Zápisnica
Z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami
konaného
dňa 24.06.2021
Prítomní:

Starosta obce: Rastislav Sloveňák,
Poslanci OZ: Jozef Hangurbadžo, Marek Bača, Dušan Oračko, Slavomír Badžo, Bc. Ján
Badžo, Igor Oračko, Ing. Ľubomíra Pitoňáková
Neprítomní:
Ďalší prítomní:

poslanci OZ: Milan Badžo, Zuzana Sloveňáková
JUDr. Lucia Blašková, Mgr. Antónia Kriššáková, Ivana Nižníková

PROGRAM ZASADANIA OZ

Predkladá

Návrh programu rokovania je nasledovný:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Otvorenie zasadnutia a schválenie programu OZ
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení OZ
Oprava uznesenia č. OZ 6/2021 z 30.03.2021
Upozornenie prokurátora č. Pd 35/21/7703-6 zo dňa 24.05.2021 a Pd 34/21/7703-5 zo dňa 25.05.2021
Schválenie predaja obecných pozemkov
Zmena územného plánu obce Stráne pod Tatrami na základe žiadostí.
Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi Kežmarok
Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtovému opatreniu č. 3/2021 účelovo daných prostriedkov
a Oznámenie o zmene rozpočtu Obce Stráne pod Tatrami na rok 2021 rozpočtovým opatrením č.3/2021
účelovo daných prostriedkov.
Stanovisko hlavného kontrolóra k Úprave rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2021 a Úprava rozpočtu
rozpočtovým opatrením č. 4/2021.
Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtovému opatreniu č. 5/2021 a Úprava rozpočtu rozpočtovým
opatrením č. 5/2021.
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Stráne pod Tatrami za rok 2020
Schválenie Záverečného účtu Obce Stráne pod Tatrami za rok 2020
Schválenie konateľa spoločnosti Stráne Invest RSP, s.r.o.
Návrh poslancov OZ Stráne pod Tatrami
Žiadosti od občanov
Interpelácie poslancov na starostu obce
Dopyty poslancov OZ
Rôzne
a./ námety občanov doručené obci
b./ písomné pripomienky občanov doručené obci
Dotazy a dopyty občanov (fyzických a právnických osôb)
Záver

1. Otvorenie a schválenie programu OZ
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Stráňach pod Tatrami otvoril Rastislav Sloveňák,
starosta obce. Privítal všetkých prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia. Konštatoval, že
je prítomných 7 poslancov OZ a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Starosta obce dal hlasovať o predloženom programe rokovania. O predloženom návrhu
hlasovali všetci prítomní poslanci OZ.

Uznesenie č. 19/2021

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
schvaľuje
program rokovania v tomto znení:
1.Otvorenie zasadnutia a schválenie programu OZ
2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.Voľba návrhovej komisie
4.Kontrola plnenia uznesení OZ
5.Oprava uznesenia č. OZ 6/2021 z 30.03.2021
6.Upozornenie prokurátora č. Pd 35/21/7703-6 zo dňa 24.05.2021 a Pd 34/21/7703-5 zo dňa 25.05.2021
7.Schválenie predaja obecných pozemkov
8.Zmena územného plánu obce Stráne pod Tatrami na základe žiadostí.
9.Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi Kežmarok
10.Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtovému opatreniu č. 3/2021 účelovo daných prostriedkov
a Oznámenie o zmene rozpočtu Obce Stráne pod Tatrami na rok 2021 rozpočtovým opatrením č.3/2021
účelovo daných prostriedkov.
11.Stanovisko hlavného kontrolóra k Úprave rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2021 a Úprava rozpočtu
rozpočtovým opatrením č. 4/2021.
12.Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtovému opatreniu č. 5/2021 a Úprava rozpočtu rozpočtovým
opatrením č. 5/2021.
13.Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Stráne pod Tatrami za rok 2020
14.Schválenie Záverečného účtu Obce Stráne pod Tatrami za rok 2020
15.Schválenie konateľa spoločnosti Stráne Invest RSP, s.r.o.
16.Návrh poslancov OZ Stráne pod Tatrami
17.Žiadosti od občanov
18.Interpelácie poslancov na starostu obce
19.Dopyty poslancov OZ
20.Rôzne
a./ námety občanov doručené obci
b./ písomné pripomienky občanov doručené obci
21.Dotazy a dopyty občanov (fyzických a právnických osôb)
22.Záver

Hlasovanie:
Mená poslancov
za:
Jozef Hangurbadžo, Dušan Oračko, Slavomír Badžo, Bc. Ján
Badžo, Marek Bača, Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Igor Oračko.
proti:
-

zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
uznesenie bolo prijaté

-

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
- Starosta obce za zapisovateľku zápisnice určil : Mgr. Antónia Kriššáková
- Starosta obce za overovateľov zápisnice určil : Slavomír Badžo a Jozef Hangurbadžo

3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli jednomyseľne zvolení: Marek Bača a Igor Oračko

Uznesenie č. 20/2021

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
volí
Návrhovú komisiu v zložení: Igor Oračko a Marek Bača
Hlasovanie:
za:

Mená poslancov

Jozef Hangurbadžo, Dušan Oračko, Slavomír Badžo, Bc. Ján
Badžo, Marek Bača, Ing. Ľubomíra PItoňáková, Igor Oračko
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
uznesenie bolo prijaté

-

4. Kontrola plnenia uznesení OZ
Na minulom zasadnutí OZ neboli prijaté žiadne termínované uznesenia .

5. Oprava uznesenia č. OZ 6/2021 z 30.03.2021
Poslanci OZ dostali návrh opravy Uznesenia OZ č. 6/2021 z 30.03.2021 v predstihu. Pôvodné
uznesenie OZ o rozpočtovom opatrení č. 2/2020 schvaľujú, čo je nesprávne. V rozpočtovom opatrení
č. 2/2020 nenastali žiadne zmeny.

Uznesenie č. 21/2021

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
Berú na vedomie
Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 2/2020.

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

6. Upozornenie prokurátora č. Pd 35/21/7703-6 zo dňa 24.05.2021 a Pd
34/21/7703-5 zo dňa 25.05.2021
Obci Stráne pod Tatrami bolo predložené upozornenie prokurátora č. Pd 35/21/7703-6 zo dňa 24.05.2021, kde
bolo konštatované , že obec porušila právny predpis a nezvolala rokovanie OZ do 3 mesiacov od posledného
zasadnutia.
Obci Stráne pod Tatrami bolo predložené upozornenie prokurátora č. Pd 34/21/7703-5 zo dňa 25.05.2021, kde
bolo konštatované , že obec porušila právny predpis a nezverejnila Zápisnicu a Uznesenia OZ zo dňa
30.03.2021 na webovom sídle obce do 10 dní od zasadnutia OZ.
Poslanec Igor Oračko upozornil kontrolórku obce, aby kontrolovala tieto termíny a pri ich nedodržaní upozornila
starostu obce a tým sa vyhneme takýmto podnetom.

Uznesenie č. 22/2021

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
prerokovalo
Upozornenie prokurátora č. Pd 35/21/7703-6 zo dňa 24.05.2021
konštatuje
že poznatky získané pri rokovaní Upozornenia prokurátor č. Pd 35/21/7703-6 zo dňa 24.05.2021 bude
využívať v ďalšej rozhodovacej činnosti

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

Uznesenie č. 23/2021

NÁVRH
prerokovalo

Upozornenie prokurátora č. Pd Pd 34/21/7703-5 zo dňa 25.05.2021
konštatuje
že poznatky získané pri rokovaní Upozornenia prokurátor č Pd 34/21/7703-5 zo dňa 25.05.2021
bude využívať v ďalšej rozhodovacej činnosti

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

7. Schválenie predaja obecných pozemkov
Zámer predaja pozemkov bol zverejnený od 25.05.2021 do 21.06.2021.

Uznesenie č. 24/2021

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
rozhoduje

v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 8, písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, odpredať pozemok vo vlastníctve Obce Stráne pod Tatrami, KN-C
parcelné číslo 1320/17 o výmere 34 m2, zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Stráne pod Tatrami, okres
Kežmarok, do bezpodielového vlastníctva manželov Gustáva Britaňáka, rod. Britaňáka, nar. 06.03.1969
a manž. Terézie Brutaňákovej, rod. Mišalkovej, nar. 05.12.1970 obaja bytom Stráne pod Tatrami č. 94,
059 76 Mlynčeky. Odpredaj parcely je prípad hodný osobitného zreteľa a to z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania, nakoľko na pozemku je postavené obydlie na bývanie. Obci, ako vlastníkovi
ostatnej časti pozemku nebude zamedzený prístup na svoj pozemok a nebudú mať obmedzený prístup
ani ostatní vlastníci susediacich pozemkov a
schvaľuje
odpredaj pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8 písm. e) zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, KN-C parcelné číslo 1320/17 o výmere 34
m2 , zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Stráne pod Tatrami do bezpodielového vlastníctva
manželov Gustáva Britaňáka, rod. Britaňáka, nar. 06.03.1969 a manž. Terézie Britaňákovej, rod.
Mišalkovej, nar. 05.12.1970 obaja bytom Stráne pod Tatrami č. 94, 059 76 Mlynčeky vo výške kúpnej
ceny 1,50 EUR/m2.
Odôvodnenie osobitného zreteľa: Predmetný pozemok sa nachádza pod obydlím, ktoré je obývané, vo
vlastníctve žiadateľov a jeho prevodom dôjde k jeho majetkovo-právnemu vysporiadaniu.

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

Uznesenie č. 25/2021

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 1 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, odpredaj pozemku vo vlastníctve Obce Stráne pod Tatrami, v k.ú.
Stráne pod Tatrami, okres Kežmarok, KN-C parcelné číslo 138 o výmere 91 m2, ostatné plochy do
bezpodielového vlastníctva manželov Jaroslavovi Kornajovi, rod Kornajovi a manž. Gabriele Kornajovej,
rod Kallovej, obaja bytom Suchá hora 28, 060 01 Kežmarok.
schvaľuje

odpredaj pozemku KN-C parcelné číslo 138 o výmere 91 m2, ostatné plochy v zmysle Znaleckého
posudku č. 13/2017 vyhotoveného znalcom, Ing. Jánom Trebuňom, Spišské Hanušovce 1, 059 04 do
bezpodielového vlastníctva manželov Jaroslavovi Kornajovi, rod Kornajovi a manž. Gabriele Kornajovej,
rod Kallovej, obaja bytom Suchá hora 28, 060 01 Kežmarok vo výške kúpnej ceny 8,00 EUR/m2.
Hlasovanie:
Mená poslancov:
za:
Jozef Hangurbadžo, Dušan Oračko, Slavomír Badžo,
Bc. Ján Badžo, Marek Bača, Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Igor Oračko
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
uznesenie bolo prijaté

8. Zmena územného plánu obce Stráne pod Tatrami za základe žiadostí
Obci Stráne pod Tatranmi boli doručené žiadosti od občanov na zmenu platného územného plánu obce. Poslanci
boli oboznámení s týmito zmenami a jednomyseľne ich schválili.

Uznesenie č. 26/2021

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
schvaľuje
Zmenu územného plánu Obce Stráne pod Tatrami na základe žiadosti podanej Matúšom Lešundákom,
Stráne pod Tatrami č. 12 zo dňa 18.05.2021. Ide o zmenu využitia pozemkov:
KN-C č. parcely 12 o výmere 459 m2, záhrady a KN-E č. parcely 1140 o výmere 339 m2, orná pôda,
vedené na LV č. 323, ktoré sú v Územnom pláne obce Stráne pod Tatrami určené ako plochy verejnej
zelene. Žiadateľ má zámer výstavby rodinného domu. K vybaveniu písomnej dokumentácie k stavbe
je potrebná zmena využitia pozemkov na objekty a plochy rodinných domov.

Hlasovanie:
Mená poslancov:
za:
Jozef Hangurbadžo, Dušan Oračko, Slavomír Badžo,
Bc. Ján Badžo, Marek Bača, Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Igor Oračko
proti:
,
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
-

neprítomní pri hlasovaní:

-

uznesenie bolo prijaté

Uznesenie č. 27/2021

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
schvaľuje
Zmenu územného plánu Obce Stráne pod Tatrami na základe žiadosti podanej Tomášom Badžom,
Stráne pod Tatrami č. 81 zo dňa 28.05.2021. Ide o zmenu využitia pozemku:
KN-E č. parcely 1641/101 o výmere 10355 m2, lesná pôda, vedené na LV č. 200, ktoré sú v Územnom
pláne obce Stráne pod Tatrami určené ako plochy verejnej zelene. Žiadateľ má zámer odkúpenia časti
pozemku a výstavbu rodinného domu. K vybaveniu písomnej dokumentácie k stavbe je potrebná
zmena využitia pozemkov na Objekty a plochy rodinných domov.

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

Uznesenie č. 28/2021

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
schvaľuje
Zmenu územného plánu Obce Stráne pod Tatrami na základe žiadosti podanej Jaroslavom Mišalkom,
Stráne pod Tatrami č. 4 zo dňa 14.06.2021. Ide o zmenu využitia pozemku:
KN-C č. parcely 32/1 o výmere 774 m2, orná pôda, vedené na LV č. 5, ktorá je v Územnom pláne obce
Stráne pod Tatrami určené ako plocha verejnej zelene. Žiadateľ má zámer výstavby rodinného domu.
K vybaveniu písomnej dokumentácie k stavbe je potrebná zmena využitia pozemku na objekty
a plochy rodinných domov.

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

9.Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi Kežmarok
Poslanci OZ sa zaoberali žiadosťou o poskytnutie dotácie vo výške 5000,00€ podanej Rímskokatolíckou cirkvou
Kežmarok na projektovú dokumentáciu na opravu budovy vo vlastníctve cirkvi. Poslankyňa Ing. Pitoňáková
oboznámila prítomných, že budova je v nevyhovujúcom stave a slúži na pastoračné účely. Je potrebná výmena
okien, kúrenia, vodovodného a kanalizačného systému a vyjadrila sa, že finančné prostriedky budú slúžiť na
vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu budovy. Poslanec Slavomír Badžo položil otázku, či
obec má na tieto účely finančné prostriedky v rozpočte obce. Igor Oračko navrhol, aby sa zastupiteľstvo touto
žiadosťou zaoberalo na budúce zasadanie OZ . S týmto návrhom poslanci jednomyseľne súhlasili.

10. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtovému opatreniu č. 3/2021 účelovo
daných prostriedkov a Oznámenie o zmene rozpočtu Obce Stráne pod Tatrami na
rok 2021 rozpočtovým opatrením č.3/2021 účelovo daných prostriedkov.
Kontrolórka obce JUDr. Lucia Blašková konštatovala, že predkladané rozpočtové opatrenie č. 3/2021 účelovo
daných prostriedkov je vypracované v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 583/2004 Z. .z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Je spracované v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami platnými na území obce Stráne pod
Tatrami. Poslanci OZ predložené stanovisko a rozpočtové opatrenie vzali na vedomie bez pripomienok.

Uznesenie č. 29/2021

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
Berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Stráne pod Tatrami k rozpočtovému opatreniu č. 3/2021 účelovo
daných prostriedkov

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

Uznesenie č. 30/2021

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
Berie na vedomie
Rozpočtové opatrenie č. 3/2021 účelovo daných prostriedkov o úprave rozpočtu zo dňa 17.06.2021
v súlade s § 14 ods. 1, zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov.
Hlasovanie:
Mená poslancov:
za:
Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Jozef Hangurbadžo, Igor
Oračko, Bc. Ján Badžo, Dušan Oračko, Slavomír Badžo, Marek Bača
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
uznesenie bolo prijaté

11. Stanovisko hlavného kontrolóra k Úprave rozpočtu rozpočtovým opatrením
č. 4/2021 a Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2021.
Kontrolórka obce JUDr. Lucia Blašková konštatovala, že predkladané rozpočtové opatrenie č. 4/2021 je
vypracované v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 583/2004 Z. .z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Je
spracované v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami platnými na území obce Stráne pod Tatrami.
Poslanci OZ predložené stanovisko vzali na vedomie a rozpočtové opatrenie schválili bez pripomienok

Uznesenie č. 31/2021

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
Berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Stráne pod Tatrami k návrhu na zmenu rozpočtu obce Stráne pod
Tatrami na rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 4/2021.

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

Uznesenie č. 32/2021

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
Schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 4/2021.
Hlasovanie:
Mená poslancov:
za:
Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Jozef Hangurbadžo, Igor
Oračko, Bc. Ján Badžo, Dušan Oračko, Slavomír Badžo, Marek Bača
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
uznesenie bolo prijaté

12. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtovému opatreniu č. 5/2021
a Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2021

Uznesenie č. 33/2021

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
Berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Stráne pod Tatrami k návrhu na zmenu rozpočtu obce Stráne pod
Tatrami na rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 5/2021.

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

Uznesenie č. 34/2021

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
Schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 5/2021.
Hlasovanie:
Mená poslancov:
za:
Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Jozef Hangurbadžo, Igor
Oračko, Bc. Ján Badžo, Dušan Oračko, Slavomír Badžo, Marek Bača
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
uznesenie bolo prijaté

13. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Stráne
pod Tatrami za rok 2020
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce poslanci OZ dostali v predstihu. K predloženému
stanoviski nemali žiadne pripomienky a jednomyseľne ho vzali na vedomie.
Uznesenie č. 35/2021

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
Berie na vedomie
Správu a Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Obce Stráne pod Tatrami za
rok 2020

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

14. Schválenie Záverečného účtu Obce Stráne pod Tatrami za rok 2020
Návrh záverečného účtu obce Stráne pod Tatrami bol zverejnený v zákonom stanovenej lehote od
22.04.2021. Poslanci po diskusii s predkladateľmi záverečný účet obce jednomyseľne schválili.
Uznesenie č. 36/2021

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
Schvaľuje
Záverečný účet obce Stráne pod Tatrami a celoročné hospodárenie bez výhrad
Schvaľuje
Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 284 406,11 €
Berie na vedomie
Schodok rozpočtového hospodárenia vo výške 48 619,75 €.

Hlasovanie:
Počet:
Mená poslancov:
za:
7
Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Jozef Hangurbadžo, Igor
Oračko, Bc. Ján Badžo, Dušan Oračko, Slavomír Badžo,, Marek Bača
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
uznesenie bolo prijaté

15. Schválenie konateľa spoločnosti Stráne Invest RSP, s.r.o.
Uznesenie č. 37/2021

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
Schvaľuje
Ing. Zuzanu Pitoňákovú, Stráne pod Tatrami č. 146 za Konateľku spoločnosti Stráne Invest RSP, s.r.o.

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

16. Návrh poslancov OZ Stráne pod Tatrami
Poslanci sa zaoberali predloženým návrhom na vyplatenie poslaneckej odmeny za 1. polrok 2021 do
výšky 1/2 funkčného platu starostu obce u každého poslanca zníženú o už vyplatenú odmenu od
01.01.2021 v mesiaci júl 2021. O predloženom návrhu poslanci hlasovali:
Uznesenie č. 38/2021

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
Schvaľuje

Vyplatenie odmeny každému poslancovi OZ za 1. polrok 2021 do výšky ½ funkčného platu starostu
obce u každého poslanca zníženú o už vyplatenú odmenu od 01.01.2021 v mesiaci júl 2021.

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

17. Žiadosti od občanov
Písomné žiadosti neboli na obecný úrad doručené.

18. Interpelácie poslancov na starostu obce
Poslanec Bc. Ján Badžo predložil návrh v mene pani riaditeľky školy na upratovanie školského dvora
prostredníctvom aktivačných prác
Poslankyňa Ing. Pitoňáková navrhla , aby sa vykosená tráva z obecných priestorov vyvážala hneď po
vykonaní prác
Poslanec Igor Oračko navrhol vybudovať v rómskej osade parkovisko.
Na všetky dotazy starosta obce odpovedal

19. Dopyty poslancov OZ
20. Rôzne
a./ námety občanov doručené obci
b./ písomné pripomienky občanov doručené obci
21. Dotazy a dopyty občanov
22. Záver

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

Overovatelia:
Slavomír Badžo

Jozef Hangurbadžo

Rastislav Sloveňák
starosta obce

Zapísala:
Mgr. Antónia Kriššáková
29.06.2021

