ZÁPISNICA
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Štrba, konaného dňa
5. septembra 2016 o 17:00 hod. v zasadačke Spoločenského domu v Štrbe
__________________________________________________________________

Na zasadnutí boli prítomní:
Michal Sýkora, starosta obce
Poslanci Obecného zastupiteľstva: Ing. Jaroslav Baláž, Ing. Július Fabian, Milan Figliar, Ing. Marián
Macko, Ing. Ľubomír Otčenáš, Michal Pavela, Ing. Tomáš Hyben, PhD., Adriana Smoleňáková
Zástupkyňa starostu: Ing. Dagmar Vincová
Hlavná kontrolórka obce: Ing. Monika Kičáková
Prednostka OcÚ: Ing. Oľga Netočná
Prizvaní: Atelier Urbeko, s.r.o., Ing. arch. Vladimír Ligus – spracovateľ územného plánu
Atelier Urbeko, s.r.o., Janka Kačmariková – spracovateľka územného plánu
Ing. Katarína Kumorovitzová, zamestnankyňa obce
Zuzana Michalková, zamestnankyňa obce
1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Štrba
5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Štrba (ďalej len OcZ) otvoril a viedol Michal Sýkora, starosta
obce, ktorý privítal poslancov a poslankyňu obecného zastupiteľstva, zástupkyňu starostu, hlavnú
kontrolórku obce, prednostku OcÚ a prizvaných spracovateľov územného plánu obce Ing. arch. Vladimíra
Ligusa, Janku Kačmarikovú, Ing. Katarínu Kumorovitzovú, zamestnankyňu obce a Zuzanu Michalkovú,
zamestnankyňu obce.
Michal Sýkora, starosta obce uviedol, že obecné zastupiteľstvo bude rokovať podľa predloženého
programu, do ktorého zároveň navrhol zmenu a to do bodu 14. Rôzne zaradiť nasledovné body:
14.01 Schválenie dotácie pre Rímskokatolícku a Evanjelickú cirkev augsburského vyznania v Štrbe
14.02 Návrh na schválenie zámeru prenájmu časti pozemku parc. KN-C č. 3614/1 – zastavané plochy
a nádvoria, vedeného na LV č. 4642, k. ú. Štrba v skokanskom areáli na Štrbskom Plese na účely
realizácie projektu Zipline dráhy podľa technickej špecifikácie
14.03 Informácia o spolupráci so spoločnosťou Jazdecký oddiel NAPOLI, s.r.o., Hatallova 12/C,
Bratislava pri prevádzkovaní športového areálu na Štrbskom Plese
14.04 Návrh na schválenie zámeru prenájmu časti pozemku parc. KN-C č. 3614/1 – zastavané plochy
a nádvoria, vedeného na LV č. 4642, k. ú. Štrba na Štrbskom Plese poľa vypracovaného geometrického
plánu pre nájomcu Jána Michalku, Čsl. armády 27/28, Štrba za účelom vybudovania soľnej jaskyne
14.05 Návrh na schválenie zahraničnej služobnej cesty pre starostu obce

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. Tomáš Hyben, PhD., Ing.
Július Fabian, Michal Pavela a určilo Ing. Mariána Macka a Adriánu Smoleňákovú za overovateľov
zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva.
3. Informácia a oboznámenie sa s prerokovaným „Konceptom územného plánu obce Štrba“,
prijatie súborného stanoviska a návrh na určenie a výber riešených variantov v koncepte pre
spracovanie návrhu „Územného plánu obce Štrba“
Ing. Katarína Kumorovitzová, zamestnankyňa obce uviedla, že Obec Štrba, ako orgán územného
plánovania podľa § 16 ods.2 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý obstaráva „Územný plán obce Štrba“ v katastrálnom území
Štrba, na základe „Zadania Územného plánu obce Štrba“ , ktorý schválilo obecné zastupiteľstvo dňa
11.01.2016 uznesením č.3/2016 a pokynu pre spracovateľa Ateliér Urbeko, s.r.o., Konštantínova 3,
080 01 Prešov so zodpovedným architektom Vladimírom Ligusom, na spracovaní „Konceptu Územného
plánu obce Štrba“, zahájila dňa 28.07.2016 proces prerokovania konceptu s uskutočnením verejného
prerokovania dňa 17.08.2016. Znovu prerokovanie s písomne pripomienkujúcimi sa konalo dňa
05.09.2016. Z dôvodu neobdžrania všetkých stanovísk dotknutých orgánov a v súčasnosti rozpracovaného
súborného stanoviska Obecné zastupiteľstvo zoberie informácie o prerokovaní konceptu a rozpracovanom
súbornom stanovisku na vedomie s jeho odsúhlasením na najbližšom zasadnuté obecného zastupiteľstva,
definitívnym výberom variánt a pokynov pre spracovateľa k vypracovaniu návrhu Územného plánu Obce
Štrba.
Ing. arch. Vladimír Ligus, spracovateľ Územného plánu obce Štrba uviedol, že k spracovaniu územného
plánu sa pristúpilo z dvoch dôvodov a to, aby bol územným plánom riešený celý kataster obce, tak ako to
hovorí stavebný zákon a druhý dôvod je, aby sa vymedzili v území plochy pre ďalší rozvoj obce. Celé
územie je rozdelené na tri výkresy a to Štrba, Tatranská Štrba a Štrbské Pleso. Po spracovaní a schválení
Zadania sa pristúpilo k spracovaniu Konceptu a v dvoch veciach boli navrhnuté varianty. V Tatranskej
Štrbe územie pre výstavbu bytových domov a to smerom východným od Bellovej ulice k Švorcovmu kútu
a severným smerom v pokračovaní smerom na Štrbské Pleso. Druhá vec, ktorá sa navrhla riešiť
v alternatíve je predĺženie zubačky do obce a to z navrhovanej stanice v medzištrbi. Jeden variant je
predlžiť ju do priestoru hospodárskeho dvora a druhá na ulicu Krôn. Tak, aby slúžila obyvateľom obce
a návštevníkom ako miestna doprava na Štrbské Pleso. To sú dve veci, ktoré boli navrhované
v alternatívach a obecné zastupiteľstvo by malo vybrať jednu alternatívu, ktorá sa premietne do návrhu
územného plánu.
Michal Sýkora, starosta obce uviedol, že koncept bol prerokovaný s dotknutými orgánmi štátnej správy
a s verejnosťou. Štátne lesy mali dať písomné stanovisko a verejnosť sa prerokovania nezúčastnila, hoci
mala túto možnosť. Hovoríme o územnom pláne Štrby, Tatranskej Štrby a málo na Štrbskom Plese.
Samostatne prebiehajú zmeny a doplnky na Štrbskom Plese. IBV sú situované na pozemkoch cirkvi,
s ktorou bude potrebné rokovať o odkúpení.
Ing. Katarína Kumorovitzová, zamestnankyňa obce uviedla, že dnes bolo rokovanie s písomne
pripomienkujúcimi, ktorým sa nevyhovelo. Ide najmä o občanov, ktorí chceli stavať chaty v chatových
osadách.

Michal Sýkora, starosta obce uviedol, že po dôkladnom preskúmaní územia a jeho poznaní spracovateľ
územného plánu navrhol tento koncept, ktorý zohľadňuje aj isté regulatívy pre ďalší rozvoj územia.
Ing. Dagmar Vincová, zástupkyňa starostu uviedla, že podporuje tento návrh a že v chatovým osadám je
potrebné sa venovať aj z pohľadu náročnosti na obslužnosť území, preto podporuje pána starostu a návrh
spracovateľa.
Ing. Ľubomír Otčenáš, poslanec obecného zastupiteľstva informoval, že komisia výstavby prerokovala
regulatívy pre chatové osady a to zastavanosť, výšku stavieb a vzdialenosť jednotlivých chát.
Ing. Dagmar Vincová, zástupkyňa starostu sa informovala, či koncept rieši aj regulatívy pre reklamné
zariadenia.
Ing. Ľubomír Otčenáš, poslanec obecného zastupiteľstva informoval, že je to riešené v regulatívoch.
Milan Figliar, poslanec obecného zastupiteľstva uviedol, že Štrba je turistická obec a preto sa prikláňa
k alternatíve zubačky pri hospodárskom dvore.
Ing. Jaroslav Baláž, poslanec obecného zastupiteľstva uviedol, že železnica má ochranné pásma, tak
upozorňuje, aby s tým do budúcna neboli problémy.
Ing. Július Fabian, poslanec obecného zastupiteľstva informoval, že alternatívu na Krôn vidí ako
problémovú, lebo by sa musela trať budovať ako úvraťová, čo je finančne náročné.
Ing. arch. Vladimír Ligus uviedol, že obec má právo povedať, že chce stanicu zubačky v obci a v ďalšom
stupni za to bojovať.
Ing. Ľubomír Otčenáš, poslanec obecného zastupiteľstva uviedol, že ak by sa musel zrušiť hospodársky
dvor, či ho máme kde presťahovať.
Ing. Dagmar Vincová, zástupkyňa starostu uviedla, že hospodársky dvor nemôže byť ohrozený.
Ing. Jaroslav Baláž, poslanec obecného zastupiteľstva uviedol, že je potrebné sa zapodievať regulatívmi
v chatových osadách. Obec potrebuje mať dobre urobené regulatívy, ako budúci nástroj pri povoľovaní
ďalších chát. Je potrebné urobiť regulatívy tak, aby si obec urobila v chatových osadách poriadok. Ak má
zmysel zastávka zubačky v obci, je potrebné riešiť aj vybavenie napr. parkovisko.
Ing. Július Fabian, poslanec obecného zastupiteľstva uviedol, že zástavka nemusí mať parkovisko.
Michal Sýkora, starosta obce uviedol, že je potrebne rozhodnúť teraz, aby nebolo ohrozené čerpanie
dotácie. Do návrhu územného plánu musí byť premietnutá jedna alternatíva. Alternatíva okolo Sipoxu je
náročnejšia a nákladnejšia a vidí problém aj vo financovaní zo strany štátu.
Ing. Dagmar Vincová, zástupkyňa starostu uviedla, že podľa jej názoru by bolo lepšie riešenie pri
vodojeme. Na nižnom konci to vidí ako problémové, lebo na hospodárskom dvore je celý vozový park.
Ing. Ľubomír Otčenáš, poslanec obecného zastupiteľstva uviedol, že komisia výstavby neodporučila ani
jednu alternatívu práve z dôvodu, že od vodojemu je to už len pár sto metrov od terajšieho návrhu
umiestnenia zástavky zubačky. Keď už, tak pri alternatíve vodojem je potrebné skončiť pri
Stankovičových. A pre bytové domy odporúča obidve alternatívy.
Ing. Katarína Kumorovitzová, zamestnankyňa obce uviedla, že na základe doporučenia záverov komisie
výstavby, dopravy a životného prostredia, oboznámenia sa so stanoviskom poslancov, pri bytových
domoch v časti Tatranská Štrba ponecháme pre ďalšie spracovanie obidve alternatívy a pri chatových
osadách to ponecháme na hodnotení spracovateľa.
Ing. arch. Vladimír Ligus, spracovateľ konceptu územného plánu uviedol, že v chatovej osade Valtierova
je návrh bez ďalšieho rozširovania a v existujúcom zastavanom území, ak splnia regulatívy odstupových
vzdialenosti a veľkosti je možné stavať.
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe schválilo uznesenie, ktorým zobralo na vedomie prerokovanie konceptu
územného plánu obce Štrba a určilo výber riešených alternatív v koncepte pre ďalšie spracovanie návrhu
územného plánu obce Štrba v časti Štrba alternatíva č. 2 so zmenou na začiatok ulice 29. januára a časti
Tatranská Štrba alternatíva č,. 1 a 2.

4. Návrh na zmenu rozpočtu obce Štrba č. 4/2016
Zuzana Michalková zamestnankyňa obce uviedla, že na základe skutočností, ktoré vznikli v príjmovej
časti rozpočtu a tiež na základe skutočností vo výdavkovej časti, je potrebné upraviť rozpočet ďalšou
t.j. štvrtou zmenou. Pri tejto úprave sú v rozpočte upravené bežné aj kapitálové položky: Ide
o navýšenie pôvodného rozpočtu za predaj prebytočného majetku obce, navýšenie rozpočtu o dotácie
zo štátneho rozpočtu na konkrétne akcie ako rekonštrukcia cvičebného priestoru ZŠ Štrba a oprava
strechy spoločenského domu, doplnenie rozpočtu na výdavky spojené s územným plánom obce,
kapitálové a bežné výdavky potrebné pre chod obce. Tiež je potrebné schváliť použitie prostriedkov
rezervného fondu obce na kapitálové výdavky a to ako je uvedené v správe na územný plán a doplniť
2 074 eur na nákup meračov rýchlosti.
Michal Sýkora, starosta obce uviedol, že bude potrebné doriešiť financovanie aj na opravu cesty na
Tatranskej Štrbe a na Štrbskom Plese.
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe schválilo uznesenie uvedené v správe doplnené o použitie prostriedkov
z rezervného fondu o 2 074 EUR na nákup meračov rýchlosti.
5. Rozbor hospodárenia a monitorovanie programového rozpočtu Obce Štrba za I. polrok 2016
Zuzana Michalková zamestnankyňa obce uviedla, že na základe zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov je obec povinná zostaviť monitorovaciu
správu k programovému rozpočtu k 30.6. daného rozpočtového roka. Obec Štrba si svoju zákonnú
povinnosť splnila a týmto predkladáme obecnému zastupiteľstvu vypracovanú monitorovaciu správu
programového rozpočtu obce Štrba k 30.6.2016. Na jednotlivých stranách sú rozpísané príjmy a následne
výdavky. Pri jednotlivých programoch sú zahrnuté a rozpísané aj merateľné ukazovatele a na záver sú
priložené tabuľky s čerpaním rozpočtu v jednotlivých programoch. Čerpanie rozpočtu je k 30.6.2016 aj
v percentuálnom vyjadrení.
Obecné zastupiteľstvo obce Štrba schválilo uznesenie uvedené v správe.
6. Správa audítora k účtovným závierkam za rok 2015 a súladu výročnej správy s účtovnou
závierkou obce
Zuzana Michalková zamestnankyňa obce uviedla, že podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov je obec povinná dať si overiť účtovnú závierku a konsolidovanú účtovnú závierku.
Tieto závierky musia byť overené audítorom do jedného roka od skončenia účtovného obdobia. Tiež musí
byť overený súlad výročnej správy obce s účtovnou závierkou obce. Obec Štrba si splnila svoju zákonnú
povinnosť a dala overiť účtovnú závierku, konsolidovanú účtovnú závierku a súlad výročnej správy
s účtovnou závierkou obce za rok 2015, čoho dokladom sú správy audítora o tomto overení. Správy
audítora budú vložené cez systém RIS-SAM do registra účtovných závierok.
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe schválilo uznesenie uvedené v správe.

7. Výročná správa obce za rok 2015
Zuzana Michalková zamestnankyňa obce uviedla, že na základe zákona č. 431/2002 Z. z o účtovníctve
obec ako účtovná jednotka, zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku. Obec má povinnosť zostaviť aj
individuálnu výročnú správu a môže údaje z individuálnej výročnej správy uviesť
v konsolidovanej výročnej správe a individuálnu výročnú správu nezostavovať ako samostatný
dokument. Výročné správy a konsolidované výročné správy sa následne ukladajú do registra účtovných
závierok. Povinnosťou obce je uložiť výročnú správu do registra účtovných závierok najneskôr do konca
kalendárneho roka, ktorý nasleduje po roku, za ktorý sa výročná správa zostavuje t. j. do 31.12.2016.
Individuálna aj konsolidovaná účtovná závierka už sú uložené v registri účtovných závierok a správa
audítora bude uložená spolu s výročnou správou.
Michal Pavela, poslanec obecného zastupiteľstva informoval, že na strane 7 bod 1.5 Pamiatky odporúča
doplniť. Miestny spolok Matice Slovenskej poskytne prehľad a tie, ktoré tam nie sú je potrebné doplniť.
Taktiež na strane 8 bod 1.8 Zdravotníctvo je potrebné aktualizovať lekárov.
Michal Sýkora, starosta obce uviedol, že na stranu 9 do bodu 1.11 Hospodárstvo je potrebné doplniť
Pozemkové spoločenstvo Urbár Štrba.
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe schválilo uznesenie uvedené v správe s doplnením úprav na
jednotlivých stranách výročnej správy.
8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2016, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie č. 38/2011 O spôsobe označovania platby miestnych daní a miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Ing. Oľga Netočná, prednostka OcÚ uviedla, že Obecné zastupiteľstvo v Štrbe sa v roku 2011 uznieslo na
všeobecne záväznom nariadení č. 38/2011 O spôsobe označovania platby miestnych daní a miestneho
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, o čom prijalo uznesenie č. 152/2011.
Vzhľadom na terajšiu právnu úpravu zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) toto
nariadenie nie je potrebné a preto predkladáme návrh na zrušenie tohoto všeobecne záväzného nariadenia.
Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce na
pripomienkovanie dňa 8. júna 2016 a zvesený 24. júna 2016. V lehote počas ktorej môžu právnické osoby
a fyzické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia nebola doručená žiadna pripomienka.

Obecné zastupiteľstvo v Štrbe schválilo uznesenie uvedené v správe.
9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2016, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie č. 1/2005 Štatút Obecnej knižnice v obci ŠTRBA
Ing. Oľga Netočná, prednostka OcÚ uviedla, že Obecné zastupiteľstvo v Štrbe sa dňa 8.4.2005 uznieslo
na všeobecne záväznom nariadení č. 1/2005 Štatút Obecnej knižnice v obci Štrba. V minulom roku
Okresná prokuratúra v Poprade dala podnet na preskúmanie zákonnosti všeobecne záväzného
nariadenia, ktorým bol prijatý Štatút Obecnej polície a žiadal Obec Štrba o zaslanie písomného
vysvetlenia. Keďže nariadenie nebolo prijaté v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky, toto

nariadenie obecné zastupiteľstvo zrušilo. Keďže ide o identický prípad, predkladáme návrh na zrušenie
všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2005 Štatút Obecnej knižnice v obci Štrba.
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe schválilo uznesenie uvedené v správe.
10. Návrh na schválenie Štatútu obecnej knižnice
Ing. Oľga Netočná, prednostka OcÚ informovala, že v zmysle nového zákona č. 126/2015 Z. z.
o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane
predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. je Obec Štrba
zriaďovateľom knižnice. Túto činnosť zabezpečuje prostredníctvom organizačnej zložky obecného
úradu. Zriaďovateľ je v zmysle § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene
a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty
a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. povinný vydať štatút knižnice. Keďže obec sa každoročne
uchádza o dotáciu na nákup kníh je potrebné aj tam predkladať Štatút obecnej knižnice. Preto
predkladáme obecnému zastupiteľstvu na schválenie Štatút Obecnej knižnice v Štrbe na schválenie.
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe schválilo uznesenie uvedené v správe
11. Informatívna správa o prebiehajúcich investičných akciách v obci
Ing. Oľga Netočná, prednostka OcÚ uviedla, že obecné zastupiteľstvo na poslednom zasadnutí obecného
zastupiteľstva požiadalo o predloženie informácie o investičných akciách v obci. Pani Ing. Srebalová
pripravila prehľad investičných akcii.
Michal Sýkora, starosta obce informoval o jednotlivých aktivitách podrobne. Uviedol, že pri optike na
obecnej káblovej televízii prebieha verejné obstarávanie, kde v utorok budú predložené ponuky, ktoré
budú vyhodnotené a následne vybraný dodávateľ. Zo strany Slovak telekomu na vybudovanej ich
optickej siete je snaha spustiť služby v čo najkratšom čase.
Milan Figliar, poslanec obecného zastupiteľstva sa informoval, či sa bude realizovať aj chodník pri bl.
Kriváň na Tatranskej Štrbe.
Ing. Oľga Netočná, prednostka OcÚ uviedla, že v rámci projektu revitalizácie vnútrobloku na Tatranskej
Štrbe sa realizuje to, čo obsahuje projekt a na čo bola obci poskytnutá dotácia s programu Obnovy
dediny.
Ing. Dagmar Vincová, zástupkyňa starostu uviedla, že sa môžu využiť na opravu tohoto chodníka kocky,
ktoré sa získajú z chodníka, ktorý sa realizuje z projektu.
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe schválilo uznesenie uvedené v správe
12. Schválenie dotácie pre Rímskokatolícku a Evanjelickú cirkev augsburského vyznania v Štrbe
Michal Sýkora, starosta obce uviedol, že je tu požiadavka zo strany cirkví pôsobiacich na území obce
o podporu aktivít súvisiacich s rozvojom duchovných hodnôt a preto žiadajú o podporu vo výške 1 000
EUR pre každú cirkev.

Obecné zastupiteľstvo v Štrbe schválilo dotáciu 1 000 EUR pre Rímskokatolícku cirkev a 1 000 EUR
pre Evanjelickú cirkev augsburského vyznania.

13. Návrh na schválenie zámeru prenájmu časti pozemku parc. KN-C č. 3614/1 – zastavané plochy
a nádvoria, vedeného na LV č. 4642, k. ú. Štrba v skokanskom areáli na Štrbskom Plese na účely
realizácie projektu Zip-line dráhy podľa technickej špecifikácie
Michal Sýkora, starosta obce uviedol, že na Štrbskom Plese je zo strany niektorých subjektov záujem
realizovať zip-line dráhu, ktorá by bola prínosom pre rozvoj cestovného ruchu. Je to niečo, čo v súčasnej
dobe je moderné a je o to záujem zo strany návštevníkov. Realizáciou takejto aktivity by sa opäť
zatraktívnilo Štrbské Pleso. Keďže je tu taká možnosť, bolo by potrebné podporiť tento projekt
a odporučiť prenájom pozemkov v športovom areáli na Štrbskom Plese na tento účel.
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe odporučilo prenajať časť pozemku parc. KN-C č. 3614/1 – zastavané
plochy a nádvoria, vedeného na LV č. 4642, k. ú. Štrba v skokanskom areáli na Štrbskom Plese na účely
realizácie projektu Zip-line dráhy podľa technickej špecifikácie.
14. Informácia o spolupráci so spoločnosťou Jazdecký oddiel NAPOLI, s.r.o., Hatallova 12/C,
Bratislava pri prevádzkovaní športového areálu na Štrbskom Plese
Michal Sýkora, starosta obce informoval, že obec Štrbu a OTV, s.r.o. oslovila na spoluprácu spoločnosť
Jazdecký klub NAPOLI, s.r.o. Bratislava, ktorá doposiaľ prevádzkovala zimné bežecké trate
v Mengusovciach. Ide o spoluprácu pri prevádzkovaní športového areálu na Štrbskom Plese. Keďže
disponujú materiálnymi, technickými prostriedkami a kvalifikovaným personálom potrebným pre
vykonávanie kvalitnej zimnej údržby areálu a prevádzkovaním doplnkových služieb sa vytvorí kvalitné
prostredie a zázemie pre turistov a športovcov, ktorí využívajú športový areál na Štrbskom Plese, táto
spolupráca nás oslovila. Taktiež by sa podporil rozvoj bežeckého lyžovania a koncepčné riešenie
a starostlivosť o športový areál. Preto došlo k dohode o spolupráci medzi obcou Štrba, OTV, s.r.o.
a Jazdeckým oddielom NAPOLI, s.r.o.
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe zobralo na vedomie informáciu o spolupráci so spoločnosťou Jazdecký
oddiel NAPOLI, s.r.o., Hatallova 12/C, Bratislava pri prevádzkovaní športového areálu na Štrbskom
Plese. Vyslovilo s ňou súhlas a odporučilo prenajať časť pozemku v športovom areáli na Štrbskom Plese
na účely garážovania techniky uvedeného oddielu.
15. Návrh na schválenie zámeru prenájmu časti pozemku parc. KN-C č. 3614/1 – zastavané plochy
a nádvoria, vedeného na LV č. 4642, k. ú. Štrba na Štrbskom Plese podľa vypracovaného
geometrického plánu pre nájomcu Jána Michalku, Čsl. armády 27/28, Štrba za účelom
vybudovania soľnej jaskyne.
Michal Sýkora, starosta obce uviedol, že Ján Michalko, bytom Čsl. armády 27/28, Štrba žiadal o súhlas
na prenájom časti pozemku na Štrbskom Plese za účelom vybudovania soľnej jaskyne. Ide o priestor
v mieste, kde sa nachádza objekt komentátori skoky a oporný múr pod doskočiskom na veľkom
skokanskom mostíku. Vypracovaná situácia upresní výmeru pre spracovanie geometrického plánu.

Obecné zastupiteľstvo v Štrbe odporučilo prenajať časť pozemku parc. KN-C č. 3614/1 – zastavané
plochy a nádvoria, vedeného na LV č. 4642, k. ú. Štrba na Štrbskom Plese podľa vypracovaného
geometrického plánu pre nájomcu Jána Michalku, Čsl. armády 27/28, Štrba za účelom vybudovania
soľnej jaskyne.

16. Návrh na schválenie zahraničnej služobnej cesty pre starostu obce
Michal Sýkora, starosta obce informoval, že v budúcom roku bude 200. výročie narodenia Jozefa
Szentiványiho, zakladateľa osady Štrbské Pleso a chystá sa osadenie jeho sochy na Štrbskom Plese
a vyhotovenie publikácie o histórii Štrbského Plesa. Keďže je potrebné v archívoch vyhľadať čo najviac
informácii a súvislosti o ňom, z tohto dôvodu je potrebné vycestovať do archívov v Budapešti, Viedne
a Prahy za účelom získania čo najviac informácii o ňom.
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe schválilo zahraničné služobné cesty do Maďarska, Česka, Rakúska
za účelom získania informácii o Jozefovi Szentiványim.

Zapísala: Ing. Oľga Netočná
V Štrbe 5. septembra 2016
Overovatelia zápisnice: Ing. Marián Macko
Adriána Smoleňáková

Michal Sýkora
starosta obce

Ing. Oľga Netočná
prednostka OcÚ

