesačný plat.
Uznesenie č. 76//2019

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
určuje

rozsah výkonu hlavného kontrolóra obce Stráne pod Tatrami je 10 hodín týždenne a mesačný plat
hlavného kontrolóra vo výške 392,00 EUR hrubej mzdy.
Hlasovanie:
za:
Igor Oračko, Bc. Ján Badžo, Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Dušan
Oračko, Zuzana Sloveňáková, Milan Badžo, Marek Bača, Jozef Hangurbadžo,
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
-

uznesenie bolo prijaté

15. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Stráne pod Tatrami
Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami na základe vzdania sa funkcie hl. kontrolóra obce
vyhlasuje voľbu kontrolóra obce a určuje náležitosti prihlášky.
Uznesenie č. 77//2019

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
vyhlasuje
v zmysle §18a) ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov deň
voľby hlavného kontrolóra obce Stráne pod Tatrami na 06.02.2020 na zasadnutí obecného
zastupiteľstva v Stráňach pod Tatrami
ustanovuje
náležitosti prihlášky:
-meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktný údaj
- výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace
- kópie príslušných dokladov o dosiahnutom vzdelaní
- profesijný životopis
- súhlas so zverejnením osobných údajov na účely vykonania voľby v obecnom zastupiteľstve podľa
zákona č. 18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov
určuje
- dátum doručenia prihlášky na obecný úrad : 22.01.2020 do 12,00 hod
- miesto a spôsob odovzdávania prihlášky:
v písomnej podobe spolu s požadovanými dokladmi
doručia kandidáti poštou alebo osobne na adresu: Starosta obce Stráne pod Tatrami, Obecný úrad
Stráne pod Tatrami 2, 059 76 Mlynčeky s označením "Voľba hlavného kontrolóra " – NEOTVÁRAŤ“
Hlasovanie:
za:
Igor Oračko, Bc. Ján Badžo, Ing. Ľubomíra Pitoňáková,
Dušan Oračko, Zuzana Sloveňáková, Milan Badžo, Marek Bača, Jozef Hangurbadžo,
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
uznesenie bolo prijaté

16. Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2019
.

V súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p starosta obce predkladá návrh na zmenu rozpočtu
rozpočtovým oparením.
Presunom rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu sa nemenia celkové príjmy a
celkové výdavky rozpočtu.
Poslankyňa Ing. Ľ. Pitoňáková mala niekoľko dotazov k financovaniu výmeny vodomerov v obecných
nájomných bytoch. Výmena prebieha priebežne, po splnení predpísaných náležitostí.
Poslanec Igor Oračko navrhol zmenu vo výdavkovej časti na rekonštrukciu kultúrneho domu na
5000,00€. Poslanci o tomto návrhu hlasovali:
Uznesenie č. 78/2019

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
schvaľuje
zmenu vo výdavkovej časti Rozpočtového opatrenia č. 7/2019 - na rekonštrukciu kultúrneho domu na
výšku 5000,00€.
Hlasovanie:
za:
Marek Bača, Jozef Hangurbadžo,
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:

-

Igor Oračko, Bc. Ján Badžo, Dušan Oračko, Milan Badžo,
Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Zuzana Sloveňáková

uznesenie bolo prijaté
Poslanci hlasovali o predloženom návrhu úprava rozpočtu obce Stráne pod Tatrami rozpočtovým
opatrením č. 7/2019:
Uznesenie č. 79/2019

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 7/2019 s úpravou uznesenia OZ č. 77/2019.
Hlasovanie:
za:
Igor Oračko, Bc. Ján Badžo, Dušan Oračko, Milan Badžo,
Marek Bača, Jozef Hangurbadžo, Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Zuzana Sloveňáková

proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:

-

uznesenie bolo prijaté

17. Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2019
V súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p starosta obce predkladá návrh na zmenu rozpočtu
rozpočtovým oparením.
Presunom rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu sa nemenia celkové príjmy a
celkové výdavky rozpočtu.
Starosta obce odôvodnil úpravu rozpočtu tým, že na čistenie komínov v obecných nájomných bytoch
a zabezpečenie revíznych správ EPS pre ZŠ Stráne pod Tatrami neboli vyčlenené finančné prostriedky
v rozpočte obce.
Uznesenie č. 80/2019

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 8/2019
Hlasovanie:
za:
Marek Bača, Jozef Hangurbadžo,
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:

Igor Oračko, Bc. Ján Badžo, Dušan Oračko, Milan Badžo,
Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Zuzana Sloveňáková
-

uznesenie bolo prijaté

18. Stanovisko hlavného kontrolóra k „Návrhu viacročného rozpočtu obce Stráne
pod Tatrami na roky 2020-2022“
Stanovisko k Návrhu viacročného rozpočtu obce Stráne pod Tatrami na roky 2020-2022 predniesol
hlavný kontrolór obce Ing. Filip Kormoš, kde konštatoval, že nemá žiadne pripomienky k navrhovanému
rozpočtu a odporúča poslancom OZ predložený návrh schváliť. Poslanci hlasovali o predloženom
stanovisku.

Uznesenie č. 81/2019

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu viacročného rozpočtu obce Stráne pod Tatrami na roky 20202022

Hlasovanie:
za:
Marek Bača, Jozef Hangurbadžo,
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:

Igor Oračko, Bc. Ján Badžo, Dušan Oračko, Milan Badžo,
Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Zuzana Sloveňáková
-

uznesenie bolo prijaté

19. Návrh rozpočtu Obce Stráne pod Tatrami na roky 2020-2022
Návrh rozpočtu Obce Stráne pod Tatrami na roky 2020-2022 dostali poslanci OZ v predstihu.
Poslankyňa Ľ. Pitoňáková požiadala o bližšie vysvetlenie výdavkov v predloženom návrhu. Správu
predniesla Ivana Nižníková. Poslanec Bc. Ján Badžo sa informoval v akom štádiu je územný plán obce.
Starosta obce informoval prítomných , že v piatok 20.12.2019 bude prerokovanie ÚP.
Ing. Ľ. Pitoňáková podala návrh na zmenu oplotenia cintorína. Starosta obce informoval prítomných, že
v jarných mesiacoch sa bude pokračovať na údržbe a rekonštrukcii cintorína a tam je naplánovaná aj
výmena oplotenia. Poslanci hlasovali o predloženom návrhu.
Uznesenie č. 82/2019

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
schvaľuje
Rozpočet Obce Stráne pod Tatrami na rok 2020

Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:
Jozef Hangurbadžo
nehlasoval:

- Milan Badžo, Ing.Ľubomíra Pitoňáková, Zuzana Sloveňáková
Igor Oračko, Bc. Ján Badžo, Dušan Oračko, Marek Bača,
-

neprítomní pri hlasovaní:

-

uznesenie nebolo prijaté
Uznesenie č. 83/2019

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
berie na vedomie
Rozpočet Obce Stráne pod Tatrami na roky 2021-2022

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

20. Návrh programového rozpočtu Obce Stráne pod Tatrami na roky 2020-2022
Návrh programového rozpočtu Obce Stráne pod Tatrami na roky 2020-2022 dostali poslanci OZ v predstihu.
Poslanci hlasovali o predloženom návrhu.

Uznesenie č. 84/2019

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
schvaľuje
Programový rozpočet obce Stráne pod Tatrami na rok 2020
berie na vedomie
Programový rozpočet Obce Stráne pod Tatrami na roky 2021-2022

Hlasovanie:
za:
- Igor Oračko, Bc. Ján Badžo, Dušan Oračko, Marek Bača, Jozef
Hangurbadžo, Milan Badžo, Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Zuzana Sloveňáková
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
-

neprítomní pri hlasovaní:

-

uznesenie bolo prijaté

21. Nákup osobného automobilu
Starosta obce predniesol návrh na nákup osobného automobilu na služobné účely. Poslanci hlasovali
o predloženom návrhu.
Uznesenie č. 85/2019

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
schvaľuje
nákup osobného automobilu pre potreby obce do výšky 20000,00€ s DPH.
Hlasovanie:
za:
proti:
Milan Badžo
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:

-

Bc. Ján Badžo, Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Zuzana Sloveňáková
Igor Oračko, Dušan Oračko, Marek Bača, Jozef Hangurbadžo,

-

uznesenie nebolo prijaté

22. Návrh na paušalizovanie cenových náhrad pre starostu obce
Starosta obce predniesol návrh na paušalizovanie cenových náhrad pre starostu obce vo výške 165,00€
mesačne od 01.01.2020. Poslanec Dušan Oračko navrhol zvýšiť čiastku na 170,00€. Poslanci hlasovali
o predloženom návrhu.
Uznesenie č. 86/2019

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
schvaľuje
Paušalizované cestovné náhrady vo výške 170,00€ mesačne od 01.01.2020 pre Rastislava Sloveňáka,
starostu obce.
Hlasovanie:
za:
- Igor Oračko, Dušan Oračko, Marek Bača, Jozef Hangurbadžo,
Milan Badžo, Bc. Ján Badžo, Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Zuzana Sloveňáková
proti:
zdržal sa:
-

nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:

-

uznesenie bolo prijaté
Kontrolór obce Ing. Filip Kormoš sa ospravedlnil a opustil rokovanie obecného zastupiteľstva.

23. Interpelácie poslancov na starostu obce
Ing. Ľubomíra Pitoňáková mala dotaz v akom štádiu je projekt opravy a dobudovanie chodníkov.
Starosta odpovedal, že žiadosť aj s projektovou dokumentáciou bola zaslaná včas a v termíne.
V súčasnosti sa žiadosti posudzujú a čaká sa na vyhodnotenie.
Starosta obce informoval prítomných o rekonštrukcii kultúrneho domu. Vykonali sa upratovacie práce,
rekonštruuje sa elektrické vedenie, napája sa na obecnú kanalizáciu, škriabu sa omietky. V pláne je
oprava kúrenia, výmena okien a oprava schodiska oprava podlahových plôch.
Igor Oračko mal dotaz v akom štádiu je rozšírenie kanalizácie v rómskej osade. Starosta obce
informoval prítomných, že vyjadrenia od dotknutých organizácií sú so žiadosťou o vyjadrenie na
Okresnom úrad, odb. životného prostredia a čaká sa na ich stanovisko.

24. Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci OZ nemali na starostu obce žiadne dotazy.

25 . Rôzne
a./ námety občanov doručené obci
b./ písomné pripomienky občanov doručené obci
Písomné pripomienky obci neboli doručené.

26. Dotazy a dopyty občanov (fyzických a právnických osôb
Ing. Anna Vitkovská – dotaz na kontrolóra obce o znížení rezervného fondu. Keďže sa na tejto diskusii
nezúčastnil, nemohol odpovedať.
Ing. Anna Vitkovská - dotaz, kto zostavoval záverečná účet obce za rok 2018? Záverečný účet za rok
2018 zostavila firma, ktorá vykonávala účtovnícke práce.
-kto zostavoval Návrh rozpočtu obce na roky 2020-2022. Starosta obce
odpovedal, že pani Nižníková.
Ing. Anna Vitkovská - dotaz na kontrolóra, prečo nie je spracované stanovisko hl. kontrolóra
k rozpočtovým opatreniam. Keďže sa na tejto diskusii nezúčastnil, nemohol odpovedať.
Ing. Anna Vitkovská – konštatovala, že Návrh rozpočtu obce nie je spracovaný podľa Zásad
o hospodárení s finančnými prostriedkami obce Stráne pod Tatrami.

Ing. Anna Vitkovská – dotácia na firmu Stráne Invest, s.r.o. sa má vrátiť do obecného rozpočtu.
Starosta obce informoval, že polovica dotácie už bola vrátená a druhá polovica bude vrátená do konca
roka.
Pani Matilda Kaprálová - návrh na vyčistenie potoka, keďže sa z neho šíri zápach. Starosta obce ju
informoval, že keďže priepust z Bielej vody, ktorým pritekala voda aj do Stránskeho potoka je
poškodený a prívod vody do potoka je zatarasený, vody v Stránskom potoku je veľmi málo. Starosta
obce podniká kroky na nápravu tohoto stavu. Aj keby sa koryto prehĺbilo, stále by v ňom rástla tráva
a burina, kvôli nízkej hladine vody.
Pani Matilda Kaprálová - dotaz, prečo firma, ktorá vykonávala účtovné práce neplatila za prenájom
priestorov na obecnom úrade. Starosta obce odpovedal, že táto otázka je v štádiu vyšetrovania polície
a nebude sa k tomuto vyjadrovať.

20. Záver
Na záver rokovania starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Overovatelia:
Dušan Oračko
Milan Badžo

Rastislav Sloveňák
starosta obce
Zapísala:
Ing. Ružena Wildnerová
16.12.2019

