Zápisnica
Zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami
konaného
dňa 08.07.2020

Prítomní:

Starosta obce: Rastislav Sloveňák,
Poslanci OZ: Jozef Hangurbadžo, Marek Bača, Dušan Oračko, Ing. Ľubomíra Pitoňáková,

Zuzana Sloveňáková, Slavomír Badžo
Neprítomní:

poslanci OZ: Milan Badžo, Igor Oračko, Bc. Ján Badžo

Ďalší prítomní:

Ivana Nižníková
Ing. Ružena Wildnerová

Verejnosť:

podľa prezenčnej listiny.

PROGRAM ZASADANIA OZ

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu OZ
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení OZ
5. Voľba kontrolóra obce
6. Návrh záverečného účtu obce Stráne pod Tatrami
7. Čerpanie rezervného fondu
8. Úprava rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 3/2020
9. Úprava rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 4/2020
10. Regionálna nízkouhlíková stratégia
11. Žiadosti od občanov

Predkladá

12. Interpelácie poslancov na starostu obce
13. Dopyty poslancov OZ
14. Rôzne
a./ námety občanov doručené obci
b./ písomné pripomienky občanov doručené obci
15. Dotazy a dopyty občanov (fyzických a právnických osôb)
16. 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 6 poslancov OZ a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Starosta obce dal hlasovať o predloženom programe rokovania. O predloženom návrhu
hlasovali všetci poslanci OZ.

Uznesenie č. 50/2020

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. Voľba kontrolóra obce
6. Návrh záverečného účtu obce Stráne pod Tatrami
7. Čerpanie rezervného fondu
8. Úprava rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 3/2020
9. Úprava rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 4/2020

10. Regionálna nízkouhlíková stratégia
11. Žiadosti od občanov
12. Interpelácie poslancov na starostu obce
13. Dopyty poslancov OZ
14. Rôzne
a./ námety občanov doručené obci
b./ písomné pripomienky občanov doručené obci
15. Dotazy a dopyty občanov (fyzických a právnických osôb)
16. Záver

Hlasovanie:
za:

Mená poslancov
-

Jozef Hangurbadžo, Marek Bača, Dušan Oračko, Ing. Ľubomíra

Pitoňáková, Zuzana Sloveňáková, Slavomír Badžo
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: Jozef Hangurbadžo, Zuzana Sloveňáková

3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli jednomyseľne zvolení: Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Marek Bača

Uznesenie č. 51/2020
Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami

NÁVRH

Volí
Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Marek Bača

Hlasovanie:

Mená poslancov

za:

Jozef Hangurbadžo, Marek Bača, Dušan Oračko, Ing. Ľubomíra

Pitoňáková, Zuzana Sloveňáková, Slavomír Badžo
proti:

-

zdržal sa:

-

nehlasoval:

-

neprítomní pri hlasovaní:

-

uznesenie bolo prijaté

4. Kontrola plnenia uznesení OZ
Starosta obce informoval prítomných o plnení uznesenia č. 38/2020 zo dňa 17.05.2020:
-

Zabezpečiť spracovanie čistopisu ÚPN obce Stráne pod Tatrami u spracovateľa ÚPN-O.

Predložené 18.05.2020
-

Záväznú časť ÚPN obce a hlavné výkresy opatriť schvaľovacou doložkou. Termín: po

vypracovaní čistopisu.
Predložené 18.05.2020.
-

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.
Zaslané 25.05.2020
-

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.
Zverejnené ihneď, zaslané 09.06.2020.

Uznesenie č. 52/2020

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
Berie na vedomie
Správu s plnení uznesenia č. 38/2020 zo dňa 17.05.2020

Hlasovanie:
za:

Mená poslancov
- Jozef Hangurbadžo, Marek Bača, Dušan Oračko, Ing. Ľubomíra

Pitoňáková, Zuzana Sloveňáková, Slavomír Badžo
proti:

-

zdržal sa:

-

nehlasoval:

-

neprítomní pri hlasovaní:

-

uznesenie bolo prijaté

5. Voľba kontrolóra obce
Na 4. zasadnutí OZ dňa 17.05.2020 bol uznesením č. 49/2020 vyhlásený deň voľby kontrolóra obce
Stráne pod Tatrami a podrobnosti na predloženie prihlášky. Do 24.06.2020 do 12,00 hod. / termín
doručenia prihlášky/ boli na obecný úrad Stráne pod Tatrami doručené 4 prihlášky.
Poslanci na svojom zasadnutí otvorili a skontrolovali všetky podané prihlášky.
1 prihláška nespĺňala náležitosti, nebola úplná.
3 prihlášky boli úplné.
Všetci 4 kandidáti, ktorí predložili prihlášky boli pozvaní na zasadnutie OZ. Túto možnosť využili 2
kandidátky a po vyzvaní sa predstavili a dostali možnosť sa vyjadriť, ktorú aj využili.
Poslanci OZ verejne hlasovali o každom z 3 kandidátov samostatne. Z prítomných 6 poslancov OZ bola
v 1. kole s počtom 5 hlasov a 1 sa zdržal zvolená za kontrolórku obce JUDr. Lucia Blašková. V ďalšom
poradí skončili Martina Tarnocyová s 5 hlasmi proti a 1 zdržal a Mgr. Gabriel Kaprál so 4 hlasmi proti a 2
zdržali.

Uznesenie č. 53/2020

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov prijalo uznesenie, ktorým v súlade s § 18 a § 18a zákona SNR 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Volí
do funkcie hlavného kontrolóra obce Stráne pod Tatrami JUDr. Luciu Blaškovú, bytom Pod lesom 19, 060 01
Kežmarok, so začiatkom funkčného obdobia od 09.07.2020, s dĺžkou pracovného času - 40 hodín mesačne a
mesačným platom hlavného kontrolóra, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci
kalendárny rok, a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce, ktorý je v obciach.

Hlasovanie:
za:

Mená poslancov:
-

Jozef Hangurbadžo, Marek Bača, Dušan Oračko,

Zuzana Sloveňáková, Slavomír Badžo
proti:

-

zdržal sa:

-

nehlasoval:

-

neprítomní pri hlasovaní:

-

Ing. Ľubomíra Pitoňáková

uznesenie bolo prijaté

5. Voľba kontrolóra obce
Uznesenie č. 54/2020

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod

Súhlasí
aby hlavný kontrolór v zmysle § 18 ods. 1 zákona o obecnom zriadení mohol podnikať alebo vykonávať
inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb,
ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.

Hlasovanie:
za:

Mená poslancov
- Jozef Hangurbadžo, Marek Bača, Dušan Oračko, Ing. Ľubomíra

Pitoňáková, Zuzana Sloveňáková, Slavomír Badžo
proti:

-

zdržal sa:

-

nehlasoval:

-

neprítomní pri hlasovaní:

-

uznesenie bolo prijaté

6. Návrh záverečného účtu Obce Stráne pod Tatrami
Návrh záverečného účtu Obce Stráne pod Tatrami za rok 2019 bol zverejnený v zákonom určenom
termíne a poslancom OZ zaslaný v predstihu. Poslanci po niekoľkých dotazoch a diskusii hlasovali
o predloženom návrhu
Uznesenie č. 55/2020

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
Schvaľuje
Záverečný účet Obce Stráne pod Tatrami za rok 2019 a celoročné hospodárenie bez výhrad
Schvaľuje
Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia v sume 317 421,31 EUR na tvorbu rezervného fondu..
Hlasovanie:
za:

Mená poslancov
- Jozef Hangurbadžo, Marek Bača, Dušan Oračko, Ing. Ľubomíra

Pitoňáková, Zuzana Sloveňáková, Slavomír Badžo
proti:

-

zdržal sa:

-

nehlasoval:

-

neprítomní pri hlasovaní:

-

uznesenie bolo prijaté

7. Čerpanie rezervného fondu
Poslanci OZ diskutovali o čerpaní Rezervného fondu, ktoré investície majú prioritu a ktoré ešte môžu
počkať a hlasovali o predloženom návrhu
Uznesenie č. 56/2020

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami

schvaľuje
čerpanie rezervného fondu obce v roku 2020:
-

na projektovú dokumentáciu obecného úradu vo výške 10 000€,

-

projektovú dokumentáciu materskej škôlky vo výške 30 000€,

-

projektovú dokumentáciu vodozádržných zariadení vo výške 20 000€,

-

projektovú dokumentáciu na zateplenie ONB vo výške 1 000€,

-

na nákup mulčovača vo výške 4 000€,

-

dokončenie územného plánu vo výške 20 000€,

-

projekt pozemkových úprav/komasácia pozemkov/ vo výške 40 000€,

-

výstavbu nových elektrických prípojok vo výške 20 000€,

-

dokončenie kanalizácie vo výške 17 000€,

-

zatepľovanie ONB vo výške 59 000€,

-

rekonštrukcia KD vo výške 90 000€,

-

výstavbu plotu okolo modulovej základnej školy vo výške 15 000€

-

dokončenie prístavby SOH vo výške 20 000€.

Hlasovanie:
za:

Mená poslancov
- Jozef Hangurbadžo, Marek Bača, Dušan Oračko, Ing. Ľubomíra

Pitoňáková, Zuzana Sloveňáková, Slavomír Badžo
proti:

-

zdržal sa:

-

nehlasoval:

-

neprítomní pri hlasovaní:

-

uznesenie bolo prijaté

8. Úprava rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 3/2020
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. 57/2020

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
schvaľuje

Rozpočtové opatrenie č. 3/2020

Hlasovanie:
za:

Mená poslancov:
-

Jozef Hangurbadžo, Marek Bača, Dušan Oračko, Ing.

Ľubomíra Pitoňáková, Zuzana Sloveňáková, Slavomír Badžo
proti:

-

zdržal sa:

-

nehlasoval:

-

neprítomní pri hlasovaní:

-

uznesenie bolo prijaté

9. Úprava rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 4/2020
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. 58/2020

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
schvaľuje

Rozpočtové opatrenie č. 4/2020
Hlasovanie:
za:

Mená poslancov
- Jozef Hangurbadžo, Marek Bača, Dušan Oračko, Ing. Ľubomíra

Pitoňáková, Zuzana Sloveňáková, Slavomír Badžo
proti:

-

zdržal sa:

-

nehlasoval:

-

neprítomní pri hlasovaní:

-

uznesenie bolo prijaté

10. Regionálna nízkouhlíková stratégia
Regionálna nízkouhlíková stratégia spádovej oblasti mesta Spišská Belá je komplexný strednodobý
a dlhodobý dokument, ktorý definuje aktivity regiónu a subjektov pôsobiacich na území regiónu, ktoré
sú zamerané na znižovanie emisií CO2. Tento strategický dokument bola spracovaný s v súlade
s Dohovorom primátorov a starostov o klíme a energetike. Navrhované opatrenia na znižovanie emisií
CO2 rešpektujú existujúce strategické dokumenty na národnej a európskej úrovni, ale aj plánované
aktivity na úrovni regiónu a nie sú pre región záväzné. Majú len poradnú funkciu. Vypracovaný
a obecným zastupiteľstvom schválený dokument nízkouhlíkovej stratégie má pre mestá a obce
pozitívny vplyv na získavanie ďalších možných nenávratných finančných prostriedkov v rámci
európskych výziev zameraných na zlepšenie životného prostredia /napr. obnova budov a pod./.
Uznesenie č. 59/2020

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami

schvaľuje

dokument „Regionálna uhlíková stratégia pre spádovú oblasť mesta Spišská Belá“, stratégia tvorí
prílohu tohto uznesenia

Hlasovanie:

Mená poslancov
- Jozef Hangurbadžo, Marek Bača, Dušan Oračko, Ing. Ľubomíra

za:

Pitoňáková, Zuzana Sloveňáková, Slavomír Badžo
proti:

-

zdržal sa:

-

nehlasoval:

-

neprítomní pri hlasovaní:

-

uznesenie bolo prijaté

11. Žiadosti od občanov
Dňa 10.06.2020 bola na Obecný úrad doručená žiadosť o materiálnu pomoc na opravu strechy
žiadateľky Lucie Oračkovej, Stráne pod Tatrami č. 99. Poslanci navrhli, aby urobili obhliadku na mieste
a prerokovali na najbližšom zasadnutí OZ.

12. Interpelácie poslancov na starostu obce
Poslanec Slavomír Badžo predniesol otázku, či by sa obrady , /sobáše/ nemohli konať na úrade
v Stráňach pod Tatrami. Obec Stráne pod Tatrami nemá zriadený Matričný úrad, preto nomôže tieto
obrady vykonávať.

13. Dotazy a dopyty občanov (fyzických a právnických osôb)
14. Rôzne
a. Námety občanov doručené obci
b. Písomné pripomienky občanov doručené obci

15. Dotazy a dopyty občanov
16. Záver

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

Overovatelia:

Jozef Hangurbadžo

Zuzana Sloveňáková

Rastislav Sloveňák
starosta obce

Zapísala:
Ing. Ružena Wildnerová
13.07.2020

