Zápisnica
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod
Tatrami konaného dňa 23.06.2017

Prítomní:
Rastislav Sloveňák, starosta obce
Poslanci:
Ján Oračko, Július Oračko ml., Slavomír Badžo, Igor Oračko, Ondrej Badžo,
Ján Badžo st., Július Badžo, Július Oračko st., Ján Badžo ml.,
Neprítomní:
............................................................................................................................
Ďalší prítomní: Ing. Anna Vitkovská, ekonómka obce
Mgr. Lucia Regecová, kontrolórka obce
Ing. Ružena Wildnerová, zamestnanec obce
Zuzana Pitoňáková, zamestnanec obce
Hostia:

Marek Virág, starosta obce Markušovce
Danuša Beláková, kontrolórka viacerých obcí

Verejnosť:

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

Na úvod zasadnutia OZ Rastislav Sloveňák, starosta obce informoval prítomných, že celé
rokovanie OZ sa bude nahrávať.

PROGRAM ZASADANIA OZ
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadania OZ
4. Kontrola uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho rokovania
5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2017
6. Pravidlá kontrolnej činnosti podľa §18e Zákona 369/1990 Z. b. o obecnom zriadení
7. Zásady odmeňovania poslancov
8. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami
9. Štatút obce Stráne pod Tatrami
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Záver
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Rokovanie OZ otvoril Rastislav Sloveňák, starosta obce. Privítal všetkých prítomných.
Starosta obce konštatoval, že počet prítomných poslancov je 9 a OZ je uznášania schopné.
K bodu 2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce určil zapisovateľku Ing. R. Wildnerovú. Poslanec Ondrej Badžo oponoval, že ak
poslanci zvolali zasadnutie, tak určujú oni zapisovateľku. Starosta obce odpovedal, že
poslanci OZ požiadali starostu obce o zvolanie zasadnutia OZ , starosta ho zvolal, vedie ho
a aj určuje zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Starosta obce určil :
Overovateľov zápisnice:
Zapisovateľku:

Ján Badžo st., Ondrej Badžo
Ing. Ružena Wildnerová

Starosta obce navrhol:
Návrhovú komisiu:

Ján Oračko, Igor Oračko, Ján Badžo ml.

Poslanci hlasovali za navrhnutých členov návrhovej komisie:
Uznesenie č. 34/2017

návrh

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami
volí
návrhovú komisiu, v zložení Ján Oračko, Igor Oračko, Ján Badžo ml.
Hlasovanie: za: Ján Badžo ml., Ján Oračko, Július Badžo ml., Igor Oračko, Ondrej Badžo,
Ján Badžo st., Július Badžo, Július Oračko st.
proti:
zdržal sa:
Slavomír Badžo,
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní: Uznesenie bolo prijaté
K bodu 3. Schválenie programu zasadnutia OZ
Návrhy poslancov:
Podľa vyjadrenia p. Vitkovskej poslanci OZ ju poverili, aby spracovala materiály na
zasadnutie OZ a navrhli doplniť program OZ.
Starosta obce ako štatutár obce sa vyjadril, že žiadny písomný materiál na rokovanie OZ mu
nebol doručený. Ekonómka obce oponovala, že poslala na obecný úrad list na adresu
poslancov OZ, ktorý bol vrátený odosielateľovi. V tejto zásielke mali byť doklady na
rokovanie OZ. Starosta obce zopakoval, že materiály na rokovanie OZ mu neboli doručené
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OZ.
Tento bod programu bol prednesený ústne bez toho, aby bol predložený písomný návrh,
dôvodová správa a návrh uznesenia starostovi obce, ktorý viedol rokovanie OZ.
Návrh na zmenu programu zasadania OZ predniesol prítomným poslanec Ján Oračko.
Na niekoľkonásobnú žiadosť o predloženie doplňujúceho programu, pani Ing. Vitkovská
odpovedala, že nemá kópiu, nemala čas na vytvorenie kópie, nemala ju kde urobiť a že neboli
vytvorené podmienky na prácu, a že materiál bude doručený starostovi včas.
Starosta obce odpovedal, že je zamestnankyňa obce, kedykoľvek v pracovnej dobe mohla
tieto materiály namnožiť, alebo zaplatiť, obecný úrad by jej tieto výdavky preplatil.
Na ďalšiu výzvu mu poslanci podali zmenený program zasadnutia, ktorý potom starosta obce
prečítal:
Schválenie konateľa spoločnosti Služby Stráne pod Tatrami – doplniť bod č. 5
Vyslovenie nedôvery starostovi obce
- doplniť bod č. 6
Vyhlásenie referenda za odvolanie starostu obce
- doplniť bod č. 7
Zriadenie ekonomickej komisie
- doplniť bod č. 8
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2 ½ rok 2017 – doplniť bod č. 9
Pravidlá kontrolnej činnosti podľa §18e Zákona 369/1990 Z. b. o obecnom zriadení – doplniť
bod č. 10
Zásady odmeňovania poslancov OZ
- doplniť bod č. 11
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami
- doplniť bod č. 12
Štatút obce Stráne pod Tatrami
- doplniť bod č. 13
Úprava rozpočtu obce SpT na rok 2017, č. 2/2017
- doplniť bod č. 14
Rôzne
- doplniť bod č. 15
Diskusia
- doplniť bod č. 16
Záver
- doplniť bod č. 17
Uznesenie č. 35/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami
a. schvaľuje
zmenu programu
b. schvaľuje
program rokovania s navrhnutými zmenami a doplnkami v znení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

návrh

Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadania OZ
Kontrola uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho rokovania
Schválenie konateľa spoločnosti Služby Stráne pod Tatrami
Vyslovenie nedôvery starostovi obce
Vyhlásenie referenda za odvolanie starostu obce
Zriadenie ekonomickej komisie
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2 ½ rok 2017
Pravidlá kontrolnej činnosti podľa §18e Zákona 369/1990 Z. b. o obecnom zriadení
Zásady odmeňovania poslancov OZ
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami
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13.
14.
15.
16.
17

Štatút obce Stráne pod Tatrami
Úprava rozpočtu obce SpT na rok 2017, č. 3/2017
Rôzne
Diskusia
Záver

Hlasovanie: za: Ján Badžo ml., Ján Oračko, Július Badžo ml., Igor Oračko, Ondrej
Badžo, Ján Badžo st., Július Badžo, Július Oračko st.
proti:
zdržal sa:
Slavomír Badžo
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní: Uznesenie bolo prijaté
K bodu 4. Kontrola uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho
rokovania
Tento bod programu bol prednesený ústne bez toho, aby bol predložený písomný návrh,
dôvodová správa a návrh uznesenia starostovi obce, ktorý viedol rokovanie OZ.
Kontrolórka obce Mgr. Lucia Regecová ústne predniesla pripomienku, že jej neboli
poskytnuté materiály na kontrolu uznesení zo dňa 14.06.2017, kedy sa malo uskutočniť
zasadnutie OZ. Starosta odpovedal, že sa žiadne uznesenia neprijali, keďže zastupiteľstvo
nebolo uznášaniaschopné a nekonalo sa. Kontrolórka obce chcela urobiť kontrolu uznesení od
roku 2014 -2017. Upozornila, že obec má viesť evidenciu uznesení. Na to starosta odpovedal,
že všetky uznesenia sú zverejnené a upozornil, že doteraz kontrolu nevykonávala keďže ju
chce vykonať teraz.
Zástupca starostu obce po udelení slova sa otvorene opýtal ekonómky obce Ing. Vitkovskej, či
je na obecnom úrade aktívna pracovníčka, pretože už niekoľkokrát bol na obecnom úrade
a nikdy ju tam nevidel. Tá oponovala, že má v pracovnej zmluve prácu na doma a pracuje na
základe § 52 Zákonníka práce /č. 311/2001 Zb. v znení neskorších predpisov/.
Starosta obce, ako štatutár obce vydal verejné vyhlásenie:
Vyzval ekonómku obce Ing. Vitkovskú, aby prišla do práce na obecný úrad. Aby doručila
všetky dokumenty a doklady starostovi obce, pretože sú majetkom obce a nie sú jej
súkromným vlastníctvom, aby sa tak vyhla možnému trestnému stíhaniu.
Ekonómka obce reagovala, že nemá žiadne materiály a na dotaz ako pracuje, odpovedala, že
„účtovník“, jej manžel, jej zasielal preskenované materiály.
Z tohto bodu programu nepredniesla ani nepredložila návrhová komisia žiadny návrh
uznesenia.
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K bodu 5. Schválenie konateľa spoločnosti Služby Stráne pod Tatrami
Tento bod programu bol prednesený ústne bez toho, aby bol predložený písomný návrh,
dôvodová správa a návrh uznesenia starostovi obce, ktorý viedol rokovanie OZ.
Starosta obce, Rastislav Sloveňák informoval prítomných, že tento prípad na návrh
kontrolórky obce Mgr. Lucie Regecovej je prešetrovaný Okresnou prokuratúrou Kežmarok
a až po výsledku jej šetrenia sa vyjadrí k problematike.
Poslanec Ján Oračko predniesol dôvodovú správu, ktorú nepredložil v písomnej podobe
starostovi obce. Citoval §11 ods. 4 písm.i zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Ústne predložil návrh uznesenia k bodu 5 kde OZ schvaľuje a vymenuje za konateľa obecnej
firmy Služby obce SpT s.r.o. pána Róberta Vitkovského, nar. 19.09.1976, Toporcerova 29,
Kežmarok.
Písomný návrh uznesenia nebol predložený.
Uznesenie č. 36/2017

návrh

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade so zákonom § 11 ods. 4, písm.i
zákona č. 369/1999 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje a vymenuje
za konateľa obecnej firmy Služby obce SpT s.r.o. pána Róberta Vitkovského, nar. 19.09.1976,
Toporcerova 29, Kežmarok.
Hlasovanie: za: Ján Badžo ml., Ján Oračko, Július Badžo ml., Igor Oračko, Ondrej
Badžo, Ján Badžo st., Július Badžo, Július Oračko st.
proti:
zdržal sa: Slavomír Badžo
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté
Starosta obce upozornil prítomných, že toto uznesenie nepodpíše, kým nebude ukončené
vyšetrovanie na Okresnej prokuratúre Kežmarok.
K bodu 6. Vyslovenie nedôvery starostovi obce
Tento bod programu bol prednesený ústne bez toho, aby bol predložený písomný návrh,
dôvodová správa a návrh uznesenia starostovi obce, ktorý viedol rokovanie OZ.
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§16, ods.1, ods.2 a ods. 3 zákona č. 369/1990Zb o obecnom zriadení.
Ďalej bol citovaný zákon č. 596/2003 Zb. o štátnej správe v školstve a šk. samospráve v znení
neskorších predpisov. Na požiadanie dôvodovej správy bol starostovi predložený iný
dokument, nebol to ten, ktorý prečítala pani Ing. Vitkovská.
Písomná forma dôvodovej správy nebola starostovi predložená.
Poslanec Ján Oračko prečítal návrh uznesenia
Uznesenie č. 37 /2017

návrh

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade so zákonom § 11 ods. 4 zákona č.
369/1999 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
vyhlasuje
nedôveru starostovi obce Stráne pod Tatrami
Hlasovanie: za: Ján Badžo ml., Ján Oračko, Július Badžo ml., Igor Oračko, Ondrej
Badžo, Ján Badžo st., Július Badžo, Július Oračko st.
proti:
zdržal sa: Slavomír Badžo
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté
Starosta obce upozornil prítomných, že toto uznesenie nepodpíše
K bodu 7 Vyhlásenie referenda za odvolanie starostu obce
Tento bod programu bol prednesený ústne bez toho, aby bol predložený písomný návrh,
dôvodová správa a návrh uznesenia starostovi obce, ktorý viedol rokovanie OZ.
Ing. Anna Vitkovská, ekonómka obce prečítala dôvodovú správu k 7 bodu programu.
Upresnila, že poslanci OZ požiadali kontrolórku obce Mgr. Regecovú a aj ekonómku obce
Ing. Vitkovskú na spracovanie tohto návrhu.
Citovala v nej §13a, ods. 3 písm a, bod 2 zákona č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení.
Ďalej uviedla porušenie zákonov a nariadení, zákon č. 461/2003 Zb. o sociálnom poistení.
Konštatovala, že starosta obce porušil zákon, pretože nebolo doručené písomné odvolanie
zástupcovi obce, Jánovi Badžovi.
Porušil pravidlá Dodatku č. 1, Odmeňovacieho poriadku poslancov OZ v Stráňach pod
Tatrami, čl. 2 a článok 4 ,kde sa vyplácajú odmeny poslancom mesačne, vo výplatnom
termíne určenom pre zamestnancov.
Ďalšie porušenie zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Ďalej bolo citované porušenie zákona č. 596/2003 Zb. o štátnej správe v školstve a šk.
samospráve v znení neskorších predpisov o menovaní členov do rady školy v Stráňach pod
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Ďalej bolo uvedené porušenie Ústavy SR, zákonníka práce
Starosta reagoval, že viaceré z týchto predložených porušení zákonov sú v riešení na Okresnej
prokuratúre Kežmarok. Až po jej vyjadrení bude jasné porušenie pravidiel.
Poslanec Ján Oračko predniesol návrh uznesenia
Tento návrh uznesenia nebol predložený v písomnej podobe.
Uznesenie č. 38/2017

návrh

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade so zákonom § 11a ods.1, písm. b
zákona č. 369/1999 Zb. o obecnom zriadení
vyhlasuje
miestne referendum o odvolaní starostu obce Rastislava Sloveňáka, bytom Stráne pod Tatrami
č. 37, podľa §13a, ods.3 písm. a, bod 2, ktoré sa bude konať 15.07.2017 v čase od 7,00 do
20,00 s referendovou otázkou:
Ste za odvolanie starostu obce Stráne pod Tatrami Rastislava Sloveňáka?
a zároveň zriaďuje komisiu pre miestne referendum za odvolanie starostu obce Stráne pod
Tatrami Rastislava Sloveňáka v zložení:
Oračko Igor, Badžo Ondrej, Badžo Ján,, Oračko Július, Oračko Ján, Badžo Ján a Oračko
Július.
Určuje za zapisovateľku pre miestne referendum:
Ing. Annu Vitkovskú, ekonómku obce Stráne pod Tatrami
a určuje lehotu na prvé zasadanie komisie pre miestne referendum na deň: 26.06.2017 o 15,00
v zasadačke obecného úradu v Stráňach pod Tatrami
Hlasovanie: za: Ján Badžo ml., Ján Oračko, Július Badžo ml., Igor Oračko, Ondrej
Badžo, Ján Badžo st., Július Badžo, Július Oračko st.
proti:
zdržal sa:
Slavomír Badžo
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
Podľa § 13, ods. 7 starosta nemôže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva
o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu.
V tejto veci starosta podá podnet na Okresnú prokuratúru v Kežmarku.
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Tento bod programu bol prednesený ústne bez toho, aby bol predložený písomný návrh,
dôvodová správa a návrh uznesenia starostovi obce, ktorý viedol rokovanie OZ.
Dôvodová správa nebola prednesená. Poslanec Ján Oračko prečítal návrh uznesenia na
zriadenie ekonomickej komisie.
Uznesenie č. 39 /2017

návrh

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade s § 15 zákona č. 369/1990 Zb
o obecnom zriadení
zriaďuje ekonomickú komisiu
ako stály poradný a kontrolný orgán
v zložení
Oračko Igor, predseda
Oračko Ján, člen
Ing. Anna Vitkovská, člen
S vymedzením týchto úloh:
a) Každé 2 týždne kontroluje efektívnosť vynakladania peňažných prostriedkov,
dodržiavanie zákonníka práce a dodržiavanie ustanovení kolektívnej zmluvy,
dodržiavanie zákona o účtovníctve, zákona o rozpočtových pravidlách, zákona
o obecnom zriadení
b) Vytvára koncepciu a kritériá nakladania s majetkom obce s cieľom zabezpečiť
efektívne fungovanie obce, s reálnym príjmom do rozpočtu
c) Vytvára koncepciu a kritériá obstarávania majetku obce
d) Navrhuje koncepčné riešenia týkajúce sa príjmov obce (daň z nehnuteľností, daň za
užívanie verejného priestranstva, poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady a pod.)
e) Prerokováva a vyjadruje sa k návrhu rozpočtu obce, posudzuje rozpočtové požiadavky
z hľadiska ich prínosu pre obec a jej rozvoj
f) Prerokováva a vyjadruje sa k návrhu na zmenu rozpočtu obce vrátane obecných
organizácií (ďalej len rozpočtu obce) na príslušný rok
g) Prerokováva a hodnotí priebežné výsledky plnenia rozpočtu obce ako i účelovosť
a efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov.
h) Prerokováva a vyjadruje sa k záverečnému účtu obce a rozdeleniu hospodárskeho
výsledku
i) Prerokováva a vyjadruje sa k použitiu mimorozpočtových peňažných fondov /rezervný
fond a ostatné peňažné fondy obce)
j) Prerokováva a vyjadruje sa k prijatým úverom, resp. pôžičkám obcou a zriadeniu
záložného práva k majetku obce
k) Prerokováva a vyjadruje sa k združovaniu prostriedkov obce
l) Prerokováva a vyjadruje sa k prevodom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce
vrátane zverenia majetku obce do výpožičky a prenájmu majetku obce
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n) Prerokováva a vyjadruje sa k odpusteniu resp. zníženiu pohľadávok obce
o) Prerokováva a vyjadruje sa k nákupu nehnuteľného a hnuteľného majetku do
vlastníctva obce
p) Vyjadruje sa k vkladu majetku obce do spoločnosti, kontroluje jeho využívanie
a navrhuje opatrenia – kontroluje spôsob realizácie uznesení zastupiteľstva
a dodržiavanie VZN v pôsobnosti komisie
q) Vyjadruje sa osobitne k VZN týkajúcich sa nakladania s majetkom obce, resp. iným
materiálom majúcim dopad na rozpočet obce
r) Prerokováva návrhy investičných akcií obce a zaujíma k nim stanovisko
s) Zúčastňuje sa na kontrolných dňoch investičných akcií
t) Prerokováva parametre investičných akcií a podmienky pre zadanie jednotlivých
investičných akcií v štádiu projektovej prípravy
u) Vyjadruje sa k podkladom pre verejné obstarávanie investičných akcií
v) Je garantom pri príprave strategických materiálov obce týkajúcich sa smerovania
a rozvoja obce
w) V potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami OZ
Hlasovanie: za: Ján Badžo ml., Ján Oračko, Július Badžo ml., Igor Oračko, Ondrej
Badžo, Ján Badžo st., Július Badžo, Július Oračko st.
proti:
zdržal sa:
Slavomír Badžo
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní
Uznesenie bolo prijaté
Starosta obce upozornil prítomných, že toto uznesenie nepodpíše, pretože túto náplň majú
v zákone poslanci OZ a kontrolór obce

K bodu 9 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2 ½ rok 2017
Návrh plánu kontrolnej činnosti bol zverejnený na obecnej tabuli od 07.06.2017.
Poslanec Ján Oračko predniesol návrh na uznesenie
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návrh

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Stráne pod Tatrami na obdobie druhého
polroka 2017 podľa predloženého plánu
Hlasovanie: za: Ján Badžo ml., Ján Oračko, Július Badžo ml., Igor Oračko, Ondrej
Badžo, Ján Badžo st., Július Badžo, Július Oračko st.
proti:
Slavomír Badžo
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní
Uznesenie bolo prijaté
K bodu 10 Pravidlá kontrolnej činnosti podľa §18e Zákona 369/1990 Z. b. o obecnom
zriadení
Tento bod programu bol prednesený ústne bez toho, aby bol predložený písomný návrh,
dôvodová správa a návrh uznesenia starostovi obce, ktorý viedol rokovanie OZ.
Poslanec Slavomír Badžo opustil miestnosť.
Na otázku starostu obce akými pravidlami sa riadila kontrolórka obce do dnešného dňa,
neodpovedala.
Na žiadosť starostu obce, aby mu predložila Pravidlá kontrolnej činnosti, ekonómka obce Ing.
Vitkovská sa vyjadrila, že pošle materiál na obecný e-mail.
Na otázku starostu obce kedy to bude, neodpovedala.
Poslanec Slavomír Badžo sa vrátil do rokovacej miestnosti
Poslanec Ján Oračko predniesol návrh na uznesenie
Uznesenie č. 41/2017

návrh

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade s §18e zákona č. 369/1990 Zb
o obecnom zriadení
schvaľuje
pravidlá kontrolnej činnosti nasledovne:

- 11 1. Miesto výkonu kontroly sa určuje miesto výkonu práce hlavného
kontrolóra, t.j. Toporcerova 1347/29, 060 01 Kežmarok a nie je ho
možné meniť bez súhlasu hlavného kontrolóra
2. Starosta obce Stráne pod Tatrami na základe Oznámenia o začatí
kontroly protokolárne odovzdá hlavnému kontrolórovi najneskôr do
troch pracovných dní od doručenia Oznámenia o začatí kontroly
dokumentáciu potrebnú pre výkon kontroly.
Hlasovanie: za: Ján Badžo ml., Ján Oračko, Július Badžo ml., Igor Oračko, Ondrej
Badžo, Ján Badžo st., Július Badžo, Július Oračko st.
proti:
Slavomír Badžo
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní
Uznesenie bolo prijaté
Starosta obce upozornil prítomných, že toto uznesenie nepodpíše.
Pani Beláková, kontrolórka viacerých obcí oznámila kontrolórke obce Stráne pod Tatrami
Mgr. Regecovej, že tieto Pravidlá kontrolnej činnosti schválené v zastupiteľstve predloží na
Združenie hlavných kontrolórov SR, pretože toto nie sú pravidlá kontrolnej činnosti.

K bodu 11 Zásady odmeňovania poslancov OZ
Návrh VZN obce Stráne pod Tatrami č. 1/2017 – Zásady odmeňovania poslancov obecného
zastupiteľstva v Stráňach pod Tatrami bolo zverejnené na obecnej tabuli od 07.06.2017.
Poslanci OZ zverejnili toto VZN obce Stráne pod Tatrami č. 1/2017 – Zásady odmeňovania
poslancov obecného zastupiteľstva v Stráňach pod Tatrami
Starosta obce udelil slovo pani Belákovej, ktorá upozornila poslancov OZ, že takéto pravidlá
odmeňovania poslancov sa neprijímajú vo forme VZN. Poslanci ho na mieste opravili ako
zásady odmeňovania poslancov OZ.
Na otázku či kontrolórka obce skontrolovala tento dokument, odmietla sa vyjadriť, že je len
poradný orgán.
Poslanec Ján Oračko predniesol návrh na uznesenia

- 12Uznesenie č. 42 /2017

návrh

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade s § 11, ods. 4 písm. k, zákona č.
369/1990 Zb o obecnom zriadení
schvaľuje
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Stráňach pod Tatrami podľa
predloženého návrhu
Hlasovanie: za: Ján Badžo ml., Ján Oračko, Július Badžo ml., Igor Oračko, Ondrej
Badžo, Ján Badžo st., Július Badžo, Július Oračko st. , Slavomír Badžo
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní
Uznesenie bolo prijaté
Starosta obce upozornil prítomných, že toto uznesenie nepodpíše a podá ho na Okresnú
prokuratúru na preskúmanie zákonnosti

K bodu 12 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami
Poslanci OZ zverejnili návrh Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Stráne pod
Tatrami na obecnej tabuli od 07.06.2017.
Starosta obce upozornil poslancov OZ, že tento návrh nepodpíše.
Kontrolórka obce Mgr. Regecová sa vyjadrila, že je v súlade so zákonom. Na dotaz starostu
obce, či tieto pravidlá poslanci OZ čítali a čo nimi chceli zmeniť, neodpovedali. Ekonómka
obce sa tiež nevyjadrila.
Poslanec Ján Oračko predniesol návrh na uznesenia
Uznesenie č. 43 /2017

návrh

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade s § 11, ods. 4 písm. a, zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení
schvaľuje
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Stráne pod Tatrami podľa
predloženého návrhu.
Hlasovanie: za: Ján Badžo ml., Ján Oračko, Július Badžo ml., Igor Oračko, Ondrej
Badžo, Ján Badžo st., Július Badžo, Július Oračko st. ,
proti:
Slavomír Badžo
zdržal sa:
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nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní
Uznesenie bolo prijaté
Starosta obce upozornil prítomných, že toto uznesenie nepodpíše a podá ho na Okresnú
prokuratúru na preskúmanie zákonnosti.
K bodu 13 Štatút obce Stráne pod Tatrami
Poslanci OZ zverejnili Štatút obce Stráne pod Tatrami bol zverejnený na obecnej tabuli od
07.06.2017 .
Na otázku starostu obce, či je tento návrh v súlade so zákonom, kontrolórka obce Mgr.
Regecová sa nevyjadrila.
Na dotaz starostu obce, či tento návrh poslanci OZ čítali odpovedali, že áno, okrem zástupcu
starostu obce, Slavomíra Badža, pretože mu nebol dokument doručený
Poslanec Ján Oračko predniesol návrh na uznesenia
Uznesenie č. 44 /2017

návrh

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade s § 11, ods. 4 písm. a, zákona č.
369/1990 Zb o obecnom zriadení
schvaľuje
Štatút obce Stráne pod Tatrami podľa predloženého návrhu
Hlasovanie: za: Ján Badžo ml., Ján Oračko, Július Badžo ml., Igor Oračko, Ondrej
Badžo, Ján Badžo st., Július Badžo, Július Oračko st. ,
proti:
Slavomír Badžo
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní
Uznesenie bolo prijaté
Starosta obce upozornil prítomných, že toto uznesenie nepodpíše a podá ho na Okresnú
prokuratúru na preskúmanie zákonnosti.

-
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K bodu 14 Úprava rozpočtu obce SpT na rok 2017, č. 3/2017
Tento bod programu bol prednesený ústne bez toho, aby bol predložený písomný návrh,
dôvodová správa a návrh uznesenia starostovi obce, ktorý viedol rokovanie OZ.
Starosta obce vyzval kontrolórku obce Mgr. Regecovú o písomné stanovisko k prednesenej
úprave rozpočtu. Toto stanovisko mu nebolo predložené.
Na otázku starostu obce, či je tento návrh v súlade so zákonom, kontrolórka obce Mgr.
Regecová sa nevyjadrila.
Konštatoval, že takáto úprava nespĺňa obraz o plnení rozpočtu obce na rok 2017.
Poslanec Ján Oračko predniesol návrh na uznesenia
Uznesenie č. 45 /2017
V návrhu bola prednesená zmena rozpočtu OcZ č. 3/2017

návrh

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade s § 11, ods. 4 písm. b, zákona č.
369/1990 Zb o obecnom zriadení
schvaľuje
zmenu rozpočtu obce Stráne pod Tatrami č. 3/2017 podľa predloženého návrhu
Hlasovanie: za: Ján Badžo ml., Ján Oračko, Július Badžo ml., Igor Oračko, Ondrej
Badžo, Ján Badžo st., Július Badžo, Július Oračko st. ,
proti:
Slavomír Badžo
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní
Uznesenie bolo prijaté.
Starosta obce upozornil prítomných, že toto uznesenie nepodpíše, pretože je zmluvne viazaný
k výplate advokátskych služieb.
K 15 bodu programu Rôzne
Poslanec Slavomír Badžo sa ujal slova.
Poslanci Ján Badžo st., Július Oračko ml., Július Badžo a Ondrej Badžo opustili rokovaciu
miestnosť.
Poslanec Igor Oračko upozornil, že dohody o vykonaní prác alebo o vykonaní činnosti sú
zakázané. Starosta obce odpovedal, že to platí len pre poslancov, ktorí nemôžu mať s obcou,
v ktorej boli zvolení, uzatvorený pracovnoprávny vzťah.
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K 16 bodu programu Diskusia
O slovo požiadali niektorí občania obce.
Pán Miroslav Roth položil otázku kontrolórke obce Mgr. Regecovej, či vykonala kontrolu
vyplácania mzdy bývalému zástupcovi obce p. Jánovi Badžovi a či mu bola mzda vyplatená
správne. Kontrolórka obce Mgr. Regecová odpovedala, že sa nebude k tomu vyjadrovať.
Vyzval poslancov OZ, aby začali spolupracovať so starostom na rozvoji obce i rómskej
osady, aby pracovali pre občanov, ktorí ich volili.
Poslanec Igor Oračko položil otázku, kedy začne starosta obce spolupracovať s poslancami.
Starosta odpovedal, že sú 3 čestné prehlásenia, že poslanci neuznávajú starostu. O tom
svedčia aj ospravedlnenky na zasadanie OZ zo dňa 30.05.2017 a 14.06.2017, kde poslanci
píšu, že starosta nesplnil zákonné podmienky pri ujatí sa funkcie. Podnet na prešetrenie
zákonnosti podala kontrolórka obce Mgr. Regecová na Okresnú prokuratúru Kežmarok.
Výsledky porušenia zákona nám neboli doručené.
Pán Peter Bujniak sa pýtal, kedy sa začne konečne niečo robiť . Už 10 rokov sa nič ani v obci
ani v osade poriadne neurobilo. Konštatoval, že sa postavila modulová škola, dom hygieny,
ktorý je v dezolátnom stave a tesne pred novými voľbami, 08. marcom, cesta do rómskej
osady. Vyjadril podporu starostovi, pretože verí, že sa to môže zmeniť a obec aj s rómskou
osadou sa môže zveľaďovať.
K bodu 17. bodu programu Záver
Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadanie OZ.
Zasadanie bolo ukončené o 21,00 hod.
Zapísala:
Ing. Ružena Wildnerová
zapisovateľka
dňa: 26.06.2017

.........................................
Rastislav Sloveňák
starosta obce

Overovatelia:
Ján Badžo st.

.......................................

Ondrej Badžo

.......................................

