Zápisnica
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami
konaného
dňa 17.05.2020

Prítomní:

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

poslanci OZ: Slavomír Badžo
Ivana Nižníková
Ing. Ružena Wildnerová
Ing. Arch. Michal Kuvik

Verejnosť:

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

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
Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2020 na vyhlásenie záväznej časti územného
plánu obce Stráne pod Tatrami
Schválenie Územného plánu obce Stráne pod Tatrami
Zrušenie Uznesení Obecného zastupiteľstva Stráne pod Tatrami č. 32/2019, 33/2019, 34/2019 zo
dňa 14.08.2019.
Schválenie projektu „Výstavba chodníkov v obci Stráne pod Tatrami“
Schválenie projektu „ Rozšírenie vodovodu a vybudovanie výdajných stojanov v obci Stráne pod
Tatrami“
Úprava rozpočtu obce rozpočtovým opatrením 2/2020
Oznámenie o zmene rozpočtu Obce Stráne pod Tatrami na rok 2020 rozpočtovým opatrením
starostu obce č. 1/2020
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 OZ otvoril Rastislav Sloveňák,
starosta obce. Privítal všetkých prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia. Konštatoval, že
je prítomných 8 poslancov a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Starosta obce dal hlasovať o predloženom programe rokovania. O predloženom návrhu
hlasovali všetci poslanci OZ.
Uznesenie č. 34/2020

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. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2020 na vyhlásenie záväznej časti
územného plánu obce Stráne pod Tatrami
6. Schválenie Územného plánu obce Stráne pod Tatrami
7. Zrušenie Uznesení Obecného zastupiteľstva Stráne pod Tatrami č. 32/2019, 33/2019, 34/2019
zo dňa 14.08.2019.
8. Schválenie projektu „Výstavba chodníkov v obci Stráne pod Tatrami“
9. Schválenie projektu „ Rozšírenie vodovodu a vybudovanie výdajných stojanov v obci Stráne
pod Tatrami“
10. Úprava rozpočtu obce rozpočtovým opatrením 2/2020
11. Oznámenie o zmene rozpočtu Obce Stráne pod Tatrami na rok 2020 rozpočtovým opatrením
starostu obce č. 1/2020
12. Žiadosti od občanov
13. Interpelácie poslancov na starostu obce
14. Dopyty poslancov OZ
15. Rôzne
a./ námety občanov doručené obci
b./ písomné pripomienky občanov doručené obci
16. Dotazy a dopyty občanov (fyzických a právnických osôb)
17. Záver
Hlasovanie:
Mená poslancov
za:
- Ján Badžo, Jozef Hangurbadžo, Igor Oračko, Marek Bača, Milan
Badžo, Dušan Oračko, Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Zuzana Sloveňáková
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
uznesenie bolo prijaté

Starosta obce predložil návrh na doplnenie programu rokovania OZ o bod Schválenie Programu
rozvoja obce Stráne pod Tatrami na roky 2016-2022. Za doplnenie programu o tento bod boli všetci
poslanci OZ.
Vyzval ostatných poslancov o predloženie návrhu na doplnenie programu.
Poslanec Bc. Ján Badžo predložil návrh na doplnenie programu rokovania OZ o bod Vyhlásenie voľby
kontrolóra obce.
Za doplnenie tohto programu boli 7 poslanci , jedna poslankyňa Zuzana Sloveňáková bola proti.
Uznesenie č. 35/2020

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
Schvaľuje
zmenu programu OZ
Schvaľuje
upravený program zasadania obecného zastupiteľstva
1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu OZ
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení OZ
Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2020 na vyhlásenie záväznej časti
územného plánu obce Stráne pod Tatrami
6. Schválenie Územného plánu obce Stráne pod Tatrami
7. Zrušenie Uznesení Obecného zastupiteľstva Stráne pod Tatrami č. 32/2019, 33/2019, 34/2019
zo dňa 14.08.2019.
8. Schválenie projektu „Výstavba chodníkov v obci Stráne pod Tatrami“
9. Schválenie projektu „ Rozšírenie vodovodu a vybudovanie výdajných stojanov v obci Stráne
pod Tatrami“
10. Úprava rozpočtu obce rozpočtovým opatrením 2/2020
11. Oznámenie o zmene rozpočtu Obce Stráne pod Tatrami na rok 2020 rozpočtovým opatrením
starostu obce č. 1/2020
12. Žiadosti od občanov
13. Schválenie Programu rozvoja obce Stráne pod Tatrami na roky 2016-2022
14. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
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
2.
3.
4.
5.

Hlasovanie:

Mená poslancov

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

3. Voľba návrhovej komisie
-do návrhovej komisie boli jednomyseľne zvolení: Jozef Hangurbadžo a Igor Oračko

Uznesenie č. 36/2020

NÁVRH

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

5. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2020 na vyhlásenie záväznej
časti územného plánu obce Stráne pod Tatrami

Návrh VZN č. 1/2020 k VZN obce Stráne pod Tatrami na vyhlásenie záväznej časti územného plánu
obce Stráne pod Tatrami bol zverejnený v zákonom stanovenom termíne od 30.04.2020 do 16,05.2020.

Do termínu neboli podané žiadne pripomienky. Poslanci sa jednohlasne uzniesli na tomto VZN.
Uznesenie č. 37/2020

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení:
Uznáša sa
Na Všeobecne záväznom nariadení č. 1/2020 na vyhlásenie záväznej časti územného plánu obce
Stráne pod Tatrami a zverejňuje jeho záväzné časti po dobu 30-tich dní na úradnej tabuli obce a iným
spôsobom v mieste obvyklým

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

6. Schválenie Územného plánu obce Stráne pod Tatrami
Starosta obce dal slovo Ing. Arch. Kuvikovi, ktorý oboznámil prítomných s konečným územným plánom
obce Stráne pod Tatrami, kde sú zakomponované zmeny všetkých dotknutých orgánov, organizácií, či
fyzických osôb. Konštatoval, že tento dokument slúži obci na plánovanie stavebných činností
a upravuje zastavané územie obce. Poslanci mali rôzne otázky a dotazy ako je zámena súkromných
pozemkov v rómskej osade, dopravné komunikácie, stavebné pozemky či občianska vybavenosť.
Územný plán obce nerieši vlastníctvo pozemkov, zámena súkromných pozemkov rieši komasácia.
Dopravné komunikácie sú v územnom pláne orientačné. Jednotlivé časti obce, či konkrétne pozemky
v územnom pláne sa dajú upraviť či zmeniť. Prax je taká, že návrhy na zmeny v územnom pláne od
fyzických osôb či organizácií sa zhromažďujú a ak sa zhromaždí týchto návrhov viac, tak sa
jednotlivo posudzujú. Tieto zmeny posudzuje a schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Povinnosť obce je
každých päť rokov aktualizovať ÚP.
Uznesenie č. 38/2020

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami v zmysle § 4 ods.3 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 26 ods 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení
Berie na vedomie

Informáciu o postupe obstarávania a prerokovania ÚPN obce Stráne pod Tatrami v zmysle §
15 vyhlášky č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii
Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu číslo OU-KK-OSZP-2020/001053032 zo dňa 30.04.2020 v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
v platnom znení (zákon EIA/SEA)
Výsledok preskúmania Návrhu ÚPN obce Stráne pod Tatrami Okresným úradom Prešov,
odborom výstavby a bytovej politiky č. OÚ-PO-OVBP-2020/028552 zo dňa 15.05.2020 v zmysle § 25
ods. 2 stavebného zákona.
Súhlasí
S Vyhodnotením všetkých stanovísk a pripomienok k návrhu ÚPN obce Stráne pod Tatrami.

Schvaľuje
Návrh územného plánu obce Stráne pod Tatrami v zmysle § 26 ods. 3 stavebného zákona , ktoré
vypracoval Ing. arch. Michal Kuvik, autorizovaný architekt SKA, reg. číslo: 0851 AA, Okružná 787/18,
058 01 Poprad.
Ukladá
Zabezpečiť spracovanie čistopisu ÚPN obce Stráne pod Tatrami u spracovateľa ÚPN-O.
Záväznú časť ÚPN obce a hlavné výkresy opatriť schvaľovacou doložkou. Termín: po
vypracovaní čistopisu.
Vyhotoviť o obsahu obstarávania registračný list, ktorý spolu s kópiou uznesenia o schválení
ÚPN zaslať na Ministerstvo dopravy a výstavby SR a Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej
politiky. Termín : do troch mesiacov od schválenia.
Schválené VZN a záväzné časti ÚPN obce zaslať dotknutým orgánom a zároveň zverejniť ich
na 30 dní na úradnej tabuli obce ako aj iným obvyklým spôsobom. Termín: ihneď po schválení
Zodpovedný: starosta obce
Hlasovanie:
Mená poslancov
za:
- Bc. Ján Badžo, Jozef Hangurbadžo, Igor Oračko, Marek Bača, Milan
Badžo, Dušan Oračko, Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Zuzana Sloveňáková
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
uznesenie bolo prijaté

7. Zrušenie Uznesení Obecného zastupiteľstva Stráne pod Tatrami č. 32/2019,
33/2019, 34/2019 zo dňa 14.08.2019.
Uznesenia č. 32/2019, 33/2019 a 34/3019 zo dňa 14.08.2019 boli prijaté obecným zastupiteľstvom na
podanie žiadosti k výzve o nenávratný finančný príspevok na výstavbu chodníkov v obci Stráne pod
Tatrami. Keďže územný plán obce nebol schválený, tieto uznesenia boli prijaté k Návrhu územného
plánu obce. Po schválení územného plánu strácajú platnosť. Poslanci OZ jednomyseľne tieto uznesenia
zrušili.

Uznesenie č. 39/2020

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
ruší

Uznesenia Obecného zastupiteľstva Stráne pod Tatrami č. 32/2019, 33/2019, 34/2019 zo dňa
14.08.2019.
Hlasovanie:
Počet:
Mená poslancov:
za:
Bc. Ján Badžo, Jozef Hangurbadžo, Igor Oračko,
Marek Bača, Milan Badžo, Dušan Oračko, Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Zuzana Sloveňáková
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
uznesenie bolo prijaté

8.Schválenie projektu „ Výstavba chodníkov v obci Stráne pod Tatrami“
Starosta obce informoval prítomných, že ide o uznesenia obecného zastupiteľstva, ktoré už boli raz
prijaté, ale keďže nebol schválený územný plán obce prijali sa k Návrhu územného plánu. V súčasnosti
treba prijať uznesenia, ktoré budú v súlade už s prijatými uzneseniami obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 40/2020

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami
schvaľuje

-

kód výzvy:

OPLZ-PO6-SC611-2019-1

Názov projektu: Výstavba chodníkov v obci Stráne pod Tatrami

Hlasovanie:
za:
Bača, Dušan Oračko Ing. Ľubomíra
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
uznesenie bolo prijaté

Mená poslancov
- Bc. Ján Badžo, Jozef Hangurbadžo , Milan Badžo, Igor Oračko, Marek
Pitoňáková , Zuzana Sloveňáková
-

8.Schválenie projektu „Výstavba chodníkov v obci Stráne pod Tatrami“
Uznesenie č. 41/2020

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
súhlasí
s predložením žiadosti o nenávratné finančné prostriedky na sprostredkovateľský orgán, pričom ciele
projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce a návrhom územného plánu obce.

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

8.Schválenie projektu „Výstavba chodníkov v obci Stráne pod Tatrami“
Uznesenie č. 42/2020

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
Súhlasí
so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu, t. j. min. 5% z celkových oprávnených
výdavkov
Súhlasí
so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a
budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa
Hlasovanie:
Počet:
Mená poslancov:
za:
Bc. Ján Badžo, Jozef Hangurbadžo, Igor Oračko,
Marek Bača, Milan Badžo, Dušan Oračko, Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Zuzana Sloveňáková
proti:
-

zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:

-

Uznesenie bolo prijaté

9. Schválenie projektu „ Rozšírenie vodovodu a vybudovanie výdajných
stojanov v obci Stráne pod Tatrami“
Starosta obce oboznámil prítomných s výzvou na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
zameranú na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí marginalizovaných rómskych komunít, do ktorej
sa môže obec zapojiť. Za tento príspevok sa môže rozšíriť vodovodná sieť v rómskej osade a vymeniť
súčasné výtokové stojany a taktiež sa môžu dobudovať nové výtokové stojany.
Uznesenie č. 43/2020

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami

Schvaľuje
-

kód výzvy:

OPLZ-PO6-SC611-2020-1

Názov projektu: Rozšírenie vodovodu a vybudovanie výdajných stojanov v obci Stráne pod
Tatrami

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

9. Schválenie projektu „ Rozšírenie vodovodu a vybudovanie výdajných
stojanov v obci Stráne pod Tatrami“

Uznesenie č. 44/2020

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
súhlasí
s predložením žiadosti o nenávratné finančné prostriedky na sprostredkovateľský orgán, pričom ciele
projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce a návrhom územného plánu obce.

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

9. Schválenie projektu „ Rozšírenie vodovodu a vybudovanie výdajných
stojanov v obci Stráne pod Tatrami“
Uznesenie č. 45/2020

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
súhlasí
so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu t. j. min. 5% z celkových oprávnených
výdavkov
súhlasí
so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a
budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa
Hlasovanie:
Mená poslancov:
za:
- Bc. Ján Badžo, Marek Bača, Milan Badžo, Igor Oračko, Jozef
Hangurbadžo, Dušan Oračko Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Zuzana Sloveňáková
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
-

Uznesenie bolo prijaté

10. Úprava rozpočtu obce rozpočtovým opatrením 2/2020
V zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v z. n. p starosta obce predkladá rozpočtové opatrenie č. 2/2020.
Presunom rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu sa nemenia celkové príjmy a celkové
výdavky.
Po diskusii poslanci OZ hlasovali o predloženom návrhu

Uznesenie č. 46/2020

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
Schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 2/2020
Uznesenie bolo prijaté
Hlasovanie:
Počet:
Mená poslancov:
za:
8
Bc. Ján Badžo, Jozef Hangurbadžo, Igor Oračko,
Marek Bača, Milan Badžo, Dušan Oračko, Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Zuzana Sloveňáková
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté

11. Oznámenie o zmene rozpočtu Obce Stráne pod Tatrami na rok 2020
rozpočtovým opatrením starostu obce č. 1/2020
Na základe zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z. n. p starosta obce predložil rozpočtové opatrenie o úprave účelovo určených
fin. prostriedkov. Informácia o úprave rozpočtu účelovo určených fin. prostriedkov nepodlieha
schvaľovaniu OZ. /Prenesený výkon v školstve, originálne kompetencie-normatívne prostr.,
vzdelávacie preukazy, asistent učiteľa, lyžiarsky, škola v prírode.../

Uznesenie č. 47/2020

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami

Berie na vedomie
Zmenu rozpočtu Obce Stráne pod Tatrami na rok 2020 rozpočtovým opatrením starostu obce
č. 1/2020
Hlasovanie:
Počet:
Mená poslancov:
za:
8
Bc. Ján Badžo, Jozef Hangurbadžo, Igor Oračko,
Marek Bača, Milan Badžo, Dušan Oračko, Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Zuzana Sloveňáková
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté

13. Schválenie Programu rozvoja obce Stráne pod Tatrami na roky 2016-2022
Starosta obce oboznámil prítomných s Programom rozvoja obce Stráne pod Tatrami na roky 2016-2022.
Je to dokumentácia, ktorá bola spracovaná v roku 2016, ale nebola prijatá obecným zastupiteľstvom.
Poslanci jednomyseľne hlasovali o predloženom návrhu.
Uznesenie č. 48/2020

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami

schvaľuje
Program rozvoja obce Stráne pod Tatrami na roky 2016-2022.
Hlasovanie:
Počet:
Mená poslancov:
za:
Bc. Ján Badžo, Jozef Hangurbadžo, Igor Oračko,
Marek Bača, Milan Badžo, Dušan Oračko, Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Zuzana Sloveňáková
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté

14. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
Uznesenie č. 49/2020

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 08.07.2020 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 : 24.06.2020 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“
Určuje
Rozsah výkon u hlavného kontrolóra obce Stráne pod Tatrami je 10 hodín týždenne a mesačný plat
hlavného kontrolóra vo výške 392,00 EUR hrubej mzdy.

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

Uznesenie bolo prijaté

15. Interpelácie poslancov na starostu obce
Poslankyňa Ing. Pitoňáková podala návrh na úpravu rigolov v niektorých úsekoch. okolo komunikácie
z Kežmarku do Strání pod Tatrami. Starosta obce podá návrh na Slovenskú správu ciest na úpravu
terénu okolo komunikácie.
Poslankyňa Ing. Pitoňáková mala pripomienku k vývozu organickej hmoty z Bioplynovej stanice na PDP
v Kežmarku. Odpad vyvážali celú noc a zašpinili miestnu komunikáciu. Starosta obce telefonicky
upozornil pracovníkov PDP, aby komunikáciu očistili a dali do pôvodného stavu.

17.Rôzne
Pani Kaprálová mala dotaz, kedy bude dokončená oprava miestneho rozhlasu, keďže videla faktúru za
túto opravu. Starosta obce odpovedal, že faktúra je za opravu miestneho rozhlasu, kde sa opravovali
káble a aparáty. Tie aparáty, ktoré neboli funkčné sú objednané a čaká sa na ich doručenie.

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

Overovatelia:

Ing. Ľubomíra Pitoňáková
Marek Bača

Rastislav Sloveňák
starosta obce

Zapísala:
Ing. Ružena Wildnerová
25.05.2020

