Uznesenie č. 57/2021
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami
zo dňa 15.11.2021
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.

Otvorenie zasadnutia a schválenie programu OZ
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení OZ
Schválenie predaja obecných pozemkov
Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k zmluvnej dokumentácii k úveru za účelom realizácie
projektu „Výstavba multifunkčného zariadenia pre deti a mládež v obci Stráne pod Tatrami“
8. Schválenie zmluvnej dokumentácie k úveru za účelom realizácie projektu „Výstavba
multifunkčného zariadenia pre deti a mládež v obci Stráne pod Tatrami“
9. Stanovisko hlavného kontrolóra k Úprave rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2021
rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2021

a Úprava

10. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 01/2021 o podmienkach poskytovania
sociálnych služieb na území obce Stráne pod Tatrami
11. Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Stráne pod Tatrami
12. Schválenie Dodatku č. 3 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
13. Schválenie Dodatku č. 5 všeobecne záväzného nariadenia obce Stráne pod Tatrami č. 3/2018
o financovaní súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva na území obce Stráne
pod Tatrami
14. Záznam o kontrole evidencie dlžníkov a vymáhania úhrad obcou, stočné
15. Záznam o kontrole evidencie dlžníkov a vymáhania úhrad obcou, nájomné a fond opráv – ONB
16. Výročná správa za rok 2020 „Stráne Invest RSP, s. r. o.“
17. Žiadosti od občanov
18. Interpelácie poslancov na starostu obce
19. Dopyty poslancov OZ
20. Rôzne
a./ námety občanov doručené obci

b./ písomné pripomienky občanov doručené obci
21. Dotazy a dopyty občanov (fyzických a právnických osôb)
22. Záver

Hlasovanie:
Počet:
Mená poslancov:
za:
7
Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Jozef
Hangurbadžo, Igor Oračko, Milan Badžo, Dušan Oračko, Slavomír Badžo, Zuzana Sloveňáková
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
__________________________________________________________________________
Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov

V Stráňach pod Tatrami
podpísané dňa: 22.11.2021

Rastislav Sloveňák
starosta obce

Uznesenie č. 58/2021
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami
zo dňa 15.11.2021
K bodu programu: Otvorenie zasadnutia a schválenie programu OZ
Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
Schvaľuje
Zmenu programu OZ
Schvaľuje
program rokovania v tomto znení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Otvorenie zasadnutia a schválenie programu OZ
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení OZ
Schválenie predaja obecných pozemkov
Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k zmluvnej dokumentácii k úveru za účelom realizácie projektu
„Výstavba multifunkčného zariadenia pre deti a mládež v obci Stráne pod Tatrami“
8. Schválenie zmluvnej dokumentácie k úveru za účelom realizácie projektu „Výstavba multifunkčného
zariadenia pre deti a mládež v obci Stráne pod Tatrami“
9. Stanovisko hlavného kontrolóra k Úprave rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2021 a Úprava rozpočtu
rozpočtovým opatrením č. 8/2021
10. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 01/2021 o podmienkach poskytovania sociálnych
služieb na území obce Stráne pod Tatrami
11. Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Stráne pod Tatrami
12. Schválenie Dodatku č. 3 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

13. Schválenie Dodatku č. 5 všeobecne záväzného nariadenia obce Stráne pod Tatrami č. 3/2018
o financovaní súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva na území obce Stráne
pod Tatrami
14. Záznam o kontrole evidencie dlžníkov a vymáhania úhrad obcou, stočné
15. Záznam o kontrole evidencie dlžníkov a vymáhania úhrad obcou, nájomné a fond opráv - ONB
16. Výročná správa za rok 2020 „Stráne Invest RSP, s. r. o.“
17. Schválenie zapojenia sa obce Stráne pod Tatrami do výzvy na predkladanie žiadosti o projekt
Na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií
18. Schválenie mimoriadnej jednorazovej odmeny poslancom Obecného zastupiteľstva

19.
20.
21.
22.

Žiadosti od občanov
Interpelácie poslancov na starostu obce
Dopyty poslancov OZ
Rôzne
a./ námety občanov doručené obci
b./ písomné pripomienky občanov doručené obci
23. Dotazy a dopyty občanov (fyzických a právnických osôb)
24. Záver

Hlasovanie:
Počet:
Mená poslancov:
za:
7
Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Jozef
Hangurbadžo, Igor Oračko, Milan Badžo, Dušan Oračko, Slavomír Badžo, Zuzana Sloveňáková
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
__________________________________________________________________________
Potrebné kvórum: 3/5 väčšina prítomných poslancov

V Stráňach pod Tatrami
podpísané dňa: 22.11.2021

Rastislav Sloveňák
starosta obce

Uznesenie č. 59/2021
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami
zo dňa 15.11.2021

K bodu programu: Voľba návrhovej komisie

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
Volí
Návrhovú komisiu v zložení: Igor Oračko a Milan Badžo

Hlasovanie:
Počet:
Mená poslancov:
za:
7
Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Jozef Hangurbadžo, Igor
Oračko, Milan Badžo, Dušan Oračko, Slavomír Badžo, Zuzana Sloveňáková
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
__________________________________________________________________________
Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
V Stráňach pod Tatrami
podpísané dňa: 22.11.2021

Rastislav Sloveňák
starosta obce

Uznesenie č. 60/2021
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami
zo dňa 15.11.2021
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, v k.ú.
Stráne pod Tatrami, okres Kežmarok, odčlenený geometrickým plánom č. 96/2021 vyhotoveným Ing.
Oľgou Mlynarčíkovou, Krátka 21, 059 01 Spišská Belá zo dňa 28.07.2021, autorizačne overeného Ing.
Oľgou Mlynarčíkovou, dňa 28.07.2021 a úradne overeného Ing. Ivetou Kapolkovou, dňa 29.07.2021, č.
G1 599/21 od pozemku registra "C" parcelné číslo 83 o výmere 603 m2, druh ostatná plocha, konkrétne:
- novovytvorená parcela registra "C" parcelné č. 83/2 o výmere 16 m2, druh ostatná plocha, katastrálne
územie Stráne pod Tatrami do vlastníctva Renáta Menšíka, rod. Menšíka, bytom Stráne pod Tatrami
č. 147, 059 76 Mlynčeky,
Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že predávaný pozemok Obec Stráne pod Tatrami nevyužíva a je
pre obec neupotrebiteľný. Obec dotknutý pozemok predáva za účelom prístupu žiadateľa na pozemok
v osobnom vlastníctve. 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. 83/2
o výmere 16 m2, druh ostatná plocha, katastrálne územie Stráne pod Tatrami / do vlastníctva Renáta
Menšíka, rod. Menšíka, bytom Stráne pod Tatrami č. 50, 059 76 Mlynčeky, podľa geometrického plánu
č. 96/2021 zo dňa 28.07.2021 vo výške kúpnej ceny 3,50 EUR/m2.
Odôvodnenie osobitného zreteľa: Predmetný pozemok je funkčne spojený s pozemkami
žiadateľa, tvorí prístup k jeho rodinnému domu a odkúpením dotknutej časti pozemku si žiadateľ vytvorí
neoddeliteľný celok.

Hlasovanie:
Počet:
Mená poslancov:
za:
7
Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Jozef Hangurbadžo,
Igor Oračko, Milan Badžo, Dušan Oračko, Slavomír Badžo , Zuzana Sloveňáková
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
__________________________________________________________________________
Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina zvolených poslancov

V Stráňach pod Tatrami
podpísané dňa: 22.11.2021
Rastislav Sloveňák
starosta obce

Uznesenie č. 61/2021
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami
zo dňa 15.11.2021

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, v k.ú.
Stráne pod Tatrami, okres Kežmarok, parcela registra "C" parcelné č. 105/11 o výmere 68 m2, druh
ostatná plocha, katastrálne územie Stráne pod Tatrami do bezpodielového vlastníctva manželov Petra
Pitoňáka, rod Pitoňáka a manž. Terézie Pitoňákovej, rod. Urdovej, bytom Stráne pod Tatrami č. 45, 059
76 Mlynčeky,
Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že predávaný pozemok Obec Stráne pod Tatrami nevyužíva a je
pre obec neupotrebiteľný. Obec dotknutý pozemok predáva za účelom prístupu žiadateľa na pozemok
v osobnom vlastníctve. 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. 105/11 o výmere 68
m2, druh ostatná plocha, katastrálne územie Stráne pod Tatrami do bezpodielového vlastníctva
manželov Petra Pitoňáka, rod Pitoňáka a manž. Terézie Pitoňákovej, rod. Urdovej, bytom Stráne pod
Tatrami č. 45, 059 76 Mlynčeky, vo výške kúpnej ceny 3,50 EUR/m2.
Odôvodnenie osobitného zreteľa: Predmetný pozemok je funkčne spojený s pozemkami žiadateľa,
tvorí prístup k jeho rodinnému domu a odkúpením dotknutého pozemku si žiadateľ vytvorí neoddeliteľný
celok.

Hlasovanie:
Počet:
Mená poslancov:
za:
7
Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Jozef Hangurbadžo, Igor
Oračko, Milan Badžo, Dušan Oračko, Slavomír Badžo, Zuzana Sloveňáková
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
__________________________________________________________________________
Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina zvolených poslancov

V Stráňach pod Tatrami
podpísané dňa: 22.11.2021

Rastislav Sloveňák
starosta obce

Uznesenie č. 62/2021
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami
zo dňa 15.11.2021

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, v k.ú.
Stráne pod Tatrami, okres Kežmarok, parcela registra "C" parcelné č. 170 o výmere 195 m2, druh
záhrada, katastrálne územie Stráne pod Tatrami do vlastníctva Anny Harabinovej, rod. Harabinovej,
bytom Stráne pod Tatrami č. 26, 059 76 Mlynčeky,
Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že predávaný pozemok Obec Stráne pod Tatrami nevyužíva a je
pre obec neupotrebiteľný. Obec dotknutý pozemok predáva za účelom prístupu žiadateľa na pozemok
v osobnom vlastníctve. 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. 170 o výmere 195
m2, druh záhrada, katastrálne územie Stráne pod Tatrami do vlastníctva Anne Harabinovej, rod.
Harabinovej, bytom Stráne pod Tatrami č. 26, 059 76 Mlynčeky, vo výške kúpnej ceny 3,50 EUR/m2.
Odôvodnenie osobitného zreteľa: Predmetné pozemky sú funkčne spojené s pozemkami
žiadateľky, tvoria prístup k jej rodinnému domu a odkúpením dotknutého pozemku si žiadateľka vytvorí
neoddeliteľný celok.

Hlasovanie:
Počet:
Mená poslancov:
za:
7
Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Jozef Hangurbadžo, Igor
Oračko, Milan Badžo, Dušan Oračko, Slavomír Badžo, Zuzana Sloveňáková
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
__________________________________________________________________________
Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina zvolených poslancov

V Stráňach pod Tatrami
podpísané dňa: 22.11.2021

Rastislav Sloveňák
starosta obce

Uznesenie č. 63/2021
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami
zo dňa 15.11.2021

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, v k.ú.
Stráne pod Tatrami, okres Kežmarok, odčlenený geometrickým plánom č. 65/2021 vyhotoveným Ing.
Pavlom Brutovským, Gaštanová 1016/11, 060 01 Kežmarok zo dňa 24.08.2021, autorizačne overeného
Ing. Andreou Šterbákovou, dňa 25.08.2021 a úradne overeného Ing. Ivetou Kapolkovou, dňa 03.09.2021,
č. G1 661/21 od pozemku registra "C" parcelné číslo 1299/11 o výmere 226 m2, druh orná pôda,
konkrétne:
- novovytvorená parcela registra "C" parcelné č. 1299/195 o výmere 119 m2, druh orná pôda,
katastrálne územie Stráne pod Tatrami do bezpodielového vlastníctva manželov Aleša Oračka, rod.
Oračka a manž. Evy Oračkovej, rod. Oračkovej, obaja bytom Stráne pod Tatrami č. 203, 059 76
Mlynčeky,
Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že predávaný pozemok Obec Stráne pod Tatrami nevyužíva a je
pre obec neupotrebiteľný. Obec dotknutý pozemok predáva za účelom prístupu žiadateľa na pozemok
v osobnom vlastníctve. 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.
1299/195 o výmere 119 m2, druh orná pôda, katastrálne územie Stráne pod Tatrami do bezpodielového
vlastníctva manželov Aleša Oračka, rod. Oračka a manž. Evy Oračkovej, rod. Oračkovej, obaja bytom
Stráne pod Tatrami č. 203, 059 76 Mlynčeky, podľa geometrického pláni č. 65/2021 zo dňa 24.08.2021
vo výške kúpnej ceny 1,50€ za 1m2
Odôvodnenie osobitného zreteľa: Predmetný pozemok sa nachádzajú pod stavbou, ktorú chce stavebník
zlegalizovať a prevodom pozemkov dôjde k jeho majetkovo-právnemu vysporiadaniu.

Hlasovanie:
Počet:
Mená poslancov:
za:
7
Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Jozef
Hangurbadžo, Igor Oračko, Milan Badžo, Dušan Oračko, Slavomír Badžo, Zuzana Sloveňáková
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
__________________________________________________________________________
Potrebné kvórum: 3/5 väčšina prítomných poslancov

V Stráňach pod Tatrami
podpísané dňa: 22.11.2021

Rastislav Sloveňák
starosta obce

Uznesenie č. 64/2021
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami
zo dňa 15.11.2021

K bodu programu: Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku
Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
prerokovalo
Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku od Rímskokatolíckej Cirkvi , Kežmarské námestie 22, 060
01 Kežmarok
Schvaľuje
Finančný príspevok Rímskokatolíckej Cirkvi , Kežmarské námestie 22, 060 01 Kežmarok vo výške
5000,00€.
Určuje
Vyčerpať dotáciu do 31.12.2021.

Hlasovanie:
Počet:
Mená poslancov:
za:
7
Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Jozef Hangurbadžo, Igor
Oračko, Milan Badžo, Dušan Oračko, Slavomír Badžo, Zuzana Sloveňáková
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
__________________________________________________________________________
Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
V Stráňach pod Tatrami
podpísané dňa: 22.11.2021
Rastislav Sloveňák
starosta obce

Uznesenie č. 65/2021
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami
zo dňa 15.11.2021

K bodu programu: Stanovisko hlavného kontrolóra obce k zmluvnej dokumentácii k úveru za
účelom realizácie projektu „Výstavba multifunkčného zariadenia pre deti a mládež v obci Stráne pod
Tatrami“

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
Berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Stráne pod Tatrami k zmluvnej dokumentácii k úveru za účelom
realizácie projektu „Výstavba multifunkčného zariadenia pre deti a mládež v obci Stráne pod Tatrami“

Hlasovanie:
Počet:
Mená poslancov:
za:
7
Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Jozef Hangurbadžo, Igor
Oračko, Milan Badžo, Dušan Oračko, Slavomír Badžo, Zuzana Sloveňáková
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
__________________________________________________________________________
Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
V Stráňach pod Tatrami
podpísané dňa: 22.11.2021
Rastislav Sloveňák
starosta obce

Uznesenie č. 66/2021
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami
zo dňa 15.11.2021

K bodu programu: Schválenie zmluvnej dokumentácie k úveru za účelom realizácie projektu
„Výstavba multifunkčného zariadenia pre deti a mládež v obci Stráne pod Tatrami“

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
Schvaľuje
a) prijatie investičného úveru vo výške 650 000,00 Eur za účelom realizácie projektu „ Výstavba
multifunkčného zariadenia pre deti a 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:
7
Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Jozef Hangurbadžo, Igor
Oračko, Milan Badžo, Dušan Oračko, Slavomír Badžo, Zuzana Sloveňáková
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
__________________________________________________________________________
Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
V Stráňach pod Tatrami
podpísané dňa: 22.11.2021
Rastislav Sloveňák
starosta obce

Uznesenie č. 67/2021
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami
zo dňa 15.11.2021

K bodu programu: Stanovisko hlavného kontrolóra k Úprave rozpočtu rozpočtovým
opatrením č. 8/2021 a Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2021.

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. 8/2021.

Hlasovanie:
Počet:
Mená poslancov:
za:
7
Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Jozef Hangurbadžo, Igor
Oračko, Milan Badžo, Dušan Oračko, Slavomír Badžo, Zuzana Sloveňáková
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
__________________________________________________________________________
Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov

V Stráňach pod Tatrami
podpísané dňa: 22.11.2021

Rastislav Sloveňák
starosta obce

Uznesenie č. 68/2021
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami
zo dňa 15.11.2021

K bodu programu: Stanovisko hlavného kontrolóra k Úprave rozpočtu rozpočtovým
opatrením č. 8/2021 a Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2021.

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
Schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 8/2021.

Hlasovanie:
Počet:
Mená poslancov:
za:
7
Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Jozef Hangurbadžo, Igor
Oračko, Milan Badžo, Dušan Oračko, Slavomír Badžo, Zuzana Sloveňáková
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
__________________________________________________________________________
Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov

V Stráňach pod Tatrami
podpísané dňa: 22.11.2021

Rastislav Sloveňák
starosta obce

Uznesenie č. 69/2021
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami
zo dňa 15.11.2021

K bodu programu: Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 01/2021 o podmienkach
poskytovania sociálnych služieb na území obce Stráne pod Tatrami
Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
Sa uznáša
Na Všeobecne záväznom nariadení č. 01/2021 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb na
území obce Stráne pod Tatrami

Hlasovanie:
Počet:
Mená poslancov:
za:
7
Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Jozef Hangurbadžo, Igor
Oračko, Milan Badžo, Dušan Oračko, Slavomír Badžo, Zuzana Sloveňáková
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
__________________________________________________________________________
Potrebné kvórum: 3/5 väčšina prítomných poslancov

V Stráňach pod Tatrami
podpísané dňa: 22.11.2021

Rastislav Sloveňák
starosta obce

Uznesenie č. 70/2021
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami
zo dňa 15.11.2021

K bodu programu: Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Stráne pod Tatrami

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
Schvaľuje
Komunitný plán obce Stráne pod Tatrami na roky 2021-2027

Hlasovanie:
Počet:
Mená poslancov:
za:
6
Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Jozef Hangurbadžo, Igor
Oračko, Milan Badžo, Dušan Oračko, Zuzana Sloveňáková
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
1
Slavomír Badžo
__________________________________________________________________________
Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
V Stráňach pod Tatrami
podpísané dňa: 22.11.2021

Rastislav Sloveňák
starosta obce

Uznesenie č. 71/2021
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami
zo dňa 15.11.2021

K bodu programu: Schválenie Dodatku č. 3 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. 3 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:
7
Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Jozef Hangurbadžo, Igor
Oračko, Milan Badžo, Dušan Oračko, Zuzana Sloveňáková , Marek Bača
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
1 Slavomír Badžo,
__________________________________________________________________________
Potrebné kvórum: 3/5 väčšina prítomných poslancov

V Stráňach pod Tatrami
podpísané dňa: 22.11.2021

Rastislav Sloveňák
starosta obce

Uznesenie č. 72/2021
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami
zo dňa 15.11.2021

K bodu programu: : Schválenie Dodatku č. 5 k všeobecne záväzného nariadenia obce Stráne
pod Tatrami č. 3/2018 o financovaní súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva
na území obce Stráne pod Tatrami

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
Sa uznáša

Na upravenom Dodatku č. 5 k VZN č. 3/2016 o financovaní súkromného centra špeciálnopedagogického poradenstva Stráne pod Tatrami s poskytnutým príspevkom vo výške 85%.

Hlasovanie:
Počet:
Mená poslancov:
za:
7
Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Jozef Hangurbadžo, Igor
Oračko, Milan Badžo, Dušan Oračko, Zuzana Sloveňáková, Marek Bača
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
1 Slavomír Badžo
__________________________________________________________________________
Potrebné kvórum: 3/5 väčšina prítomných poslancov
V Stráňach pod Tatrami
podpísané dňa: 22.11.2021

Rastislav Sloveňák
starosta obce

Uznesenie č. 73/2021
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami
zo dňa 15.11.2021

K bodu programu: Záznam o kontrole evidencie dlžníkov a vymáhania úhrad obcou, stočné

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
Berie na vedomie
Záznam o kontrole evidencie dlžníkov a vymáhania úhrad obcou, stočné

Hlasovanie:
Počet:
Mená poslancov:
za:
7
Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Jozef Hangurbadžo, Igor
Oračko, Milan Badžo, Dušan Oračko, Zuzana Sloveňáková, Marek Bača
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
1 Slavomír Badžo
_________________________________________________________________________
Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
V Stráňach pod Tatrami
podpísané dňa: 22.11.2021

Rastislav Sloveňák
starosta obce

Uznesenie č. 74/2021
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami
zo dňa 15.11.2021

K bodu programu: Záznam o kontrole evidencie dlžníkov a vymáhania úhrad obcou,
nájomné a fond opráv - ONB

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
Berie na vedomie
Záznam o kontrole evidencie dlžníkov a vymáhania úhrad obcou, nájomné a fond opráv - ONB

Hlasovanie:
Počet:
Mená poslancov:
za:
7
Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Jozef Hangurbadžo, Igor
Oračko, Milan Badžo, Dušan Oračko, Zuzana Sloveňáková, Marek Bača
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
1 Slavomír Badžo
_______________________________________________________________________
Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
V Stráňach pod Tatrami
podpísané dňa: 22.11.2021

Rastislav Sloveňák
starosta obce

Uznesenie č. 75/2021
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami
zo dňa 15.11.2021

K bodu programu: Výročná správa za rok 2020 „Stráne Invest RSP, s. r. o.“

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
Berie na vedomie
Výročnú správu za rok 2020 „Stráne Invest RSP, s. r. o.“

Hlasovanie:
Počet:
Mená poslancov:
za:
7
Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Jozef Hangurbadžo, Igor
Oračko, Milan Badžo, Dušan Oračko, Zuzana Sloveňáková, Marek Bača
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
1 Slavomír Badžo
__________________________________________________________________________
Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
V Stráňach pod Tatrami
podpísané dňa: 22.11.2021

Rastislav Sloveňák
starosta obce

Uznesenie č. 76/2021
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami
zo dňa 15.11.2021

K bodu programu: Schválenie zapojenia sa obce Stráne pod Tatrami do výzvy na predkladanie
žiadosti o projekt Na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií.

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
Schvaľuje
-

podanie žiadosti v zmysle výzvy IROP-PO7-SC77-2021-75
zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu Materiálne
vybavenie kultúrneho domu vo výške 5% z celkových obstarávacích výdavkov v súlade s PPP
financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z vlastného rozpočtu

Hlasovanie:
Počet:
Mená poslancov:
za:
7
Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Jozef Hangurbadžo, Igor
Oračko, Milan Badžo, Dušan Oračko, Zuzana Sloveňáková, Marek Bača
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
1 Slavomír Badžo
__________________________________________________________________________
Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
V Stráňach pod Tatrami
podpísané dňa: 22.11..2021

Rastislav Sloveňák
starosta obce

Uznesenie č. 77/2021
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami
zo dňa 15.11.2021

K bodu programu: : Schválenie mimoriadnej jednorazovej odmeny poslancom Obecného
zastupiteľstva

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 každému poslancovi obecného zastupiteľstva do výšky
mesačného platu starostu obce bez zvýšenia, t. j. 2493,00 €, u každého poslanca zníženú o už
vyplatenú odmenu od 01.01.2021.
Mimoriadna jednorazová odmena bude vyplatená v mesiaci december v riadnom výplatnom termíne
obecného úradu

Hlasovanie:
Počet:
Mená poslancov:
za:
8
Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Jozef Hangurbadžo, Igor
Oračko, Milan Badžo, Dušan Oračko, Zuzana Sloveňáková, Marek Bača, Slavomír Badžo
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
_________________________________________________________________________
Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov

V Stráňach pod Tatrami
podpísané dňa: 22.11.2021

Rastislav Sloveňák
starosta obce

