Zápisnica
Z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami
konaného
dňa 30.03.2021

Prítomní:

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

poslanci OZ: Milan Badžo
JUDr. Lucia Blašková, Ing. Ružena Wildnerová

Verejnosť: Opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia OLP/8326/2020 zo
dňa 14. októbra 2020 bolo zakázané usporadúvať hromadné podujatia. Tento zákaz sa nevzťahuje na
zasadnutia a schôdze orgánov samosprávy. Uznesenie vlády SR č. 678 z 22.10.2020 obmedzuje slobodu
pohybu a pobytu zákazom vychádzania, v čase od 05,00 hod. do 01,00 hod. s výnimkou niektorých životných
situácií, medzi ktorými sa však nenachádza účasť na rokovaniach OZ.

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

Predkladá

Otvorenie zasadnutia a schválenie programu OZ
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení OZ
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce Stráne pod Tatrami na 1. polrok 2021
Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtovému opatreniu starostu obce č. 2/2020 a Oznámenie
o zmene rozpočtu Obce Stráne pod Tatrami na rok 2020 rozpočtovým opatrením starostu obce
č.2/2020
Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtovému opatreniu č. 12/2020 účelovo daných prostriedkov
a Rozpočtové opatrenie č. 12/2020 účelovo daných prostriedkov
Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtovému opatreniu č. 1/2021 účelovo daných prostriedkov
a Rozpočtové opatrenie č. 1/2021 účelovo daných prostriedkov
Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtovému opatreniu č. 2/2021 a Úprava rozpočtu
rozpočtovým opatrením č. 2/2021
Rekonštrukcia ČOV Stráne pod Tatrami
Schválenie návrhu pozemkov na účely vyrovnania – jednoduché pozemkové úpravy, prípravné
konanie
Správa hlavného kontrolóra obce Stráne pod Tatrami o kontrolnej činnosti za rok 2020
Vzdanie sa funkcie konateľa spoločnosti Stráne Invest RSP, s.r.o.
Žiadosti od občanov
Interpelácie poslancov na starostu obce
Dopyty poslancov OZ
Rôzne

a./ námety občanov doručené obci
b./ písomné pripomienky občanov doručené obci
18. Dotazy a dopyty občanov (fyzických a právnických osôb)
19. 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 8 poslancov OZ a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Starosta obce dal hlasovať o predloženom programe rokovania. O predloženom návrhu
hlasovali všetci poslanci OZ.
Uznesenie č. 1/2021

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. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce Stráne pod Tatrami na 1. polrok 2021
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtovému opatreniu starostu obce č. 2/2020
a Oznámenie o zmene rozpočtu Obce Stráne pod Tatrami na rok 2020 rozpočtovým
opatrením starostu obce č.2/2020
7. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtovému opatreniu č. 12/2020 účelovo daných
prostriedkov a Rozpočtové opatrenie č. 12/2020 účelovo daných prostriedkov
8. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtovému opatreniu č. 1/2021 účelovo daných
prostriedkov a Rozpočtové opatrenie č. 1/2021 účelovo daných prostriedkov
9. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtovému opatreniu č. 2/2021 a Úprava rozpočtu
rozpočtovým opatrením č. 2/2021
10. Rekonštrukcia ČOV Stráne pod Tatrami
11. Schválenie návrhu pozemkov na účely vyrovnania – jednoduché pozemkové úpravy,
prípravné konanie
12. Správa hlavného kontrolóra obce Stráne pod Tatrami o kontrolnej činnosti za rok 2020
13. Vzdanie sa funkcie konateľa spoločnosti Stráne Invest RSP, s.r.o.
14. Žiadosti od občanov
15. Interpelácie poslancov na starostu obce
16. Dopyty poslancov OZ
17. Rôzne
a./ námety občanov doručené obci
b./ písomné pripomienky občanov doručené obci
18. Dotazy a dopyty občanov (fyzických a právnických osôb)
19. Záver

Hlasovanie:
Mená poslancov
za:
- Jozef Hangurbadžo, Dušan Oračko, Slavomír Badžo, Zuzana
Sloveňáková, Bc. Ján Badžo, Marek Bača, Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Igor Oračko.
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
uznesenie bolo prijaté
Starosta obce, Rastislav Sloveňák predložil návrh na rozšírenie programu rokovania rokovania
v znení:
10. Vyplatenie náhrady mzdy a odstupného na základe Dohody o urovnaní
11. Schválenie žiadosti o poskytnutie príspevku za účelom realizácie projektu „Výstavba
viacúčelového zariadenia pre mládež v obci Stráne pod Tatrami“
12. Schválenie zmluvnej dokumentácie k úveru za účelom realizácie projektu „Výstavba
viacúčelového zariadenia pre mládež v obci Stráne pod Tatrami“
Navrhujem zrušiť bod programu č. 11 Schválenie návrhu pozemkov na účely vyrovnania –
jednoduché pozemkové úpravy, prípravné konanie

Ostatné body programu ostávajú nezmenené v posunutom poradí ako boli predložené v Pozvánke
na zasadnutie OZ.

Poslanci jednomyseľne odsúhlasili zmenu programu a jednomyseľne schválili upravený program
rokovania OZ.
Uznesenie č. 2/2021

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
schvaľuje
Zmenu programu OZ
schvaľuje
Upravený program rokovania v tomto znení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia a schválenie programu OZ
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení OZ
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce Stráne pod Tatrami na 1. polrok 2021
Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtovému opatreniu starostu obce č. 2/2020
a Oznámenie o zmene rozpočtu Obce Stráne pod Tatrami na rok 2020 rozpočtovým
opatrením starostu obce č.2/2020

7. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtovému opatreniu č. 12/2020 účelovo daných
prostriedkov a Rozpočtové opatrenie č. 12/2020 účelovo daných prostriedkov
8. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtovému opatreniu č. 1/2021 účelovo daných
prostriedkov a Rozpočtové opatrenie č. 1/2021 účelovo daných prostriedkov
9. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtovému opatreniu č. 2/2021 a Úprava rozpočtu
rozpočtovým opatrením č. 2/2021
10. Vyplatenie náhrady mzdy a odstupného na základe Dohody o urovnaní
11. Schválenie žiadosti o poskytnutie príspevku za účelom realizácie projektu „Výstavba
viacúčelového zariadenia pre mládež v obci Stráne pod Tatrami“
12. Schválenie zmluvnej dokumentácie k úveru za účelom realizácie projektu „Výstavba
viacúčelového zariadenia pre mládež v obci Stráne pod Tatrami“
13. Rekonštrukcia ČOV Stráne pod Tatrami
14. Správa hlavného kontrolóra obce Stráne pod Tatrami o kontrolnej činnosti za rok 2020
15. Vzdanie sa funkcie konateľa spoločnosti Stráne Invest RSP, s.r.o.
16. Žiadosti od občanov
17. Interpelácie poslancov na starostu obce
18. Dopyty poslancov OZ
19. Rôzne
a./ námety občanov doručené obci
b./ písomné pripomienky občanov doručené obci
20 .Dotazy a dopyty občanov (fyzických a právnických osôb)
21. Záver

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

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
- Starosta obce za zapisovateľku zápisnice určil: Ing. Ružena Wildnerová
- Starosta obce za overovateľov zápisnice určil: Ing. Ľubomíra Pitoňáková a Zuzana Sloveňáková

3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli jednomyseľne zvolení: Igor Oračko, Dušan Oračko

Uznesenie č. 3/2021
Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami

NÁVRH

volí
Návrhovú komisiu v zložení: Igor Oračko a Dušan Oračko
Hlasovanie:
za:

Mená poslancov

Jozef Hangurbadžo, Dušan Oračko, Slavomír Badžo, Zuzana
Sloveňáková, 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. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce Stráne pod Tatrami na 1.
polrok 2021
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na 1. polrok 2021 bol zverejnený od 18.2.2021.
K predloženému návrhu neboli doručené žiadne pripomienky, ani doplňujúce návrhy.
Poslanci jednomyseľne schválili Návrh Plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na 1. polrok 2021.
Uznesenie č. 4/2021

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
schvaľuje
Návrh Plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021 hlavného kontrolóra obce Stráne pod Tatrami

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

6. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtovému opatreniu starostu obce č.
2/2020 a Oznámenie o zmene rozpočtu Obce Stráne pod Tatrami na rok 2020
rozpočtovým opatrenímstarostu obce č. 2/2020
Kontrolórka obce JUDr. Lucia Blašková konštatovala, že predkladané rozpočtové opatrenie starostu obce č.
2/2020 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. 5/2021

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 2020 rozpočtovým opatrením starostu obce č. 2/2020.
Hlasovanie:
Mená poslancov:
za:
Jozef Hangurbadžo, Dušan Oračko, Slavomír Badžo,
Zuzana Sloveňáková, Bc. Ján Badžo, Marek Bača, Ing. Ľubomíra PItoňáková, Igor Oračko
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
uznesenie bolo prijaté

Uznesenie č. 6/2021

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
schvaľuje
Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 2/2020.
Hlasovanie:
Mená poslancov:
za:
Jozef Hangurbadžo, Dušan Oračko, Slavomír Badžo,
Zuzana Sloveňáková, Bc. Ján Badžo, Marek Bača, Ing. Ľubomíra PItoňáková, Igor Oračko
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
-

uznesenie bolo prijaté

7. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtovému opatreniu č. 12/2020 účelovo
daných prostriedkov a Rozpočtové opatrenie č. 12/2020 účelovo daných
prostriedkov
Kontrolórka obce JUDr. Lucia Blašková konštatovala, že predkladané rozpočtové opatrenie č. 12/2020 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. 7/2021

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 2020 rozpočtovým opatrením č. 12/2020 účelovo daných prostriedkov
Hlasovanie:
Mená poslancov:
za:
Jozef Hangurbadžo, Dušan Oračko, Slavomír Badžo,
Zuzana Sloveňáková, Bc. Ján Badžo, Marek Bača, Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Igor Badžo.
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
uznesenie bolo prijaté

Uznesenie č. 8/2021

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
berie na vedomie
Rozpočtové opatrenie č. 12/2020 účelovo daných prostriedkov o úprave rozpočtu zo dňa 31.12.2020 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:
Jozef Hangurbadžo, Dušan Oračko, Slavomír Badžo,
Zuzana Sloveňáková, Bc. Ján Badžo, Marek Bača, Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Igor Badžo.
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
uznesenie bolo prijaté

8. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtovému opatreniu č. 1/2021 účelovo
daných prostriedkov a Rozpočtové opatrenie č. 1/2021 účelovo daných
prostriedkov
Kontrolórka obce JUDr. Lucia Blašková konštatovala, že predkladané rozpočtové opatrenie č. 1/2021 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 kontrolóra obce a rozpočtové opatrenie účelovo daných
prostriedkov vzali na vedomie bez pripomienok.

Uznesenie č. 9/2021

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. 1/2021 účelovo daných prostriedkov
Hlasovanie:
Mená poslancov:
za:
8
Jozef Hangurbadžo, Dušan Oračko, Slavomír Badžo,
Zuzana Sloveňáková, Bc. Ján Badžo, Marek Bača, Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Igor Oračko
proti:
,
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
uznesenie bolo prijaté

Uznesenie č. 10/2021

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
berie na vedomie
Rozpočtové opatrenie č. 1/2021 účelovo daných prostriedkov o úprave rozpočtu zo dňa 23.03.2021
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:
8
Jozef Hangurbadžo, Dušan Oračko, Slavomír Badžo,
Zuzana Sloveňáková, Bc. Ján Badžo, Marek Bača, Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Igor Oračko
proti:
,
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
uznesenie bolo prijaté

9. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtovému opatreniu č. 2/2021 a Úprava
rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2021
Kontrolórka obce JUDr. Lucia Blašková konštatovala, že predkladané rozpočtové opatrenie č. 2/2020 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. 11/2021

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. 2/2021

Hlasovanie:
Počet:
Mená poslancov:
za:
8
Zuzana Sloveňáková, 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. 12/2021

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
Schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 2/2021
Hlasovanie:
Počet:
Mená poslancov:
za:
8
Zuzana Sloveňáková, 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

10. Vyplatenie náhrady mzdy a odstupného na základe Dohody o urovnaní
Poslanci sa oboznámili s Dohodou o urovnaní zamestnanca obce a o vyplatení náhrady mzdy
a jednomyseľne hlasovali.
Uznesenie č. 13/2021

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
schvaľuje
Vyplatenie náhrady mzdy v zmysle § 142 zákona č. 311/2001 Zb. Zákonníka práce v znení
neskorších predpisov a odstupného podľa § 76 ods. 2 písm. c) Zákonníka práce v znení
neskorších predpisov a Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2021 v výške 46 890,72
EUR v lehote do 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Dohody o urovnaní podľa § 585 a nasl.
Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka zamestnankyni Bc. Ľubici Regecovej, bytom
Stráne pod Tatrami 27, 059 76 Stráne pod Tatrami

Hlasovanie:
Počet:
Mená poslancov:
za:
8
Zuzana Sloveňáková, 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. Schválenie žiadosti o poskytnutie príspevku za účelom realizácie projektu
„Výstavba viacúčelového zariadenia pre mládež v obci Stráne pod Tatrami“
Uznesenie č. 14/2021

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
schvaľuje
-

-

predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku za účelom realizácie projektu „Výstavba viacúčelového
zariadenia pre mládež v obci Stráne pod Tatrami“, realizovaného v rámci výzvy vyhlásenej Fondom na
podporu športu v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“,
číslo: 2020/001. Ciele projektu sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom
rozvoja obce;
zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci a realizácie projektu po
schválení žiadosti o príspevok;
zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu.
maximálne celkové náklady na projekt vo výške Eur 1 648 763.24
zabezpečenie finančných prostriedkov na financovanie realizovaného projektu z nasledovných zdrojov:

ZDROJE FINANCOVANIA
#
Zdroj financovania
1
Nórsky grant
2
Bankový úver
3
Grant z Fond na podporu športu
CELKOM

EUR
999,992.76
300,000.00
348,770.48
1,648,763.24

ROZPOČET PROJEKTU
#
1
2

Oprávnené
výdavky (EUR)

Rozpočtová položka
Vypracovanie projektovej dokumentácie
na územné
Stavebné náklady - Multifunkčné
zariadenie

49,800.00
1,298,970.48

3

Stavebný dozor

14,400.00

4

Riadenie projektu (verejné obstarávanie,
externé a interné riadenie projektu, audit)

59,967.20

5

Povinná publicita a propagácia

22,345.00

6

Aktivity v rámci projektu "Výstavba
multifunkčného zariadenia pre deti a
mládež v obci Stráne pod Tatrami"
financované z Nórskeho grantu

203,280.56

CELKOM

1,648,763.24

Hlasovanie:
Počet:
Mená poslancov:
za:
8
Zuzana Sloveňáková, 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. Schválenie zmluvnej dokumentácie k úveru za účelom realizácie projektu
„Výstavba viacúčelového zariadenia pre mládež v obci Stráne pod Tatrami“

Uznesenie č. 15/2021

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
schvaľuje
a) prijatie investičného úveru vo výške 300 000,00 Eur za účelom realizácie projektu „Viacúčelové
zariadenie pre mládež v obci Stráne pod Tatrami
b) vystavenie vlastnej blankozmenky Dlžníka a podpísanie dohody o vyplňovacom práve
k blankozmenke uzavretej medzi Dlžníkom a Veriteľom.

Hlasovanie:
Počet:
Mená poslancov:
za:
8
Zuzana Sloveňáková, 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. Rekonštrukcia ČOV Stráne pod Tatrami
Poslanci OZ jednomyseľne schválili predložený návrh.
Uznesenie č. 16/2021

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
schvaľuje
a) Predloženie ŽoNFP na SO v rámci výzvy OPLZ-PO6-SC611-2020-2 za účelom realizácie projektu
„Rekonštrukcia ČOV Stráne pod Tatrami“, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom
rozvoja obce a platným územným plánom obce
b) Povinné spolufinancovanie projektu t. j. min. 5% z celkových oprávnených výdavkov
c) Zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu
a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa
Hlasovanie:
Počet:
Mená poslancov:
za:
8
Zuzana Sloveňáková, 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. Správa hlavného kontrolóra obce Stráne pod Tatrami o kontrolnej činnosti za
rok 2020
Správu hlavného kontrolóra obce poslanci OZ dostali v predstihu. K predloženej správe namali žiadne
pripomienky a jednomyseľne ju vzali na vedomie.

Uznesenie č. 17/2021

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra obce Stráne pod Tatrami o kontrolnej činnosti za rok 2020.

Hlasovanie:
Počet:
Mená poslancov:
za:
8
Zuzana Sloveňáková, 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. Vzdanie sa funkcie konateľa spoločnosti Stráne Invest RSP, s.r.o.
Uznesenie č. 18/2021

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
berie na vedomie
Vzdanie sa funkcie konateľa spoločnosti Stráne Invest RSP, s.r.o Stráne pod Tatrami k 30.04.2021

Hlasovanie:
Počet:
Mená poslancov:
za:
8
Zuzana Sloveňáková, 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. Žiadosti od občanov
Písomné žiadosti neboli na obecný úrad doručené.

17. Interpelácie poslancov na starostu obce
18. Dopyty poslancov OZ

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

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

Overovatelia:
Ing. Ľubomíra Pitoňáková

Zuzana Sloveňáková

Rastislav Sloveňák
starosta obce

Zapísala:
Ing. Ružena Wildnerová
19.04.2021

