Uznesenie č. 14/2019
Z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami
zo dňa 26.06.2019
K bodu programu: Otvorenie zasadnutia a schválenie programu OZ

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
schvaľuje
Program rokovania Obecného zastupiteľstva v tomto znení:

Otvorenie zasadnutia a schválenie programu OZ
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č.
54/2019 Z. z. - návrh
5. Zásady poskytovania niektorých služieb obcou Stráne pod Tatrami a krátkodobého nájmu
majetku obce Stráne pod Tatrami - návrh
6. Zásady odmeňovania poslancov OZ pre Obec Stráne pod Tatrami - návrh
7. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Stráne pod Tatrami k návrhu záverečného účtu obce
za rok 2018
8. Záverečný účet Obce Stráne pod Tatrami za rok 2018 - návrh
9. Žiadosť o udelenie súhlasu na výkon inej zárobkovej činnosti
10. Žiadosť o poskytnutie dotácie
11. Rozpočtové opatrenie č. 4/2019
12. Určenie komisie na ochranu verejného záujmu
13. Správa o výsledku finančnej kontroly na mieste
14. Schválenie zámeru predaja pozemkov vo vlastníctve obce Stráne pod Tatrami z dôvodu
hodného osobitného zreteľa
15. Interpelácie poslancov na starostu obce
16. Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva
17. Rôzne
a./ námety občanov doručené obci
b./ písomné pripomienky občanov doručené obci
18. Dotazy a dopyty občanov (fyzických a právnických osôb)
19. Záver
1.
2.
3.
4.

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

V Stráňach pod Tatrami
podpísané dňa: 02.07.2019

Rastislav Sloveňák
starosta obce

Uznesenie č. 15/2019
Z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami
zo dňa 26.06.2019

K bodu programu: Voľba návrhovej komisie

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami

volí

návrhovú komisiu, v zložení

Igor Oračko, Jozef Hangurbadžo

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

V Stráňach pod Tatrami
podpísané dňa: 02.07.2019

Rastislav Sloveňák
starosta obce

Uznesenie č. 16/2019
Z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami
zo dňa 26.06.2019

K bodu programu: Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov
podávaných v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. - návrh

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami

schvaľuje

Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č.
54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

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

V Stráňach pod Tatrami
podpísané dňa: 02.07.2019

Rastislav Sloveňák
starosta obce

Uznesenie č. 17/2019
Z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami
zo dňa 26.06.2019
K bodu programu: Zásady poskytovania niektorých služieb obcou Stráne pod Tatrami
a krátkodobého nájmu majetku obce Stráne pod Tatrami - návrh

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami

schvaľuje

Zásady poskytovania niektorých služieb obcou Stráne pod Tatrami a krátkodobého nájmu majetku
obce Stráne pod Tatrami

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

V Stráňach pod Tatrami
podpísané dňa: 02.07.2019

Rastislav Sloveňák
starosta obce

Uznesenie č. 18/2019
Z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami
zo dňa 26.06.2019
K bodu programu: Zásady odmeňovania poslancov OZ pre Obec Stráne pod Tatrami -

návrh

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami

schvaľuje

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva pre Obec Stráne pod Tatrami

Hlasovanie:
Počet:
Mená poslancov:
za:
8
Igor Oračko, Bc. Ján Badžo, Marek Bača, Slavomír
Badžo, Dušan Oračko, Zuzana Sloveňáková , Milan Badžo, Jozef Hangurbadžo
proti:
zdržal sa:
1
Ing. Ľubomíra Pitoňáková
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
__________________________________________________________________________
Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov

V Stráňach pod Tatrami
podpísané dňa: 02.07.2019

Rastislav Sloveňák
starosta obce

Uznesenie č. 19/2019
Z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami
zo dňa 26.06.2019
K bodu programu: Stanovisko hlavného kontrolóra obce Stráne pod Tatrami k návrhu

záverečného účtu obce za rok 2018

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Stráne pod Tatrami k návrhu záverečného účtu obce za rok
2018
schvaľuje
Celoročné hospodárenie Obce Stráne pod Tatrami za rok 2018 bez výhrad

Hlasovanie:
Počet:
Mená poslancov:
za:
9
Igor Oračko, Bc. Ján Badžo, Marek Bača, Slavomír
Badžo, Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Dušan Oračko, Zuzana Sloveňáková , Milan Badžo, Jozef
Hangurbadžo
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
__________________________________________________________________________
Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov

V Stráňach pod Tatrami
podpísané dňa: 02.07.2019
Rastislav Sloveňák
starosta obce

Uznesenie č. 20/2019
Z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami
zo dňa 26.06.2019
K bodu programu: Záverečný účet Obce Stráne pod Tatrami za rok 2018 - návrh

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
berie na vedomie
Schodok rozpočtového hospodárenia po úprave vo výške 95 362,01€
schvaľuje
použitie zostatku finančných operácií v sume 105 790,23 € na tvorbu rezervného fondu

Hlasovanie:
Počet:
Mená poslancov:
za:
9
Igor Oračko, Bc. Ján Badžo, Marek Bača, Slavomír
Badžo, Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Dušan Oračko, Zuzana Sloveňáková, Milan Badžo, Jozef
Hangurbadžo
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
__________________________________________________________________________
Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov

V Stráňach pod Tatrami
podpísané dňa: 02.07.2019

Rastislav Sloveňák
starosta obce

Uznesenie č. 21/2019
Z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami
zo dňa 26.06.2019
K bodu programu: Žiadosť o udelenie súhlasu na výkon inej zárobkovej činnosti

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
súhlasí
S výkonom inej zárobkovej činnosti

Hlasovanie:
Počet:
Mená poslancov:
za:
9
Igor Oračko, Bc. Ján Badžo, Marek Bača, Slavomír
Badžo, Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Dušan Oračko, Zuzana Sloveňáková, Milan Badžo, Jozef
Hangurbadžo
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
__________________________________________________________________________
Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov

V Stráňach pod Tatrami
podpísané dňa: 02.07.2019

Rastislav Sloveňák
starosta obce

Uznesenie č. 22/2019
Z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami
zo dňa 26.06.2019
K bodu programu: Žiadosť o poskytnutie dotácie

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
schvaľuje
Poskytnutie dotácie Stráne Invest, s.r.o. , r.s.p., 059 76 Stráne pod Tatrami 2 vo výške 5000,00 €

Hlasovanie:
Počet:
Mená poslancov:
za:
9
Igor Oračko, Bc. Ján Badžo, Marek Bača, Slavomír
Badžo, Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Dušan Oračko, Zuzana Sloveňáková, Milan Badžo, Jozef
Hangurbadžo
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
__________________________________________________________________________
Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov

V Stráňach pod Tatrami
podpísané dňa: 02.07.2019

Rastislav Sloveňák
starosta obce

Uznesenie č. 23/2019
Z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami
zo dňa 26.06.2019

20. K bodu programu: Rozpočtové opatrenie č. 4/2019

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 4/2019

Hlasovanie:
Počet:
Mená poslancov:
za:
9
Igor Oračko, Bc. Ján Badžo, Marek Bača, Slavomír
Badžo, Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Dušan Oračko, Zuzana Sloveňáková, Milan Badžo, Jozef
Hangurbadžo
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
__________________________________________________________________________
Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov

V Stráňach pod Tatrami
podpísané dňa: 02.07.2019

Rastislav Sloveňák
starosta obce

Uznesenie č. 24/2019
Z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami
zo dňa 26.06.2019
K bodu programu: Určenie komisie na ochranu verejného záujmu

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
schvaľuje
Komisiu na ochranu verejného záujmu v zložení:
Predseda komisie:

Ing. Ľubomíra Pitoňáková

Člen komisie:

Igor Oračko

Člen komisie:

Ján Badžo

Hlasovanie:
Počet:
Mená poslancov:
za:
8
Igor Oračko, Bc. Ján Badžo, Marek Bača, Slavomír
Badžo, Dušan Oračko, Zuzana Sloveňáková, Milan Badžo, Jozef Hangurbadžo
proti:
zdržal sa:
1
Ing. Ľubomíra Pitoňáková
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
__________________________________________________________________________
Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov

V Stráňach pod Tatrami
podpísané dňa: 02.07.2019

Rastislav Sloveňák
starosta obce

Uznesenie č. 25/2019
Z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami
zo dňa 26.06.2019
K bodu programu: Správa o výsledku finančnej kontroly na mieste

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
berie na vedomie

Správu o výsledku finančnej kontroly na mieste účtovníctva a miezd v spoločnosti Služby
Obce Stráne pod Tatrami s.r.o. so sídlom Toporcerova 1347/29, 060 01 Kežmarok.

Hlasovanie:
Počet:
Mená poslancov:
za:
9
Igor Oračko, Bc. Ján Badžo, Marek Bača, Slavomír
Badžo, Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Dušan Oračko, Zuzana Sloveňáková, Milan Badžo, Jozef
Hangurbadžo
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
__________________________________________________________________________
Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov

V Stráňach pod Tatrami
podpísané dňa: 02.07.2019

Rastislav Sloveňák
starosta obce

Uznesenie č. 26/2019
Z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami
zo dňa 26.06.2019
K bodu programu: Schválenie zámeru predaja pozemkov vo vlastníctve obce Stráne

pod Tatrami z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
schvaľuje

Zámer predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre žiadateľov:
1.

Obec Stráne pod Tatrami zverejňuje zámer predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného
zreteľa v súlade s §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov. Pozemok je vo vlastníctve Obce Stráne pod Tatrami, v k. ú. Stráne pod Tatrami, okres
Kežmarok, odčlenený geometrickým plánom č. 51/2017 z pozemku registra "C" parcelné číslo 1640/4
o výmere 6852 m2, druh zastavaná plocha, konkrétne:
- novovytvorená parcela registra "C" parcelné č. 1640/66 o výmere 9 m2, druh zastavaná plocha a Obec
Stráne pod Tatrami má zámer odpredaja pozemku v prospech manželov Jána Bača a Radomíry
Bačovej, rod. Badžovej, bytom Stráne pod Tatrami č. 50, 059 76 Mlynčeky, vo výške kúpnej ceny.1,50
EUR/m2.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že predávaný pozemok Obec Stráne pod Tatrami nevyužíva a je pre obec
neupotrebiteľný. Obec dotknutý pozemok predáva za účelom majetkovo - právneho vysporiadania pod stavbou.
Žiadateľ má na pozemku postavený rodinný dom.

Obci, ako vlastníkovi ostatnej časti pozemku nebude

zamedzený prístup na svoj pozemok a nebudú mať obmedzený prístup ani ostatní vlastníci susediacich
pozemkov.
2.

Obec Stráne pod Tatrami zverejňuje zámer predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného
zreteľa v súlade s §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov. Pozemok KN-C parcelné číslo 169 o výmere 128 m2 , záhrady je vo vlastníctve Obce Stráne
pod Tatrami, k. ú. Stráne pod Tatrami, okres Kežmarok a Obec Stráne pod Tatrami má zámer predaja
tohto pozemku v prospech manželov Rastislava Vanča a Márie Vančovej, rod. Husákovej, bytom
Stráne pod Tatrami č. 25, vo výške kúpnej ceny 1,50 EUR/m2.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že dotknutý pozemok je pre Obec Stráne pod Tatrami neupotrebiteľný,
nakoľko pozemok je funkčne spojený s pozemkom žiadateľa, odkúpením

dotknutej časti pozemku si žiadateľ

vytvorí neoddeliteľný celok. Obci, ako vlastníkovi ostatnej časti pozemku nebude zamedzený prístup na svoj
pozemok a nebudú mať obmedzený prístup ani ostatní vlastníci susediacich pozemkov.
3. Obec Stráne pod Tatrami zverejňuje zámer predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného
zreteľa v súlade s §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov. Pozemok je vo vlastníctve Obce Stráne pod Tatrami, v k. ú. Stráne pod Tatrami, okres

Kežmarok, odčlenený geometrickým plánom č. 14/2013 zo dňa 13.03.2013 z pozemku registra "C"
parcelné číslo 1299/11 o výmere 244 m2, druh orná pôda, konkrétne:
- diel č. 2 k parcele č. 1299/10 o výmere 93 m2 orná pôda
výmere 23 m2, zastavaná plocha, v prospech manželov

a diel č. 3 k parcele číslo 1299/114 o

Radomíra Polhoša, rod. Oračka a manž.

Vladimíra Polhošovej, rod. Polhošovej, bytom Stráne pod Tatrami č. 163, 059 76 Mlynčeky, vo výške
kúpnej ceny 1,50 EUR/m2.
Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že predávaný pozemok Obec Stráne pod Tatrami nevyužíva a je pre obec
neupotrebiteľný. Obec dotknutý pozemok predáva za účelom majetkovo - právneho vysporiadania pod stavbou.
Žiadateľ má na pozemku postavenú stavbu garáže. Obci, ako vlastníkovi ostatnej časti pozemku nebude
zamedzený prístup na svoj pozemok a nebudú mať obmedzený prístup ani ostatní vlastníci susediacich
pozemkov.

4.

Obec Stráne pod Tatrami zverejňuje zámer predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného
zreteľa v súlade s §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov. Pozemok je vo vlastníctve Obce Stráne pod Tatrami,

k. ú. Stráne pod Tatrami,

Kežmarok odčlenený geometrickým plánom č. 91/2014 zo dňa 12.05.2014 z pozemku

okres

KN-C parcelné

číslo 1299/46 o výmere 7372 m2 , druh orná pôda, konkrétne:
novovytvorená parcela registra "C" parcelné č. 1299/129 o výmere 79 m2, druh orná pôda. Obec Stráne
pod Tatrami má zámer odpredať pozemok v prospech manželov Slavomíra Badža, rod. Badžo a manž.
Ireny Badžovej, rod. Badžovej, bytom Stráne pod Tatrami č. 159, 059 76 Mlynčeky, vo výške kúpnej
ceny 1,50 EUR/m2.
Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že dotknutý pozemok je pre Obec Stráne pod Tatrami neupotrebiteľný,
nakoľko pozemok je funkčne spojený s pozemkom žiadateľa, odkúpením dotknutej časti pozemku si žiadateľ
vytvorí neoddeliteľný celok. Obci, ako vlastníkovi ostatnej časti pozemku nebude zamedzený prístup na svoj
pozemok a nebudú mať obmedzený prístup ani ostatní vlastníci susediacich pozemkov.
5.

Obec Stráne pod Tatrami zverejňuje zámer predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného
zreteľa v súlade s §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov. Pozemok je vo vlastníctve Obce Stráne pod Tatrami, v k. ú. Stráne pod Tatrami, okres
Kežmarok, odčlenený geometrickým plánom č. 51/2017 z pozemku registra "C" parcelné číslo 1640/4
o výmere 6852 m2, druh zastavaná plocha, konkrétne:
- novovytvorená parcela registra "C" parcelné č. 164059 o výmere 74 m2, druh zastavaná plocha. Obec
Stráne pod Tatrami má zámer odpredaja pozemku

v prospech manželov

Horvátha a manž. Aleny Horváthovej, rod. Paločajovej,

Bohuša Horvátha, rod.

bytom Stráne pod Tatrami č. 96, 059 76

Mlynčeky, vo výške kúpnej ceny 1,50 EUR/m2.
Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že predávaný pozemok Obec Stráne pod Tatrami nevyužíva a je pre obec
neupotrebiteľný. Obec dotknutý pozemok predáva

za účelom majetkovo - právneho vysporiadania, ako

prístupovú cestu k stavbe rodinného domu. Žiadateľ má na pozemku postavený rodinný dom.

Obci, ako

vlastníkovi ostatnej časti pozemku nebude zamedzený prístup na svoj pozemok a nebudú mať obmedzený
prístup ani ostatní vlastníci susediacich pozemkov.
6. Obec Stráne pod Tatrami zverejňuje zámer predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného
zreteľa v súlade s §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení

neskorších

predpisov. Pozemok je vo vlastníctve Obce Stráne pod Tatrami, v k. ú. Stráne pod

Tatrami,

Kežmarok, pozemok registra "C" parcelné číslo 1299/8 o výmere 239 m2, druh orná

pôda.

okres

Obec Stráne pod Tatrami má zámer odpredaja pozemku v prospech manželov Petra Oračka, rod.
Oračka a manž. Dagmary

Oračkovej, rod. Oračkovej,

bytom Stráne pod Tatrami č. 111, 059 76

Mlynčeky, vo výške kúpnej ceny 1,50 EUR/m2.
Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že predávaný pozemok Obec Stráne pod Tatrami nevyužíva a je pre obec
neupotrebiteľný. Obec dotknutý pozemok predáva za účelom majetkovo - právneho vysporiadania, pod stavbou..
Obci, ako vlastníkovi ostatnej časti pozemku nebude zamedzený prístup na svoj pozemok a nebudú mať
obmedzený prístup ani ostatní vlastníci susediacich pozemkov.
7..

Obec Stráne pod Tatrami zverejňuje zámer predaja pozemku z dôvodu hodného

osobitného zreteľa v súlade s §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov. Pozemok je vo vlastníctve Obce Stráne pod Tatrami, v k. ú. Stráne pod
Tatrami, okres Kežmarok, pozemok

registra "C" parcelné číslo 1320/107 o výmere 22 m2, druh

zastavaná plocha.
Obec Stráne pod Tatrami má zámer odpredaja pozemku v prospech manželov Igora Badža, rod.
Badža a manž. Miroslave Badžovaj, rod. Badžovaj, bytom Stráne pod Tatrami č. 127, 059 76 Mlynčeky,
vo výške kúpnej ceny 1,50 EUR/m2.
Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že predávaný pozemok Obec Stráne pod Tatrami nevyužíva a je pre obec
neupotrebiteľný. Obec dotknutý pozemok predáva za účelom majetkovo - právneho vysporiadania, pod stavbou..
Obci, ako vlastníkovi ostatnej časti pozemku nebude zamedzený prístup na svoj pozemok a nebudú mať
obmedzený prístup ani ostatní vlastníci susediacich pozemkov.
8. Obec Stráne pod Tatrami zverejňuje zámer predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného
zreteľa v súlade s §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení

neskorších

predpisov. Pozemok je vo vlastníctve Obce Stráne pod Tatrami, v k. ú. Stráne pod Tatrami, okres
Kežmarok, pozemok registra "C" parcelné číslo 1320/4 o výmere 260 m2, druh ostatná plocha.
Obec Stráne pod Tatrami má zámer odpredaja pozemku v prospech manželov Lukáša Badža, rod.
Badža a manž. Veroniky , rod. Polhošovej, bytom Stráne pod Tatrami č. 160, 059 76 Mlynčeky, vo
výške kúpnej ceny 1,50 EUR/m2.
Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že predávaný pozemok Obec Stráne pod Tatrami nevyužíva a je pre obec
neupotrebiteľný. Obec dotknutý pozemok predáva za účelom majetkovo - právneho vysporiadania, pod stavbou.
Obci, ako vlastníkovi ostatnej časti pozemku nebude zamedzený prístup na svoj pozemok a nebudú mať
obmedzený prístup ani ostatní vlastníci susediacich pozemkov.
9.

Obec Stráne pod Tatrami zverejňuje zámer predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného
zreteľa v súlade s §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov. Pozemok je vo vlastníctve Obce Stráne pod Tatrami,

k. ú. Stráne pod Tatrami,

okres

Kežmarok odčlenený geometrickým plánom č. 113/2017 zo dňa 29.11.2017 z pozemku KN-C parcelné
číslo 1640/4 o výmere 6852 m2 , druh zastavaná plocha, konkrétne:
novovytvorené parcely registra "C" parcelné č. 1640/72 o výmere 44 m2, druh zastavaná plocha a
parcelné č.

1640/73 o výmere 129 m2, zastavaná plocha.

Obec Stráne pod Tatrami má zámer

odpredať pozemok v prospech manželov Jána Bača, rod. Bača a manž. Evy Bačovej, rod. Oračkovej,
bytom Stráne pod Tatrami č. 50, 059 76 Mlynčeky, vo výške kúpnej ceny 1,50 EUR/m2.
Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že dotknuté pozemky sú pre Obec Stráne pod Tatrami neupotrebiteľné. .
Obec dotknutý pozemok predáva

za účelom majetkovo - právneho vysporiadania, pod stavbou. Obci, ako

vlastníkovi ostatnej časti pozemku nebude zamedzený prístup na svoj pozemok a nebudú mať obmedzený
prístup ani ostatní vlastníci susediacich pozemkov

Hlasovanie:
Počet:
Mená poslancov:
za:
9
Igor Oračko, Bc. Ján Badžo, Marek Bača, Slavomír
Badžo, Ing. Ľubomíra Pitoňáková, Dušan Oračko, Zuzana Sloveňáková, Milan Badžo, Jozef
Hangurbadžo
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
__________________________________________________________________________
Potrebné kvórum: 3/5 väčšina prítomných poslancov

V Stráňach pod Tatrami
podpísané dňa: 02.07.2019

Rastislav Sloveňák
starosta obce

