Uznesenie č. 1/2022
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami
zo dňa 08.08.2022

K bodu programu: Otvorenie zasadnutia a schválenie programu OZ
Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
Schvaľuje
program rokovania v tomto znení:
Návrh programu rokovania je nasledovný:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Otvorenie zasadnutia a schválenie programu OZ
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení OZ
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Stráne pod Tatrami za rok 2021
a Záverečný účet Obce Stráne pod Tatrami za rok 2021
Schválenie predaja obecných pozemkov
Odkúpenie parciel KN-E č. 1277/2 a č. 1276 na rozšírenie miestnej komunikácie
Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtovému opatreniu č. 11/2021 účelovo daných prostriedkov
a Oznámenie o zmene rozpočtu Obce Stráne pod Tatrami na rok 2021 rozpočtovým opatrením č.
11/2021 účelovo daných prostriedkov.
Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtovému opatreniu č. 1/2022 účelovo daných prostriedkov
a Oznámenie o zmene rozpočtu Obce Stráne pod Tatrami na rok 2022 rozpočtovým opatrením č.
1/2022 účelovo daných prostriedkov.
Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtovému opatreniu č. 2/2022 a Úprava rozpočtu Obce Stráne
pod Tatrami na rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 2/2022
Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtovému opatreniu č. 3/2022 a Úprava rozpočtu Obce Stráne
pod Tatrami na rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 3/2022
Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtovému opatreniu č. 4/2022 účelovo daných prostriedkov
a Oznámenie o zmene rozpočtu Obce Stráne pod Tatrami na rok 2022 rozpočtovým opatrením č.
4/2022 účelovo daných prostriedkov
Správa hlavného kontrolóra obce Stráne pod Tatrami o kontrolnej činnosti za rok 2021
Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce na 1. polrok 2022
Výročná správa Spoločnosti Stráne Invest RSP s. r. o. za rok 2021
Dodatok č. 4 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 VZN č. 1/2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území
Obce Stráne pod Tatrami

18. Schválenie VZN č. 2/2022 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov
na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady SR, voľby do
Európskeho parlamentu, voľby prezidenta SR, voľby do orgánov samosprávneho kraja v Prešove
a voľby do orgánov samosprávy obce Stráne pod Tatrami
19. Návrh na prerokovanie platu starostu obce
20. Návrh na prerokovanie odmeny poslancov OZ a hlavného kontrolóra obce Stráne pod Tatrami
21. Žiadosti od občanov
22. Interpelácie poslancov na starostu obce
23. Dopyty poslancov OZ
24. Rôzne
a./ námety občanov doručené obci
b./ písomné pripomienky občanov doručené obci
25. Dotazy a dopyty občanov (fyzických a právnických osôb)
26. Záver

Hlasovanie:
Počet:
Mená poslancov:
za:
6
Bc. Ján Badžo, Milan Badžo, Dušan Oračko, Igor
Oračko, Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Zuzana Sloveňáková
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
_______________________________________________________________________
Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
V Stráňach pod Tatrami
podpísané dňa: 15.08.2022

Rastislav Sloveňák
starosta obce

Uznesenie č. 2/2022
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami
zo dňa 08.08.2022

K bodu programu: Voľba návrhovej komisie

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
Volí
Návrhovú komisiu v zložení: Milan Badžo, Zuzana Sloveňáková

Hlasovanie:
Počet:
Mená poslancov:
za:
6
Bc. Ján Badžo, Milan Badžo, Dušan Oračko, Igor
Oračko, Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Zuzana Sloveňáková
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
_______________________________________________________________________
Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov

V Stráňach pod Tatrami
podpísané dňa: 15.08.2022

Rastislav Sloveňák
starosta obce

Uznesenie č. 3/2022
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami
zo dňa 08.08.2022
K bodu programu: Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Stráne pod Tatrami
za rok 2021 a Záverečný účet Obce Stráne pod Tatrami za rok 2021

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
Berie na vedomie
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Obce Stráne pod Tatrami za rok 2021

Hlasovanie:
Počet:
Mená poslancov:
za:
6
Bc. Ján Badžo, Milan Badžo, Dušan Oračko, Igor
Oračko, Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Zuzana Sloveňáková
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
_______________________________________________________________________
Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov

V Stráňach pod Tatrami
podpísané dňa: 15.08.2022

Rastislav Sloveňák
starosta obce

Uznesenie č. 4/2022
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami
zo dňa 08.08.2022

K bodu programu: Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Stráne pod
Tatrami za rok 2021 a Záverečný účet Obce Stráne pod Tatrami za rok 2021

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 297 621,57 €

Hlasovanie:
Počet:
Mená poslancov:
za:
6
Bc. Ján Badžo, Milan Badžo, Dušan Oračko, Igor
Oračko, Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Zuzana Sloveňáková
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
_______________________________________________________________________
Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
V Stráňach pod Tatrami
podpísané dňa: 15.08.2022

Rastislav Sloveňák
starosta obce

Uznesenie č. 5/2022
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami
zo dňa 08.08.2022
K bodu programu: Schválenie predaja obecných pozemkov
Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
V zmysle ustanovenia § 9a, ods. 8, písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov, o odpredaji pozemkov vo vlastníctve Obce Stráne pod
Tatrami, v k.ú. Stráne pod Tatrami, okres Kežmarok, parcela registra „C“ č. 1320/68 o výmere 43 m2,
druh zastavané plochy a nádvoria v celosti a pozemok odčlenený geometrickým plánom č. 30/2021,
vyhotoveným Ing. Pavlom Brutovským, Gaštanová 1016/11, 060 01 Kežmarok zo dňa 01.10.2021,
autorizačne overeného Ing. Andreou Šterbákovou, dňa 04.10.2021 a úradne overeného Ing. Ivetou
Kapolkovou, dňa 08.10.2021, č. G1 771/21 od pozemku registra "C" parcelné číslo 1320/1 o výmere
10903 m2, druh zastavaná plocha konkrétne:
- novovytvorená parcela registra "C" parcelné č. 1320/121 o výmere 152 m2, druh zastavaná
plocha, katastrálne územie Stráne pod Tatrami, do bezpodielového vlastníctva manželom Jánovi
Bačovi, rod Bačovi a Radomíre Bačovej, rod. Badžovej, obaja bytom Stráne pod Tatrami č. 50, 059 76
Mlynčeky,
Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že predávaný pozemok Obec Stráne pod Tatrami nevyužíva a je
pre obec neupotrebiteľný. Obci, ako vlastníkovi ostatnej časti pozemku nebude zamedzený prístup na
svoj pozemok a nebudú mať obmedzený prístup ani ostatní vlastníci susediacich pozemkov.
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, parcela registra „C“ č. 1320/68 o výmere
43 m2, druh zastavané plochy a nádvoria v celosti a novovytvorená parcela registra "C" č. 1320/121 o
výmere 152 m2, druh zastavaná plocha, katastrálne územie Stráne pod Tatrami do bezpodielového
vlastníctva manželom Jánovi Bačovi, rod. Bačovi a manž. Radomíre Bačovej, rod. Badžovej, obaja
bytom Stráne pod Tatrami č. 50, 059 76 Mlynčeky, podľa geometrického pláni č. 30/2021 zo dňa
01.10.2021 vo výške kúpnej ceny 1,50 € za 1m2.
Odôvodnenie osobitného zreteľa: Predmetné pozemky sú zastavané stavbou, vrátane priľahlej plochy,
ktorá svojim využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, ktorú chce stavebník zlegalizovať a
prevodom pozemkov dôjde k jeho majetkovo-právnemu vysporiadaniu.

Hlasovanie:
Počet:
Mená poslancov:
za:
6
Bc. Ján Badžo, Milan Badžo, Dušan Oračko, Igor
Oračko, Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Zuzana Sloveňáková
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
_______________________________________________________________________
Potrebné kvórum: 3/5 väčšina všetkých poslancov

V Stráňach pod Tatrami
podpísané dňa: 15.08.2022

Rastislav Sloveňák
starosta obce

Uznesenie č. 6/2022
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami
zo dňa 08.08.2022

K bodu programu: Schválenie predaja obecných pozemkov
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, o odpredaji pozemkov vo vlastníctve Obce Stráne pod
Tatrami, v k.ú. Stráne pod Tatrami, okres Kežmarok, odčlenené geometrickým plánom č. 66/2021,
vyhotoveným Ing. Pavlom Brutovským, Gaštanová 1016/11, 060 01 Kežmarok zo dňa 06.09.2021,
autorizačne overeného Ing. Andreou Šterbákovou, dňa 07.09.2021 a úradne overeného Ing. Ivetou
Kapolkovou, dňa 13.09.2021, č. G1 698/21 od pozemkov KN-C číslo 1299/11 o výmere 226 m2, druh
orná pôda, KN-C číslo 1299/12 o výmere 28 m2, druh orná pôda, KN-C číslo 1641/11 o výmere 165 m2,
druh trv trávny porast, KN-C číslo 1641/12 o výmere 112 m2, druh trv. trávny porast, KN-C číslo
1641/22 o výmere 16 m2, druh trv. trávny porast, KN-C číslo 1641/21 o výmere 88 m2, druh trv. trávny
porast konkrétne:
- novovytvorená parcela registra "C" parcelné č. 1299/12 o výmere 135 m2, druh orná pôda
vytvorená z dielov č. 1 a 2, kat. územie Stráne pod Tatrami,
- novovytvorená parcela registra „C“ parcelné č. 1641/11 o výmere 243 m2, druh trvalý trávny
porast vytvorená z dielov č. 3 a 4, kat. územie Stráne pod Tatrami,
- novovytvorená parcela registra „C“ parcelné č. 1641/22 o výmere 88 m2, trvalý trávny porast
vytvorená z dielov 5 a 6, katastrálne územie Stráne pod Tatrami
do bezpodielového vlastníctva manželom Róbertovi Badžovi, rod. Badžovi a manž. Andrei Badžovej,
rod. Badžovej, obaja bytom Stráne pod Tatrami č. 107, 059 76 Mlynčeky,
Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že predávaný pozemok Obec Stráne pod Tatrami nevyužíva a je
pre obec neupotrebiteľný. Obci, ako vlastníkovi ostatnej časti pozemku nebude zamedzený prístup na
svoj pozemok a nebudú mať obmedzený prístup ani ostatní vlastníci susediacich pozemkov.
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
- novovytvorená parcela registra "C" č. 1299/12 o výmere 135 m2, druh orná pôda, kat. územie Stráne
pod Tatrami,

- novovytvorená parcela registra „C“ č. 1641/11 o výmere 243 m2, trv. trávny porast, kat. územie Stráne
pod Tatrami,
- novovytvorená parcela registra „C“ č. 1641/22 o výmere 88 m2, druh trv. trávny porast, katastrálne
územie Stráne pod Tatrami,
do bezpodielového vlastníctva manželom Róbertovi Badžovi a manž. Andrei Badžovej, rod.
Badžovej, obaja bytom Stráne pod Tatrami č. 107, 059 76 Mlynčeky, podľa geometrického pláni č.
66/2021 zo dňa 06.09..2021 vo výške kúpnej ceny 1,50 € za 1m2 .
Odôvodnenie osobitného zreteľa: Predmetné pozemky sú zastavané stavbou, vrátane priľahlej plochy,
ktorá svojim využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, ktorú chce stavebník zlegalizovať a
prevodom pozemkov dôjde k jeho majetkovo-právnemu vysporiadaniu.

Hlasovanie:
Počet:
Mená poslancov:
za:
6
Bc. Ján Badžo, Milan Badžo, Dušan Oračko, Igor
Oračko, Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Zuzana Sloveňáková
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
_______________________________________________________________________
Potrebné kvórum: 3/5 väčšina všetkých poslancov

V Stráňach pod Tatrami
podpísané dňa: 15.08.2022

Rastislav Sloveňák
starosta obce

Uznesenie č. 7/2022
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami
zo dňa 08.08.2022

K bodu programu: Schválenie predaja obecných pozemkov
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, o odpredaji 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 manželom Ondrejovi Kostkovi, rod. Kostkovi a manž. Diane
Kostkovej, rod. Prachovej, obaja bytom Stráne pod Tatrami č. 36, 059 76 Mlynčeky
Schvaľuje
odpredaj pozemku KN-C parcelné číslo 138 o výmere 91 m2, ostatné plochy v zmysle Znaleckého
posudku, vyhotoveného znalcom, Ing. Petrom Repčákom, Podtatranská 36, 059 71 Ľubica do
bezpodielového vlastníctva manželom Ondrejovi Kostkovi, rod. Kostkovi a manž. Diane Kostkovej, rod.
Prachovej, obaja bytom Stráne pod Tatrami č. 36, 059 76 Mlynčeky vo výške kúpnej ceny 3,76
EUR/m2.

Hlasovanie:
Počet:
Mená poslancov:
za:
6
Bc. Ján Badžo, Milan Badžo, Dušan Oračko, Igor
Oračko, Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Zuzana Sloveňáková
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
_______________________________________________________________________
Potrebné kvórum: 3/5 väčšina všetkých poslancov
V Stráňach pod Tatrami
podpísané dňa: 15.08.2022
Rastislav Sloveňák
starosta obce

Uznesenie č. 8/2022
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami
zo dňa 08.08.2022
K bodu programu: Schválenie predaja obecných pozemkov
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, o odpredaji pozemku vo vlastníctve Obce Stráne pod
Tatrami odčlenený geometrickým plánom č. 60/2021, vyhotoveným Ing. Pavlom Brutovským,
Gaštanová 1016/11, 060 01 Kežmarok zo dňa 06.08.2021, autorizačne overeného Ing. Andreou
Šterbákovou, dňa 09.08.2021 a úradne overeného Ing. Ivetou Kapolkovou, dňa 11.08.2021, č.
G1 627/21 od pozemku registra "C" parcelné číslo 233/1 o výmere 1925 m2, druh zastavaná plocha
konkrétne:
- novovytvorená parcela registra "C" parcelné č. 233/3 o výmere 9 m2, druh zastavaná
plocha, katastrálne územie Stráne pod Tatrami, do bezpodielového vlastníctva manželom Ondrejovi
Lešundákovi, rod Lešundákovi a Lýdii Lešundákovej, rod. Sopkovej, obaja bytom Stráne pod Tatrami
č. 12, 059 76 Mlynčeky,
Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že predávaný pozemok Obec Stráne pod Tatrami nevyužíva a je
pre obec neupotrebiteľný. Obci, ako vlastníkovi ostatnej časti pozemku nebude zamedzený prístup na
svoj pozemok a nebudú mať obmedzený prístup ani ostatní vlastníci susediacich pozemkov.
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 - novovytvorená parcela registra "C" č.
233/3 o výmere 9 m2, druh zastavaná plocha, katastrálne územie Stráne pod Tatrami do
bezpodielového vlastníctva manželom Ondrejovi Lešundákovi, rod Lešundákovi a Lýdii
Lešundákovej, rod. Sopkovej, obaja bytom Stráne pod Tatrami č. 12, 059 76 Mlynčeky, podľa
geometrického pláni č. 60/2021 zo dňa 06.08.2021 vo výške kúpnej ceny 1,50 € za 1m2 .
Odôvodnenie osobitného zreteľa: Predmetný pozemok sa nachádza pod stavbou, ktorú chce stavebník
zlegalizovať a prevodom pozemku dôjde k jeho majetkovo-právnemu vysporiadaniu.

Hlasovanie:
Počet:
Mená poslancov:
za:
6
Bc. Ján Badžo, Milan Badžo, Dušan Oračko, Igor
Oračko, Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Zuzana Sloveňáková
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
_______________________________________________________________________
Potrebné kvórum: 3/5 väčšina všetkých poslancov

V Stráňach pod Tatrami
podpísané dňa: 15.08.2022

Rastislav Sloveňák
starosta obce

Uznesenie č. 9/2022
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami
zo dňa 08.08.2022

K bodu programu: Schválenie predaja obecných pozemkov
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, odpredaj pozemku vo vlastníctve Obce Stráne pod
Tatrami, v k.ú. Stráne pod Tatrami, okres Kežmarok, KN-C parcelné číslo 1299/8 o výmere 293 m2,
orná pôda do bezpodielového vlastníctva manželom Petrovi Oračkovi, rod. Oračkovi a manž. Dagmare
Oračkovej, rod. Oračkovej, obaja bytom Stráne pod Tatrami č. 111, 059 76 Mlynčeky.
Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že predávaný pozemok Obec Stráne pod Tatrami nevyužíva a je
pre obec neupotrebiteľný. Obci, ako vlastníkovi ostatnej časti pozemku nebude zamedzený prístup na
svoj pozemok a nebudú mať obmedzený prístup ani ostatní vlastníci susediacich pozemkov.
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, parcela registra „C“ č. 1299/8 o výmere
293 m2, druh orná pôda v celosti, katastrálne územie Stráne pod Tatrami, do bezpodielového
vlastníctva manželom Petrovi Oračkovi, rod. Oračkovi a manž. Dagmare Oračkovej, rod. Oračkovej,
obaja bytom Stráne pod Tatrami č. 111, 059 76 Mlynčeky, vo výške kúpnej ceny 1,50 € za 1m2.
Odôvodnenie osobitného zreteľa: Predmetné pozemky sú zastavané stavbou, vrátane priľahlej plochy,
ktorá svojim využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, ktorú chce stavebník zlegalizovať a
prevodom pozemkov dôjde k jeho majetkovo-právnemu vysporiadaniu.

Hlasovanie:
Počet:
Mená poslancov:
za:
6
Bc. Ján Badžo, Milan Badžo, Dušan Oračko, Igor
Oračko, Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Zuzana Sloveňáková
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
_______________________________________________________________________
Potrebné kvórum: 3/5 väčšina všetkých poslancov

V Stráňach pod Tatrami
podpísané dňa: 15.08.2022

Rastislav Sloveňák
starosta obce

Uznesenie č. 10/2022
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami
zo dňa 08.08.2022
K bodu programu: Odkúpenie parciel KN-E č. 1277/2 a č. 1276 na rozšírenie miestnej komunikácie

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
Schvaľuje

Kúpu pozemkov do vlastníctva Obce Stráne pod Tatrami, KN-E č. 1276 o výmere 515 m2, druh orná
pôda, katastrálne územie Stráne pod Tatrami v podiele ½ k celku, t. j. 257,50 m2 a KN-Eč. 1277/2
o výmere 1260 m2, druh orná pôda, katastrálne územie Stráne pod Tatrami v podiele ½ k celku, t.j. 630
m2 , vedené na LV č. 309, na rozšírenie miestnej komunikácie.
Predávajúci je Jozef Pitoňák, rod. Pitoňák, bytom Stráne pod Tatrami č. 16, 059 76 Mlynčeky, občan SR
za kúpnu cenu 12,5 € za m2, t. j. v celkovej cene 11093,75 EUR ( slovom: jedenásťtisícdeväťdesiattri
eur, 75/100 centov).

Hlasovanie:
Počet:
Mená poslancov:
za:
6
Bc. Ján Badžo, Milan Badžo, Dušan Oračko, Igor
Oračko, Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Zuzana Sloveňáková
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
_______________________________________________________________________
Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
V Stráňach pod Tatrami
podpísané dňa: 15.08.2022

Rastislav Sloveňák
starosta obce

Uznesenie č. 11/2022
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami
zo dňa 08.08.2022
K bodu programu: Odkúpenie parciel KN-E č. 1277/2 a č. 1276 na rozšírenie miestnej komunikácie

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
Schvaľuje

Kúpu pozemkov do vlastníctva Obce Stráne pod Tatrami, KN-E č. 1276 o výmere 515 m2, druh orná
pôda, katastrálne územie Stráne pod Tatrami v podiele 1/8 k celku, t. j. 64,375 m2 a KN-Eč. 1277/2
o výmere 1260 m2, druh orná pôda, katastrálne územie Stráne pod Tatrami v podiele 1/8 k celku, t.j.
157,5 m2 , vedené na LV č. 309, na rozšírenie miestnej komunikácie.
Predávajúci je Peter Pitoňák, rod. Pitoňák, bytom Stráne pod Tatrami č. 45, 059 76 Mlynčeky, občan SR
za kúpnu cenu 12,5 € za m2, t. j. v celkovej cene 2773,44 EUR ( slovom:
dvetisícsedemstosedemdesiattri eur, 44/100 centov)

Hlasovanie:
Počet:
Mená poslancov:
za:
6
Bc. Ján Badžo, Milan Badžo, Dušan Oračko, Igor
Oračko, Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Zuzana Sloveňáková
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
_______________________________________________________________________
Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
V Stráňach pod Tatrami
podpísané dňa: 15.08.2022

Rastislav Sloveňák
starosta obce

Uznesenie č. 12/2022
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami
zo dňa 08.08.2022

K bodu programu: Odkúpenie parciel KN-E č. 1277/2 a č. 1276 na rozšírenie miestnej komunikácie

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
Schvaľuje

Kúpu pozemkov do vlastníctva Obce Stráne pod Tatrami, KN-E č. 1276 o výmere 515 m2, druh orná
pôda, katastrálne územie Stráne pod Tatrami v podiele 1/8 k celku, t. j. 64,375 m2 a KN-Eč. 1277/2
o výmere 1260 m2, druh orná pôda, katastrálne územie Stráne pod Tatrami v podiele 1/8 k celku, t.j.
157,5 m2 , vedené na LV č. 309, na rozšírenie miestnej komunikácie.
Predávajúca je Marta Bučeková, rod. Pitoňáková, bytom Tatranská Kotlina č. 67, 062 01 Vysoké Tatry,
občianka SR, za kúpnu cenu 12,5 € za m2, t. j. v celkovej cene 2773,44 EUR ( slovom:
dvetisícsedemstosedemdesiattri eur, 44/100 centov)

Hlasovanie:
Počet:
Mená poslancov:
za:
6
Bc. Ján Badžo, Milan Badžo, Dušan Oračko, Igor
Oračko, Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Zuzana Sloveňáková
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
_______________________________________________________________________
Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov

V Stráňach pod Tatrami
podpísané dňa: 15.08.2022

Rastislav Sloveňák
starosta obce

Uznesenie č. 13/2022
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami
zo dňa 08.08.2022

K bodu programu: Odkúpenie parciel KN-E č. 1277/2 a č. 1276 na rozšírenie miestnej komunikácie

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
Schvaľuje

Kúpu pozemkov do vlastníctva Obce Stráne pod Tatrami, KN-E č. 1276 o výmere 515 m2, druh orná
pôda, katastrálne územie Stráne pod Tatrami v podiele 1/8 k celku, t. j. 64,375 m2 a KN-Eč. 1277/2
o výmere 1260 m2, druh orná pôda, katastrálne územie Stráne pod Tatrami v podiele 1/8 k celku, t.j.
157,5 m2 , vedené na LV č. 309, na rozšírenie miestnej komunikácie.
Predávajúca je Johana Handzušová, rod. Pitoňáková, Osloboditeľov č. 260/40, 059 35 Batizovce,
občianka SR, za kúpnu cenu 12,5 € za m2, t. j. v celkovej cene 2773,44 EUR ( slovom:
dvetisícsedemstosedemdesiattri eur, 44/100 centov)

Hlasovanie:
Počet:
Mená poslancov:
za:
6
Bc. Ján Badžo, Milan Badžo, Dušan Oračko, Igor
Oračko, Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Zuzana Sloveňáková
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
_______________________________________________________________________
Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov

V Stráňach pod Tatrami
podpísané dňa: 15.08.2022

Rastislav Sloveňák
starosta obce

Uznesenie č. 14/2022
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami
zo dňa 08.08.2022

K bodu programu: Odkúpenie parciel KN-E č. 1277/2 a č. 1276 na rozšírenie miestnej komunikácie

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
Schvaľuje

Kúpu pozemkov do vlastníctva Obce Stráne pod Tatrami, KN-E č. 1276 o výmere 515 m2, druh orná
pôda, katastrálne územie Stráne pod Tatrami v podiele 1/8 k celku, t. j. 64,375 m2 a KN-Eč. 1277/2
o výmere 1260 m2, druh orná pôda, katastrálne územie Stráne pod Tatrami v podiele 1/8 k celku, t.j.
157,5 m2 , vedené na LV č. 309, na rozšírenie miestnej komunikácie.
Predávajúca je Emília Meinecke, rod. Pitoňáková, bytom Tatranská 235/86, 059 52 Veľká Lomnica,
občianka SR, za kúpnu cenu 12,5 € za m2, t. j. v celkovej cene 2773,44 EUR ( slovom:
dvetisícsedemstosedemdesiattri eur, 44/100 centov)

Hlasovanie:
Počet:
Mená poslancov:
za:
6
Bc. Ján Badžo, Milan Badžo, Dušan Oračko, Igor
Oračko, Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Zuzana Sloveňáková
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
_______________________________________________________________________
Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
V Stráňach pod Tatrami
podpísané dňa: 15.08.2022

Rastislav Sloveňák
starosta obce

Uznesenie č. 15/2022
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami
zo dňa 08.08.2022

K bodu programu: Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtovému opatreniu č. 11/2021 účelovo daných
prostriedkov a Oznámenie o zmene rozpočtu Obce Stráne pod Tatrami na rok 2021 rozpočtovým
opatrením č. 11/2021 účelovo daných prostriedkov.

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
Berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Stráne pod Tatrami k rozpočtovému opatreniu č. 11/2021 účelovo
daných prostriedkov.

Hlasovanie:
Počet:
Mená poslancov:
za:
6
Bc. Ján Badžo, Milan Badžo, Dušan Oračko, Igor
Oračko, Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Zuzana Sloveňáková
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
_______________________________________________________________________
Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov

V Stráňach pod Tatrami
podpísané dňa: 15.08.2022

Rastislav Sloveňák
starosta obce

Uznesenie č. 16/2022
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami
zo dňa 08.08.2022

K bodu programu: Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtovému opatreniu č. 11/2021 účelovo daných
prostriedkov a Oznámenie o zmene rozpočtu Obce Stráne pod Tatrami na rok 2021 rozpočtovým
opatrením č. 11/2021 účelovo daných prostriedkov.

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
Berie na vedomie
Rozpočtové opatrenie č. 11/2021 účelovo daných prostriedkov

Hlasovanie:
Počet:
Mená poslancov:
za:
6
Bc. Ján Badžo, Milan Badžo, Dušan Oračko, Igor
Oračko, Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Zuzana Sloveňáková
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
_______________________________________________________________________
Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov

V Stráňach pod Tatrami
podpísané dňa: 15.08.2022

Rastislav Sloveňák
starosta obce

Uznesenie č. 17/2022
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami
zo dňa 08.08.2022

K bodu programu: Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtovému opatreniu č. 1/2022 účelovo daných
prostriedkov a Oznámenie o zmene rozpočtu Obce Stráne pod Tatrami na rok 2022 rozpočtovým
opatrením č. 1/2022 účelovo daných prostriedkov.

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
Berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Stráne pod Tatrami k rozpočtovému opatreniu č. 1/2022 účelovo
daných prostriedkov.

Hlasovanie:
Počet:
Mená poslancov:
za:
6
Bc. Ján Badžo, Milan Badžo, Dušan Oračko, Igor
Oračko, Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Zuzana Sloveňáková
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
_______________________________________________________________________
Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov

V Stráňach pod Tatrami
podpísané dňa: 15.08.2022

Rastislav Sloveňák
starosta obce

Uznesenie č. 18/2022
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami
zo dňa 08.08.2022

K bodu programu: Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtovému opatreniu č. 1/2022 účelovo daných
prostriedkov a Oznámenie o zmene rozpočtu Obce Stráne pod Tatrami na rok 2022 rozpočtovým
opatrením č. 1/2022 účelovo daných prostriedkov.

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
Berie na vedomie
Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 účelovo daných prostriedkov.

Hlasovanie:
Počet:
Mená poslancov:
za:
6
Bc. Ján Badžo, Milan Badžo, Dušan Oračko, Igor
Oračko, Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Zuzana Sloveňáková
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
_______________________________________________________________________
Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov

V Stráňach pod Tatrami
podpísané dňa: 15.08.2022

Rastislav Sloveňák
starosta obce

Uznesenie č. 19/2022
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami
zo dňa 08.08.2022

K bodu programu: Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtovému opatreniu č. 2/2022 a Úprava
rozpočtu Obce Stráne pod Tatrami na rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 2/2022

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 2022 rozpočtovým opatrením č. 2/2022

Hlasovanie:
Počet:
Mená poslancov:
za:
6
Bc. Ján Badžo, Milan Badžo, Dušan Oračko, Igor
Oračko, Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Zuzana Sloveňáková
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
_______________________________________________________________________
Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov

V Stráňach pod Tatrami
podpísané dňa: 15.08.2022

Rastislav Sloveňák
starosta obce

Uznesenie č. 20/2022
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami
zo dňa 08.08.2022

K bodu programu: Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtovému opatreniu č. 2/2022 a Úprava
rozpočtu Obce Stráne pod Tatrami na rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 2/2022

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami

Schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 2/2022

Hlasovanie:
Počet:
Mená poslancov:
za:
6
Bc. Ján Badžo, Milan Badžo, Dušan Oračko, Igor
Oračko, Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Zuzana Sloveňáková
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
_______________________________________________________________________
Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov

V Stráňach pod Tatrami
podpísané dňa: 15.08.2022

Rastislav Sloveňák
starosta obce

Uznesenie č. 21/2022
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami
zo dňa 08.08.2022

K bodu programu: Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtovému opatreniu č. 3/2022 a Úprava
rozpočtu Obce Stráne pod Tatrami na rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 3/2022

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 2022 rozpočtovým opatrením č. 3/2022

Hlasovanie:
Počet:
Mená poslancov:
za:
6
Bc. Ján Badžo, Milan Badžo, Dušan Oračko, Igor
Oračko, Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Zuzana Sloveňáková
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
_______________________________________________________________________
Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov

V Stráňach pod Tatrami
podpísané dňa: 15.08.2022

Rastislav Sloveňák
starosta obce

Uznesenie č. 22/2022
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami
zo dňa 08.08.2022

K bodu programu: Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtovému opatreniu č. 3/2022 a Úprava
rozpočtu Obce Stráne pod Tatrami na rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 3/2022

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
Schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 3/2022 so zmenou:
– poníženie položky kultúrny dom o 7000,-€ na nákup unimobunky
– navýšenie položky na nákup unimobunky vo výške 7000,- €.

Hlasovanie:
Počet:
Mená poslancov:
za:
6
Bc. Ján Badžo, Milan Badžo, Dušan Oračko, Igor
Oračko, Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Zuzana Sloveňáková
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
_______________________________________________________________________
Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov

V Stráňach pod Tatrami
podpísané dňa: 15.08.2022

Rastislav Sloveňák
starosta obce

Uznesenie č. 23/2022
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami
zo dňa 08.08.2022

K bodu programu: Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtovému opatreniu č. 4/2022 účelovo daných
prostriedkov a Oznámenie o zmene rozpočtu Obce Stráne pod Tatrami na rok 2022 rozpočtovým
opatrením č. 4/2022 účelovo daných prostriedkov.

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
Berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Stráne pod Tatrami k rozpočtovému opatreniu č. 4/2022 účelovo
daných prostriedkov.

Hlasovanie:
Počet:
Mená poslancov:
za:
6
Bc. Ján Badžo, Milan Badžo, Dušan Oračko, Igor
Oračko, Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Zuzana Sloveňáková
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
_______________________________________________________________________
Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov

V Stráňach pod Tatrami
podpísané dňa: 15.08.2022

Rastislav Sloveňák
starosta obce

Uznesenie č. 24/2022
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami
zo dňa 08.08.2022

K bodu programu: Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtovému opatreniu č. 4/2022 účelovo daných
prostriedkov a Oznámenie o zmene rozpočtu Obce Stráne pod Tatrami na rok 2022 rozpočtovým
opatrením č. 4/2022 účelovo daných prostriedkov.

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
Berie na vedomie
Rozpočtové opatrenie č. 4/2022 účelovo daných prostriedkov.

Hlasovanie:
Počet:
Mená poslancov:
za:
6
Bc. Ján Badžo, Milan Badžo, Dušan Oračko, Igor
Oračko, Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Zuzana Sloveňáková
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
_______________________________________________________________________
Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov

V Stráňach pod Tatrami
podpísané dňa: 15.08.2022

Rastislav Sloveňák
starosta obce

Uznesenie č. 25/2022
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami
zo dňa 08.08.2022

K bodu programu: Správa hlavného kontrolóra obce Stráne pod Tatrami o kontrolnej činnosti za rok
2021

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
Berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra obce Stráne pod Tatrami o kontrolnej činnosti za rok 2021.

Hlasovanie:
Počet:
Mená poslancov:
za:
6
Bc. Ján Badžo, Milan Badžo, Dušan Oračko, Igor
Oračko, Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Zuzana Sloveňáková
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
_______________________________________________________________________
Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov

V Stráňach pod Tatrami
podpísané dňa: 15.08.2022

Rastislav Sloveňák
starosta obce

Uznesenie č. 26/2022
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami
zo dňa 08.08.2022

K bodu programu: Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce na 1. polrok 2022

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
Schvaľuje
Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce na 1. polrok 2022

Hlasovanie:
Počet:
Mená poslancov:
za:
6
Bc. Ján Badžo, Milan Badžo, Dušan Oračko, Igor
Oračko, Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Zuzana Sloveňáková
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
_______________________________________________________________________
Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov

V Stráňach pod Tatrami
podpísané dňa: 15.08.2022

Rastislav Sloveňák
starosta obce

Uznesenie č. 27/2022
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami
zo dňa 08.08.2022

K bodu programu: Výročná správa Spoločnosti Stráne Invest RSP s. r. o. za rok 2021

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
Berie na vedomie
Výročnú správu za rok 2021 Spoločnosti „Stráne Invest RSP, s. r. o .“

Hlasovanie:
Počet:
Mená poslancov:
za:
6
Bc. Ján Badžo, Milan Badžo, Dušan Oračko, Igor
Oračko, Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Zuzana Sloveňáková
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
_______________________________________________________________________
Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov

V Stráňach pod Tatrami
podpísané dňa: 15.08.2022

Rastislav Sloveňák
starosta obce

Uznesenie č. 28/2022
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami
zo dňa 08.08.2022

K bodu programu: Schválenie Dodatku č. 4 všeobecne záväzného nariadenia 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

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
Sa uznáša
Na Dodatku č. 4 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:
Počet:
Mená poslancov:
za:
6
Bc. Ján Badžo, Milan Badžo, Dušan Oračko, Igor
Oračko, Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Zuzana Sloveňáková
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
_______________________________________________________________________
Potrebné kvórum: 3/5 väčšina prítomných poslancov

V Stráňach pod Tatrami
podpísané dňa: 15.08.2022

Rastislav Sloveňák
starosta obce

Uznesenie č. 29/2022
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami
zo dňa 08.08.2022

K bodu programu: Schválenie VZN č. 1/2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky
služieb na území Obce Stráne pod Tatrami

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
Sa uznáša

Na Všeobecne záväznom nariadení č. 01/2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky
služieb na území Obce Stráne pod Tatrami

Hlasovanie:
Počet:
Mená poslancov:
za:
6
Bc. Ján Badžo, Milan Badžo, Dušan Oračko, Igor
Oračko, Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Zuzana Sloveňáková
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
_______________________________________________________________________
Potrebné kvórum: 3/5 väčšina prítomných poslancov

V Stráňach pod Tatrami
podpísané dňa: 15.08.2022

Rastislav Sloveňák
starosta obce

Uznesenie č. 30/2022
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami
zo dňa 08.08.2022

K bodu programu: Schválenie VZN č. 2/2022 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie
volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady
SR, voľby do Európskeho parlamentu, voľby prezidenta SR, voľby do orgánov samosprávneho kraja
v Prešove a voľby do orgánov samosprávy obce Stráne pod Tatrami

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
Sa uznáša
Na VZN č. 2/2022 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných
priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady SR, voľby do Európskeho parlamentu,
voľby prezidenta SR, voľby do orgánov samosprávneho kraja v Prešove a voľby do orgánov samosprávy obce
Stráne pod Tatrami

Hlasovanie:
Počet:
Mená poslancov:
za:
6
Bc. Ján Badžo, Milan Badžo, Dušan Oračko, Igor
Oračko, Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Zuzana Sloveňáková
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
_______________________________________________________________________
Potrebné kvórum: 3/5 väčšina prítomných poslancov

V Stráňach pod Tatrami
podpísané dňa: 15.08.2022

Rastislav Sloveňák
starosta obce

Uznesenie č. 31/2022
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami
zo dňa 08.08.2022

K bodu programu: Návrh na prerokovanie platu starostu obce

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
Zvyšuje
- plat starostovi obce o 60 %, t.j. 1599,-€ v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.
Určuje
- mesačný plat starostovi obce podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v celkovej výške 4264,- € s účinnosťou
od 01.09.2022 do konca volebného obdobia.

Hlasovanie:
Počet:
Mená poslancov:
za:
6
Bc. Ján Badžo, Milan Badžo, Dušan Oračko, Igor
Oračko, Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Zuzana Sloveňáková
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
_______________________________________________________________________
Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov

V Stráňach pod Tatrami
podpísané dňa: 15.08.2022

Rastislav Sloveňák
starosta obce

Uznesenie č. 32/2022
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami
zo dňa 08.08.2022

K bodu programu: Návrh na prerokovanie odmeny poslancov OZ a hlavného kontrolóra obce Stráne
pod Tatrami

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
Schvaľuje

V súlade s §25 ods. 8 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov mimoriadnu jednorazovú odmenu poslancovi obecného zastupiteľstva s minimálne 1
účasťou na zasadnutí OZ od 01.01.2022 vo výške ½ tarifného platu starostu obce t. j. 1332,50 € u
každého poslanca zníženú o už vyplatenú odmenu od 01.01.2022.
Mimoriadna jednorazová odmena bude vyplatená v mesiaci september v riadnom výplatnom termíne
obecného úradu
Hlasovanie:
Počet:
Mená poslancov:
za:
6
Bc. Ján Badžo, Milan Badžo, Dušan Oračko, Igor
Oračko, Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Zuzana Sloveňáková
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
_______________________________________________________________________
Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov

V Stráňach pod Tatrami
podpísané dňa: 15.08.2022

Rastislav Sloveňák
starosta obce

Uznesenie č. 33/2022
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami
zo dňa 08.08.2022

K bodu programu: Návrh na prerokovanie odmeny poslancov OZ a hlavného kontrolóra obce Stráne
pod Tatrami

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
Schvaľuje

Vyplatenie jednorazovej odmeny hlavnej kontrolórke obce JUDr. Lucii Horniačekovej vo výške 1332,50
€.
Mimoriadna jednorazová odmena bude vyplatená v mesiaci september v riadnom výplatnom termíne
obecného úradu

Hlasovanie:
Počet:
Mená poslancov:
za:
6
Bc. Ján Badžo, Milan Badžo, Dušan Oračko, Igor
Oračko, Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Zuzana Sloveňáková
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
_______________________________________________________________________
Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov

V Stráňach pod Tatrami
podpísané dňa: 15.08.2022
Rastislav Sloveňák
starosta obce

