ZÁPISNICA
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Štrba, konaného dňa
13. júla 2015 o 17:00 hod. na Štrbskom Plese
____________________________________________________________
Na zasadnutí boli prítomní:
Michal Sýkora, starosta obce
Poslanci Obecného zastupiteľstva: Ing. Jaroslav Baláž, Ing. Tomáš Hyben, PhD., Michal
Pavela, Ing. Marián Macko, Milan Figliar, Adriana Smoleňáková, Ing. Ľubomír Otčenáš
Zástupkyňa starostu: Ing. Dagmar Vincová
Hlavná kontrolórka obce: Ing. Monika Kičáková
Prednostka OcÚ: Ing. Oľga Netočná (viď prezenčná listina).
Ospravedlnený. Ing. Július Fabian, poslanec OcZ.
1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Štrba.
4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Štrba (ďalej len OcZ) otvoril a viedol
Michal Sýkora, starosta obce, ktorý privítal poslankyňu, poslancov, zástupkyňu starostu,
hlavnú kontrolórku obce, prednostku OcÚ.
Michal Sýkora, starosta obce uviedol, že obecné zastupiteľstvo bude rokovať podľa
predloženého programu a zároveň navrhol zaradiť do bodu 14. Rôzne nasledovné body:
14.01 Návrh na schválenie autorského honoráru pre autorov a zostavovateľku monografie
obce Štrba
14.02 Stanovisko kontrolórky obce Štrba k prijatiu úveru
14.03 Návrh na schválenie predĺženia platnosti kontokorentného úveru
14.04 Návrh na zmenu termínu zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štrbe
Obecné zastupiteľstvo obce Štrba schválilo program zasadnutia uvedený v pozvánke
s navrhovanými zmenami.
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo obce Štrba zvolilo návrhovú komisiu v zložení: Ing. Jaroslav Baláž,
Ing. Marián Macko, Ing. Ľubomír Otčenáš a určilo Ing. Tomáša Hybena PhD. a Adriánu
Smoleňákovú za overovateľov zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva.
3. Správa o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva v Štrbe
Ing. Monika Kičáková, hlavná kontrolórka obce informovala o plnení uznesení Obecného
zastupiteľstva za predchádzajúce obdobia. Informovala, že uznesenie č. 484/2009, ktoré
zaväzovalo informovať poslancov o investičných aktivitách na zasadnutiach OZ vždy na
najbližšie obdobie je plnené priebežne, informácie sú podávané priebežne starostom obce.
Uznesenie č. 738/2010 ukladalo povinnosť spracovať regulatívy pre chatovú oblasť. Tu je
zahájený proces spracovanie nového územného plánu, v rámci ktorého bude riešená aj

chatová oblasť a regulatívy pre túto lokalitu.
Uznesenie č. 202/2012 ukladá kontrolórke v spolupráci s ekonomickým oddelením vymáhať
pohľadávky obce, aby bola zabezpečená platobná schopnosť obce v rámci zákonom
stanovených noriem. Uznesenie je plnené priebežne.
Uznesenie č. 203/2012 ukladá ekonomickému oddeleniu zabezpečovať zmenu termínov
splatnosti faktúr tak, aby záväzky obce na konci štvrťrokov vzhľadom na celkové zaťaženie
spĺňali zákonom stanovené limity. Uznesenie plnené a zabezpečované priebežne.
Uznesenie č. 516/2014 Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce rokovať
o podmienkach odkúpenia pozemkov pod bežeckými traťami na
Štrbskom Plese
s vlastníkmi dotknutých pozemkov. Obec dala vyhotoviť geometrické plány na dotknuté
pozemky. Písomnou formou bol oslovený Urbár Štrba a Štátne lesy SR. Obec má predbežný
súhlas od urbáru, ďalší postup: vyňatie z LPF, dohoda o nájme, súdnym znalcom
ohodnotenie lesa pre vyčíslenie náhrady škody. Uznesenie je plnené priebežne.
Uznesenie č.556 /2014 ÚPN-Z Štrba- Lesná škôlka Ukladá zverejniť záväznú časť „Zmeny
a doplnku ÚPN-Z Štrba – Tatranská Štrba, Lesná škôlka, parcela číslo KN-E 652/2“,
v katastrálnom území Štrba“,
a) vyvesením na úradnej tabuli obce najmenej na 30 dní, ako aj iným obvyklým spôsobom,
b) doručením dotknutým orgánom štátnej správy,
c) vyhotoviť o obsahu „Zmeny a doplnku ÚPN-Z Štrba – Tatranská Štrba, Lesná škôlka,
parcela číslo KN-E 652/2“, v katastrálnom území Štrba, registračný list a spolu s kópiou
uznesenia o schválení doručiť Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky, ako ústrednému orgánu územného plánovania. Uznesenie je plnené
priebežne.
Uznesenie č. 557/2014 ukladá zverejniť záväznú časť „Zmeny ÚPN-O Štrba Plnička
potravinárskych olejov, k. ú. Štrba
a) vyvesením na úradnej tabuli obce najmenej na 30 dní ako aj iným obvyklým spôsobom.
b) doručením dotknutým orgánom štátnej správy,
c) vyhotoviť o obsahu „Zmena ÚPN-O Štrba Plnička potravinárskych olejov k. ú. Štrba
registračný list a spolu s kópiou uznesenia o schválení doručiť MDVaRR SR, ako
ústrednému orgánu územného plánovania. Uznesenie je splnené.
Uznesenie č. 559/2014 ukladá stavebnému úradu iniciovať spoločné rokovanie k investičnej
výstavbe na par. č. 3531 k. ú. Štrba m. č. Štrbské Pleso so všetkými dotknutými stranami
vrátane vlastníkov susedných objektov. Problematika prerokovaná, komisia, výstavby dala
písomne stanovisko k uvedenej problematike a odpoveď bola zaslaná žiadateľovi.
Uznesenie je splnené.
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe schválilo uznesenie uvedené v správe.
4. Návrh na zmenu rozpočtu č. 4/2015
Ing. Oľga Netočná, prednostka OcÚ informovala, že rozpočet obce bol schválený uznesením
č. 549/2014 dňa 10.11.2014. Rozpočet prešiel 1. zmenou, ktorá bola schválená obecným
zastupiteľstvom dňa 19.1.2015 uznesením číslo 27/2015, 2. zmenou, ktorá bola schválená
obecným zastupiteľstvom dňa 9.3.2015 uznesením číslo 34/2015 a 2a zmenou, ktorú schválil
starosta obce dňa 18.3.2015, 3. zmenou, ktorá bola schválená obecným zastupiteľstvom dňa
1.6.2015 uznesením č. 48/2015. Na základe ďalších skutočností, ktoré vznikli v príjmovej
časti rozpočtu a tiež na základe potreby výdavkov, ktoré vyplynuli z plnenia úloh obce je
potrebné upraviť rozpočet ďalšou zmenou. Rozpis jednotlivých položiek v príjmovej a

výdavkovej časti je podrobne uvedený v prílohe č. 1.
Michal Sýkora, starosta obce doplnil, že je potrebné schváliť finančné prostriedky na
asfaltovanie a aj napriek tomu sa všetko neopraví, tiež je potrebné finančné prostriedky na
vypracovanie svetelno-technickej štúdie a spracovanie žiadosti, aby sme sa mohli uchádzať
o nenávratne finančné prostriedky na výmenu svietidiel. Boli sme úspešní pri podaní žiadosti
„Stávame sa súčasťou Európy“, kde vyúčtovanie voči EU musí byť v anglickom jazyku,
a tiež je potrebné schváliť spolufinancovanie dobudovania kanalizácie na Štrbskom Plese.
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe schválilo uznesenie uvedené v správe.
5. Výročná správa Obce Štrba za rok 2014
Ing. Monika Kičáková hlavná kontrolórka obce informovala, že spracovať takúto správu
vyplýva obci zo zákona. Výročná správa sa zasiela do registra účtovných závierok.
Obsahom výročnej správy sú geografické a demografické údaje, symboly obce, história
obce, pamiatky, významné osobnosti obce, výchova a vzdelávanie, zdravotníctvo, kultúra,
hospodárstvo, organizačná štruktúra obce, rozpočet obce a hospodárenie obce v roku 2014
a ostatné dôležité informácie.
Ing. Ľubomír Otčenáš sa informoval, či je predpísaná štruktúra spracovania výročnej správy.
Ing. Monika Kičáková informovala, že áno.
Michal Pavela sa informoval, že sú tam opísané aj pamiatky. Chcel, aby sa doplnil pamätník
Smútiaca mať, a ďalšie čo spracovala Matica slovenská.
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe schválilo uznesenie uvedené v správe.
6. Návrh na schválenie územného plánu zóny Štrba, časť Tatranská Štrba, zmena
„Rodinný dom parc. č. 2441/2, 2441/4“, katastrálne územie Štrba
Ing. Jaroslav Baláž, poslanec obecného zastupiteľstva informoval, že sa jedna o zmenu
funkčného využitia pozemkov nezastavaných na účel výstavby rodinného domu. Predmetnú
zmenu preskúmal Okresný úrad v Prešove, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie
územného plánovania, ktorý vydal stanovisko podľa § 25 stavebného zákona. Návrh VZN
bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle na pripomienkovanie. V rámci
pripomienkového konania boli dané formálne pripomienky, ktorým bolo vyhovené a boli
zapracované do VZN.
Milan Figliar, poslanec obecného zastupiteľstva sa informoval, či bude dodržaná výška
stavby.
Ing. Jaroslav Baláž, poslanec obecného zastupiteľstva informoval, že keďže ide o zmenu
územného plánu zóny a bolo dané súhlasné stanovisko podľa § 25 stavebného zákona, tak
bolo preskúmané aj dodržanie stavebného zákona.
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe schválilo uznesenie uvedené v správe.
7. Návrh na zrušenie uznesenia č. 533/2014 zo dňa 22.9. 2014 a návrh na schválenie
predaja pozemkov vo vlastníctve obce časť parcely KN-E č. 263/1 a časť parcely KN-E
č. 2395/1 k.ú. Štrba Ing. Marte Krajčiovej, bytom Hlavná 230, Štrba
Michal Sýkora, starosta obce informoval, že tento predaj Obecné zastupiteľstvo v Štrbe už
schválilo, avšak malo požiadavku aby bola vynechaná z predaja časť pozemkov, ktoré boli
obecné. Preto bolo potrebné dať vypracovať nový GP, kde sa zmenilo číslovanie parciel
a výmera dielu č. 4. Preto je potrebné zrušiť prijaté uznesenie a schváliť nové.

Obecné zastupiteľstvo obce Štrba schválilo uznesenie uvedené v správe.
8. Informácia o výsledku výberového konania na riaditeľa ZUŠ Štrba
Michal Sýkora, starosta obce informoval, že sa uskutočnilo výberové konanie na riaditeľa
ZUŠ v Štrbe. Prihlásili sa štyria uchádzači, avšak ani jeden nezískal nadpolovičný počet
hlasov. Preto je potrebné schváliť vyhlásenie druhého kola výberového konania a poveriť
riadením ZUŠ doterajšieho riaditeľa.
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe schválilo uznesenie uvedené v správe.
9. Správa o činnosti Obecnej polície za rok 2014
Emil Švorc, náčelník obecnej polície informoval, že Obecná polícia v Štrbe plnila základné
úlohy vyplývajúce zo Zákona o obecnej polícii a taktiež plnila úlohy pri kontrole
dodržiavania platných VZN obce. V súčasnej dobe pracujú na obecnej polícii traja
príslušníci vrátane náčelníka obecnej polície. Obecná polícia plnila úlohy v obci Štrba a jej
miestnych častiach a to v Tatranskej Štrbe a Štrbskom Plese. Jednalo sa hlavne o ochranu
verejného poriadku, ochrany osôb, ochranu majetku obce, dohľad nad cestnou premávkou,
ochranu životného prostredia, kontrolu dodržiavania VZN obce a zákonov. Špecifikom
činnosti príslušníkov obecnej polície je zabezpečovanie kultúrnych, športových,
spoločenských, ale aj politických akcií a udalosti na Štrbskom Plese, kde v zimnej ako aj
v letnej turistickej sezóne prichádza denne veľké množstvo návštevníkov z celej Európy,
ktorým sme na požiadanie podávali informácie a rady. Taktiež v obci Štrba a v Tatranskej
Štrbe sa príslušníci obecnej polície podieľali hlavne na organizovaní a usmerňovaní
dopravy počas športových, kultúrnych a spoločenských akcií. Od začiatku roka 2015 sme
počas lyžiarskej sezóny, až do jej ukončenia usmerňovali dopravu a parkovanie vozidiel, čo
bolo veľmi náročné vzhľadom na malú kapacitu parkovacích miest v športovom areáli.
Riešili sme spolu s VPS zjazdnosť a údržbu ciest a chodníkov a parkovísk. V letnom období
usmerňovanie a parkovanie veľkého počtu vozidiel a to aj na tzv. núdzových parkoviskách.
Táto činnosť nám zaberá najviac času. Taktiež vykonávame dozor na platenom centrálnom
parkovisku, riadime jeho činnosť, čo je tiež náročné na čas a presnosť, nakoľko plníme
peniazmi tzv. hopre na vydávanie mincí, vyberáme finančnú hotovosť, ktorú vkladáme do
banky. Spomeniem aspoň niekoľko akcií a podujatí, na zabezpečovaní ktorých sa podieľajú
príslušníci obecnej polície. Vítanie nového roku, výročie oslobodenia obce Štrba 29.1., MS
v behu na lyžiach, VC v zjazdovom lyžovaní, Venerovského memoriál, ukončenie lyžiarskej
sezóny a pochovávanie lyže, štrbská športová smršť, zahájenie letnej turistickej sezóny
odomykanie plesa, nočné bežecké preteky na Štrbskom Plese, Malý štrbský maratón,
preteky DHZ, zraz motocyklistov, oslavy SNP, Deň obce, cyklistické preteky, vítanie
Vianoc a mnoho ďalších akcií. V základnej škole na požiadanie pani riaditeľky bol podľa
potreby vykonávaný pohovor so žiakmi, ktorí hrubo porušili školský poriadok. Taktiež boli
vykonané tri prednášky pre žiakov základnej školy so zameraním na dopravnú výchovu. Na
základe sťažností občanov bola zvolávaná komisia na ochranu verejného poriadku, kde boli
prizvané sporné strany. Jednalo sa hlavne susedské nedorozumenia a porušenia VZN.
(konzumácia alkoholu na verejnosti a majitelia voľne sa pohybujúcich psov). Práve voľne
pohybujúci sa psy sú častým javom v obci a tento problém je riešený tak, že so súhlasom
majiteľa psa, je tento umiestnený do útulku v Kežmarku a taktiež aj psy, ktoré nemajú
majiteľa. V TV boli odvysielané príspevky týkajúce sa porušovanie VZN, ale aj prevencie.

Za kalendárny rok 2015 príslušníci obecnej polície zistili 120 priestupkov, ktoré boli
realizované v blokovom konaní, alebo boli oznámené na prejednanie. Blokové pokuty boli
uložené na sumu 2.360.-€. Jednalo sa hlavne priestupky na úseku dopravy. Okrem toho boli
menej závažné priestupky riešené dohovorom na mieste. Veľký problém je s priestupcami
z nižších sociálnych vrstiev, ktorí často porušujú VZN, ale aj Zákon č.372/90 Zb.
Vymožiteľnosť práva (sankcie) je veľmi ťažká, čo je celoštátny problém, preto sa snažíme
občanom dohovoriť, presvedčiť ich, aby nenarušovali verejný poriadok, neporušovali VZN
a platné právne normy.
Michal Pavela, poslanec obecného zastupiteľstva sa informoval, že keď je pes umiestnený
do útulku, kto platí tieto náklady.
Emil Švorc, náčelník obecnej polície informoval, že je to individuálne.
Ing. Dagmar Vincová, zástupkyňa starostu informovala, že náklady znáša obec a potom
tieto požaduje zaplatiť od majiteľa psa. Avšak v niektorých prípadoch je to nevymožiteľné.
V prípade, že majiteľ príde po psa, tak útulok poplatok vracia.
Emil Švorc, náčelník obecnej polície informoval, že náklady sú 40 € za psa. Avšak existuje
aj odchytová služba, ale toto financovanie by bolo veľmi nákladné.
Obecné zastupiteľstvo Obce Štrba schválilo uznesenie uvedené v správe.
10. Informácia komisie športu a mládeže o posúdení zámeru v športovom areáli
Ing. Marián Macko, poslanec obecného zastupiteľstva informoval, že sa stretla komisia
športu a mládeže a rokovala ako zlepšiť využitie veľkého skokanského mostíka na Štrbskom
Plese, tak aby sa využil v čo najväčšej miere s tým, aby sa aj zrekonštruoval. Je tu jeden
návrh, kde by sa prevádzkovali rôzne adrenalínové atrakcie a je tu aj myšlienka, aby bola na
v hornej časti vyhliadková terasa s kaviarňou. Z strany obce je tu podmienka, aby v zimnom
období bola uvoľnená časť trate na preteky.
Ing. Ľubomír Otčenáš, poslanec obecného zastupiteľstva sa informoval, že či majú prípadní
záujemcovia predstavu, aký je tam prístup.
Ing. Marián Macko, poslanec obecného zastupiteľstva informoval, že áno.
Ing. Jaroslav Baláž, poslanec obecného zastupiteľstva sa informoval, či majú záujemcovia
predstavu o investičnom náklade na rekonštrukciu, alebo to bude len vizuálne.
Ing. Dagmar Vincová, zástupkyňa starostu informovala, že komisia dáva len odporúčanie.
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe schválilo uznesenie uvedené v správe.
11. Interpelácie
Michal Sýkora, starosta obce informoval, že pri prívalových dažďoch je na ulici J. Gejdoša
problém, ktorý treba riešiť. Riešenie je, ale chýbajú finančné prostriedky. Poľnohospodárske
družstvo ponúklo, že poskytne naftu do bagra a Urbár zaplatí výškopis a polohopis, ktorý
spracováva geodet. Kto zaplatí prácu? PD by sa mohlo pokúsiť žiadať finančné prostriedky
z výziev. Riešenie je zakopať rúru do veľkej hĺbky a vodu odviesť do potoka. Tiež je treba
kosiť pozemky a priekopy. Obec začala čistiť priekopy v obci a nemôže dávať súhlas na
zastavanie časti pozemkov, kde sú priekopy.
Ing. Jaroslav Baláž, poslanec obecného zastupiteľstva konštatoval, že sa mal nechať 3 m
široký pás na priekopu, ale pozemky sa predali súkromníkom. Riešenie je dohoda na uloženie
rúry a zriadenie vecného bremena.
Michal Pavela, poslanec obecného zastupiteľstva žiadal prečistiť rúru, ktorá ide pod cestou
na Čsl. armády.

12. Návrh na schválenie autorského honoráru pre autorov a zostavovateľku monografie
obce Štrba
Michal Sýkora, starosta obce informoval, že je potrebné schváliť výšku autorského
a zostavovateľského honoráru pre vydanie monografie o obci Štrba, pre autorov
a zostavovateľku monografie.
Michal Pavela, poslanec obecného zastupiteľstva sa informoval, že chce, aby bol do
autorského tímu doplnený aj pán Uličný a chce, aby v monografii boli publikované nové ešte
nepublikované veci.
Michal Sýkora, starosta obce informoval, že je potrebné o tom hovoriť so zostavovateľkou
pani Zuzanou Kollárovou.
Obecné zastupiteľstvo obce Štrba schválilo uznesenie uvedené v správe.
13. Stanovisko kontrolórky obce Štrba k prijatiu úveru
Ing. Monika Kičáková, hlavná kontrolórka obce sa informovala, že súhlasí s prijatím úveru
v čiastke 75 000 eur do 31.7.2016, ktorý je podľa pravidiel pre používanie návratných
zdrojov financovania v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách.
Obecné zastupiteľstvo obce Štrba schválilo uznesenie uvedené v správe.
14. Návrh na schválenie predĺženia platnosti kontokorentného úveru
Michal Sýkora, starosta obce informoval, že 31.7.2015 končí platnosť kontokorentného úveru
a po zvážení navrhujeme predlžiť jeho platnosť o jeden rok.
Obecné zastupiteľstvo obce Štrba schválilo uznesenie uvedené v správe.
15. Návrh na zmenu termínu zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štrbe
Michal Sýkora, starosta obce informoval, že navrhuje zmeniť termín zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo 7. septembra 2015 na 31. augusta 2015.
Obecné zastupiteľstvo obce Štrba schválilo uznesenie uvedené v správe.
Zapísala: Ing. Oľga Netočná
V Štrbe 13. júla 2015
Overovatelia zápisnice: Ing. Tomáš Hyben PhD.
Adriána Smoleňáková

Michal Sýkora
starosta obce

Ing. Oľga Netočná
prednostka OcÚ

