OBEC ŠTRBA
K bodu 3

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva

Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

Mgr. Milan Biskup
hlavný kontrolór obce

1. Správa č. 7 hlavného kontrolóra kontrola plnenia uznesení

Materiál pripravil:
Mgr. Milan Biskup
hlavný kontrolór obce

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva prednesenú
hlavným kontrolórom obce.
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SPRÁVA Č. 7 HLAVNÉHO KONTROLÓRA KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ
Hlavný kontrolór:
Kontrolovaný subjekt:
Predmet kontroly:

Mgr. Milan Biskup
Obec Štrba
Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva Obce Štrba
zo dňa 28.8.2019.
Kontrolované Obdobie:
28.08.2019 - 25.10.2019
Miesto vykonania kontroly: Obec Štrba – obecný úrad
Dátum vykonania kontroly: október 2019

Ciele kontroly:
Cieľom kontroly bolo preveriť, či uznesenia prijaté Obecným zastupiteľstvom zo dňa
28.08.2019 sa plnia v stanovených termínoch, či vyhodnotenia plnenia uznesení vykonávané
pracovníkmi Obecného úradu zodpovedajú skutočnosti.
Právny základ kontroly:
Pri výkone kontroly som vychádzal predovšetkým z nasledovných právnych predpisov:
• zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov.
Zoznam kontrolovaných dokladov:
Uznesenia obecného zastupiteľstva konaného dňa 28.08.2019 - od uznesenia č. 59/2019 po
uznesenie č. 76/2019
Záverečné konštatovanie:
Kontrolované podklady - uznesenia obecného zastupiteľstva od č. 59/2019 – 76/2019, boli
všetky riadne a v stanovených termínoch splnené okrem uznesenia č. 70/2019, ktoré je
v plnení.
Uznesenie č. 62/2019 – Podpísaná zmluva o úvere s Prima bankou a.s. Žilina dňa 1.10.2019
v sume 400 000 € na účely refinancovania existujúceho úveru – uznesenie splnené.
Uznesenie č. 63/2019 – Podpísaná zmluva o úvere so Slovenskou sporiteľňou a.s. Bratislava
dňa 1.10. 2019 v sume 600 000 € na účely financovania investičných projektov a zámerov obce
Štrba – uznesenie splnené.

Uznesenie č. 66/2019 – Predloženie žiadosti o finančný príspevok za účelom realizácie projektu
„Vybudovanie multifunkčnej plochy v obci Štrba“ v rámci projektu SZĽH pod názvom Podpora
rozvoja športu – Žiadosť bola odoslaná na SZĽH 2.9.2019 – uznesenie splnené.
Uznesenie č. 67/2019 – Žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy „Podpora
dobudovania základnej technickej infraštruktúry, vyhlásenej MV SR na projekt „Zlepšenie
podmienok MRK v obci Štrba dobudovaním základnej technickej infraštruktúry“ bola žiadosť
odoslaná na MV SR a dňa 16.9.2019 bola prijatá na MV – uznesenie splnené.
Uznesenie č. 68/2019 – Podpísaná zmluva o prenájme časti pozemku prac. KNC č. 3447 na LV
č. 1 Obce Štrba v rozsahu projektovej dokumentácie o výmere 45 m2 pre nájomcu ŽSR
Bratislava na dobu od prevzatia staveniska do kolaudácie stavby „Rekonštrukcia nástupišťa
ozubnicovej železnice Štrbské Pleso, za ročné nájomné 1 € za m2 prenajatého pozemku –
uznesenie splnené.
Uznesenie č. 69/2019 – Podpísaná zmluva o predaji časti pozemku parc. KNE č. 2325 o výmere
288 m2, parc. KNE č. 2395/1 o výmere 525 m2 a parc. KNC 872/1 o výmere 3 m2 na LV Obce
Štrba do vlastníctva Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a.v. Štrba za kúpnu cenu 1 euro v rámci
majetkovo-právneho vysporiadania užívaných pozemkov – uznesenie splnené.
Uznesenie č. 70/2019 – Vzájomná zámena pozemkov a to časti pozemku vo vlastníctve Obce
Štrba parc. KNC č. 3525 za časť pozemku vo vlastníctve p. Ing. Halagovcovej a Mgr. Repku parc.
KNC č. 3494 k.ú. Štrba za podmienok uvedených v dohode o urovnaní sporu - je v procese
spracovania geometrického plánu Ing. Halagovcovej a Mgr. Repku a následného podpisu
zmluvy o zámene pozemku – uznesenie je v plnení.

Dátum vyhotovenia správy:
Dátum odoslania správy povinnej osobe /prevzatia správy:

23.10.2019
23.10.2019

Meno, priezvisko a podpis štatutára, alebo povereného zamestnanca povinnej osoby, u ktorej
bola vykonaná kontrola na mieste:

Michal Sýkora, starosta obce:

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

Mgr. Milan Biskup, hlavný kontrolór obce:

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

OBEC ŠTRBA
K bodu 4

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Návrh štatútu Komunitného centra Štrby

Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

1. Zriaďovacia listina

Materiál pripravil:
Ing. Štefánia Srebalová
zamestnanec OcÚ Štrba

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
schvaľuje
Návrh Zriaďovacej listiny Komunitného centra v Štrbe.
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ZRIAĎOVACIA LISTINA
Komunitné centrum v Štrbe
Zriaďovateľ:

Obec Štrba
Hlavná 188/67, 059 38 Štrba

S účinnosťou od:

1.1.2020

Názov zariadenia:

Komunitné centrum v Štrbe

Sídlo zariadenia:

Hlavná 105/3, 059 38 Štrba

Právna forma a
forma hospodárenia:

Vedúci:

Komunitné centrum nemá právnu subjektivitu. Je
organizačne zaradené v priamej pôsobnosti starostu obce
Štrba. Komunitné centrum je vnútorná organizačná
jednotka napojená na rozpočet obce Štrba.
odborný garant komunitného centra

Druh a forma
poskytovanej sociálnej služby podľa:

Hlavná činnosť:

§ 24 d) zákona č. 448/2008 Z.z.
o sociálnych službách
- Komunitné
centrum.
§ 13 d) zákona č. 448/2008 Z.z.
o sociálnych službách – ambulantná
forma.
§ 24 d) zákona č. 448/2008 Z.z.
o sociálnych službách sa v Komunitnom
centre fyzickej osobe v nepriaznivej
sociálne situácii podľa § 2 ods. 2 písm. h/
a) Poskytuje: Sociálne poradenstvo,
pomoc pri uplatňovaní práv a právom
chránených záujmov, pomoc pri
príprave na školskú dochádzku
a školské vyučovanie a sprevádzanie
dieťaťa do a zo školského zariadenia.
b) Vykonáva sa preventívna aktivita.
c) Zabezpečuje programy na aktívne
trávenie voľného času.
d) Zabezpečuje záujmová činnosť.
e) Podpora iniciatív obyvateľov v oblasti
životného prostredia.
f) Podpora zdravotnej osvety.
g) Podpora pri zlepšovaní prístupu
obyvateľov k právnej pomoci.
h) Odborné poradenstvo.

V komunitnom centre sa vykonáva
komunitná práca a komunitná rehabilitácia.
V zariadení sa poskytujú odborné činnosti,
aktivity a služby fyzickej osobe, rodine
alebo skupine osôb v nepriaznivej sociálnej
situácii alebo osôb, ktoré sú ohrozené
sociálnym vylúčením, majú obmedzené
schopnosti alebo možnosti sa spoločensky
začleniť
a samostatne
riešiť
svoje
problémy pre zotrvávajúce v segregovanej
lokalite s prítomnosťou koncentrovanej
a generačne reprodukovanej chudoby.
Vedľajšia činnosť:

Poskytovanie priestorov pre:
• Ďalšie organizácie zameraná na
sociálne služby.
• Usporadúvanie
programov
pre
komunity.
• Praktické vzdelávacie centrum (kurzy,
neformálne vzdelávania, školenia)

Spravovaný majetok:

Vymedzený inventarizačnou súpiskou.

Táto zriaďovacia listina bola schválená Obecným zastupiteľstvom v Štrbe dňa ..........2019
uznesením číslo.........../2019.

V Štrbe, ..............................

.........................................................
Michal Sýkora
starosta obce

OBEC ŠTRBA
K bodu 5

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Štrba
o poskytovaní sociálnych služieb v Komunitnom centre v Štrbe

Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

1. Návrh VZN obce Štrba č. 4/2019
o sociálnych službách poskytovaných
v Komunitnom centre v Štrbe

Materiál pripravil:
JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce
Ing. Štefánia Srebalová
Zamestnanec OcÚ Štrba

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
schvaľuje
VZN č. 4/2019 o sociálnych službách poskytovaných v Komunitnom centre v Štrbe.
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Všeobecne záväzné nariadenie obce Štrba číslo 4/2019
o sociálnych službách poskytovaných v Komunitnom centre
v Štrbe
Obec Štrba podľa § 4 ods. 3 písm. p) a § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v nadväznosti ustanovenia § 24 d) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych
službách v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (nariadenie):
§1
Predmet úpravy
Toto nariadenie upravuje pôsobnosť obce Štrba vo veciach:
a) poskytovania sociálnych služieb v komunitnom centre.
b) spôsobu určenia úhrady a jej výšky za poskytovanie sociálnych služieb v komunitnom centre
§2
Konanie vo veci poskytovania sociálnych služieb
Obec Štrba v rozsahu svojej pôsobnosti poskytne fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na sociálnu
službu v komunitnom centre:
a) priamo sociálnu službu
b) sociálnu službu bez vydania rozhodnutia.
§3
Postup pri poskytovaní sociálnych služieb
(1) V komunitnom centre sa poskytuje počas dňa sociálna služba týmto fyzickým osobám:
a) deti a mládež
b) zákonní zástupcovia detí
c) plnoleté fyzické osoby.
(2) V komunitnom centre sa najmä:
a) poskytuje sociálne poradenstvo
b) zabezpečuje záujmovú činnosť
c) poskytuje pomoc pri príprave na školské vyučovanie
d) vykonáva komunitná práca
(3) V komunitnom centre sa sociálna služba maloletým deťom poskytuje len na základe
písomné ho súhlasu zákonného zástupcu dieťaťa.
(4) O poskytnutí sociálnej služby vedie komunitné centrum spisovú agendu.
(5) V komunitnom centre sa sociálna služba poskytuje ambulantnou formou.
§4
Úhrada za poskytnutie sociálnej služby
Obec Štrba poskytuje sociálne službu v komunitnom centre bezplatne.

§5
Záverečné ustanovenie
1./ Návrh tohto nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce Štrba na
pripomienkovanie dňa ......... 2019 a zvesený dňa ............. 2019.
2./ Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Štrbe dňa ....2019 uznesením č.
...../2019.
3./ Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho zverejnenia.

Michal S ý k o r a
starosta obce

OBEC ŠTRBA
K bodu 6

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Štrba
o premenovaní Štefánikovej ulice v Tatranskej Štrbe

Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

1. Návrh VZN obce Štrba č. 5/2019
o zmene názvu Štefánikovej ulice
v Tatranskej Štrbe
2. Dôvodová správa

Materiál pripravil:
JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce
Zuzana Šefčíková
zamestnanec OcÚ Štrba
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
schvaľuje
VZN č. 5/2019 o zmene názvu Štefánikovej ulice v Tatranskej Štrbe.
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„NÁVRH“
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štrba č. 5/2019
o zmene názvu Štefánikovej ulice v Tatranskej Štrbe
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe v súlade s ustanovením § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) a v spojení
s § 2b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva
toto všeobecne záväzné nariadene (ďalej len ”nariadenie“):

§1
Predmet nariadenia
Predmetom úpravy tohto nariadenia je zmena názvu Štefánikovej ulice v Tatranskej Štrbe,
ktorá je častou obce Štrba z dôvodu duplicitného názvu ulice, nakoľko na území obce Štrba
sa nachádzajú dve ulice s rovnakým názvom „Štefánikova ulica“.
§2
Zmena názvu ulice
V časti obce Štrba ˗ v Tatranskej Štrbe sa mení názov ulice z doterajšieho názvu „Štefánikova
ulica“ na nový názov:
„ …..............…. ulica” .
§3
Záverečné ustanovenia
1./ Návrh tohto nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce Štrba na
pripomienkovanie dňa ......... 2019 a zvesené dňa ............. 2019.
2./ Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Štrbe dňa ....2019 uznesením
č. ...../2019.
3./ Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho zverejnenia.

Michal S ý k o r a
starosta obce

Dôvodová správa:

Dňa 16.8.2019 bolo obci Štrba doručené upozornenie Okresného úradu v Poprade – odbor
všeobecnej vnútornej správy, ktorým bola obec opätovne vyzvaná na riešenie dlhodobo
trvajúceho protiprávneho stavu: existencia dvoch ulíc s rovnakým názvom „Štefánikova“ na
území jednej obce. V upozornení sa ďalej uvádza, že túto nezákonnú duplicitu ulíc je potrebné
bezodkladne riešiť zo strany obce premenovaním jednej z týchto ulíc (formou prijatia VZN
obce).
Dňa 28.8.2019 Obecné zastupiteľstvo v Štrbe prerokovalo uvedené upozornenie Okresného
úradu v Poprade (uznesenie č. 76/2019), vzalo ho na vedomie so záverom, že na najbližšie
rokovanie obecného zastupiteľstva sa pripraví návrh VZN obce na premenovanie jednej
z uvedených ulíc.
Týmto nariadením sa navrhuje premenovanie Štefánikovej ulice v Tatranskej Štrbe, nakoľko
druhá ulica s rovnakým názvom priamo v Štrbe už bola raz premenovaná – z ulice
„Februárového víťazstva“ na „Štefánikovu“ ulicu v roku 1991. Počet fyzických a právnických
osôb, ktorých by sa táto zmena názvu ulice dotkla, je porovnateľný v prípade oboch
Štefánikových ulíc.
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia vznikne fyzickým osobám, ktoré majú trvalý
pobyt na premenovanej ulici a právnickým osobám, ktoré majú sídlo na tejto ulici, v zmysle
osobitných právnych predpisov a v lehotách v nich určených, povinnosť zmeniť si názov tejto
ulice vo svojich osobných a iných dokladoch a príslušných úradných evidenciách.

V Štrbe dňa 11.10.2019
Spracoval: JUDr. Štefan Bieľak a Zuzana Šefčíková

OBEC ŠTRBA
K bodu 7

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Žiadosť Občianskeho združenia Štrbianček so sídlom v Štrbe
o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce

Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

1. Dôvodová správa
2. Príloha – Žiadosť o dotáciu
z rozpočtu obce na rok 2019

Materiál pripravil:
Ing. Anna Hurajtová
zamestnanec OcÚ Štrba
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
schvaľuje
dotáciu z rozpočtu obce Štrba pre OZ Folklórne združenie Štrbianček pre rok 2019 vo výške
260 € na pokrytie prevádzkových nákladov spojených s činnosťou Detského folklórneho
súboru Štrbianček.

6. zasadnutie OcZ, Štrba 28. októbra 2019

Návrh na schválenie dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 pre OZ Folklórne združenie
Štrbianček

Dôvodová správa:
OZ Folklórne združenie Štrbianček na základe záverov spoločného rokovania medzi obcou,
ZUŠ a OZ písomne požiadalo dňa 26. 9. 2019 obec Štrbu o dotáciu z rozpočtu obce Štrba na
vykrytie nákladov spojených s užívaním priestorov v Základnej umeleckej škole a Základnej
škole v Štrba, slúžiace na nácvik tanečnej zložky DFS Štrbianček, a to:
-

na rok 2019 vo výške 200 € ZUŠ a 60 € ZŠ Štrba, spolu 260 € (za obdobie 4 mesiacov
– september až december 2019)
na rok 2020 vo výške 500 € ZUŠ a 150 € ZŠ Štrba, spolu 650 € (za 10 mesiacov – na
celý rok 2020).

Zároveň osobitnou žiadosťou združenie požiadalo obec o príspevok z rozpočtu obce na
činnosť občianskeho združenia na rok 2020 vo výške 3 600 €.
Dotáciu na rok 2019 vo výške 260 € doporučujeme schváliť v rámci pripravovanej zmeny
rozpočtu obce na rok 2019.
Dotácie na rok 2020 budú predmetom rokovania OZ pri tvorbe rozpočtu na decembrovom
zasadnutí OZ pri schvaľovaní rozpočtu obe na rok 2020.

OBEC ŠTRBA
K bodu 8

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Návrh na zmenu rozpočtu obce Štrba pre rok 2019

Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

Michal Sýkora
starosta obce

1. Návrh na zmenu rozpočtu obce
Štrba na rok 2019 rozpočtovým
opatrením č. 10/2019

Materiál pripravil:
Ing. Martina Ovčiariková
zamestnanec OcÚ Štrba
JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
schvaľuje
a/ zmenu účelu použitia rezervného fondu obce v rozsahu uvedenom v prílohe uznesenia
b/ návrh na zmenu rozpočtu obce Štrba na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 10/2019, ktoré
tvorí prílohu tohto uznesenia
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Príloha k uzneseniu OcZ č. ....../2019 zo dňa 28.10.2019:

Zmena rozpočtu obce na rok 2019 – k 28.10.2019
Zmena účelu použitia rezervného fondu obce Štrba:
V roku 2019 sa nebude financovať :
Novostavba Materská škola Štrba - spolufinancovanie – 36 558 EUR
Novostavba Materská škola Štrba - prekládka inž. sietí – 10 000 EUR
ZŠ – Modernizácia učební - spolufinancovanie – 5000 EUR
PaPD Nájomné byty T. Štrba – 10 tis. EUR (úspora z pôvodných 20 tis. EUR)
Zníženie výdavkov: 61 558 EUR

Uvedené ušetrené fin. prostriedky sa navrhujú použiť na nasledovný účel:
PD – Rekonštrukcia vykurovania Spoločenského domu : navýšenie o 400 EUR (z pôvodných 3000 na
3400 EUR)
PaPD Výstavba cyklotrás v obci Štrba : 16 158 EUR (výškopis a polohopis a PD – pre územné R.)
CIZS – búracie práce a prekládka inž. sietí – 20 000 EUR
PaPD Vodozádržné opatrenia v obci Štrba - 18 000 EUR (výškopis a polohopis a PD – pre ÚR a SP)
Stavebná úprava miestnej komunikácie – podchod pod ŽSR v Tatr. Štrbe – 2000 EUR
Modernizácia budovy obecného úradu v Tatr. Štrbe – 2000 EUR (výmena vstupných dverí)
Zabezpečovací systém budov na Štrbskom plese – 3000 EUR
Navýšenie výdavkov: 61 558 EUR

Obec Štrba
Hlavná188/67, 059 38 Štrba
Obecné zastupiteľstvo
Obce Štrba
Dňa: 28.10.2019
Uznesenie č.: /2019

Návrh na zmenu rozpočtu Obce Štrba na rok 2019
rozpočtovým opatrením č. 10/2019
Predkladá:
Michal Sýkora
starosta obce
Spracovala:
Ing.Martina Ovčiariková
ekonóm obce Štrba
Štrba 28.10.2019

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 10

V súlade s 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, predkladám obecnému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie.

V súlade s 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, predkladám obecnému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie.
Zvýšenie príjmov na kategóriách rozpočtu podľa rozpisu
v celkovej sume 33 040 Eur.
Zvýšenie výdavkov na kategóriách programového rozpočtu podľa rozpisu
v celkovej sume 33 040 Eur.

I. Rozpočet príjmov
Rozpočtové opatrenie č. 10
rozpočtová
kategória

text

návrh na úpravu rozpočtu v Eur dôvod na úpravu rozpočtu

BEŽNÉ PRÍJMY
210

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

310

Tuzemské bežné granty a transfery

17 740

2 800

Vyšší príjem ZŠ Štrba z prenajatých budov vo výške 1 100 €, vyššie príjmy - réžia a stravné
vo výške 9 000 € ŠJ ZŠ Štrba, vyšší príjem MŠ za predaj tovaru a služieb vo výške 540 €,
vyšší príjem ŠJ MŠ za réžiu a stravné vo výške 6 900 €, ZUŠ zvýšenie o 200 € z príjmov z
prenájmu
Sponzory / MŠ vo výške 350 €
Transfer stravovanie pre ZŠ Štrba vo výške 2 450 €

SPOLU

BEŽNÉ PRÍJMY

20 540

FINANČNÉ OPERÁCIE
12 500
510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné výpomoci

SPOLU

FINANĆNÉ OPERÁCIE

PRÍJMY SPOLU

12 500

33 040

úverové zdroje na prefinacovanie slovensko-poľského mikroprojektu na podporu bežeckého
lyžovania s Gminou Nový Targ (Interreg V-A) - nákup športovej výbavy

II. Programový rozpočet výdavkov
Rozpočtové opatrenie č. 10
rozpočtová
kategória

návrh na úpravu rozpočtu v Eur dôvod na úpravu rozpočtu

text

BEŽNÉ VÝDAVKY
8. VZDELÁVANIE
8.1. Materské školy

890

Tovary a služby

630
630, 640
630
630
630

SPOLU

890

8.2. Základné vzdelávanie

3 550

Tovary a služby, bežný transfer jednotlivcovi

3 550

8.3. Základná umelecká škola

200

Tovary a služby

200

8.4. Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení

6 900

Tovary a služby

6 900

8.5. Stravovanie v základných školách

9 000

Tovary a služby

9 000

BEŽNÉ VÝDAVKY

prevádzkové náklady MŠ
prevádzkové náklady ZŠ
prevádzkové náklady ZuŠ
prevádzkové náklady ŠJ MŠ, potraviny
prevádzkové náklady ŠJ ZŠ, potraviny

20 540

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA
1.2. Strategické plánovanie a projekty

12 500

700 Novostavba Materská škola - spolufinancovanie

-

36 558

nebude sa realizovať v roku 2019, presunie sa to do roku 2020

700 Novostavba Materská škola - prekládka inž.sietí

-

10 000

nebude sa realizovať v roku 2019, presunie sa to do roku 2020

700 ZŠ - Modernizácia učební - spolufinancovanie projektu

-

5 000

nebude sa realizovať v roku 2019, presunie sa to do roku 2020

700 PaPD Nájomné byty Tatranská Štrba
Projektová dokumentácia rekonštrukcie vykurovania
700
Spoločenského domu

-

10 000
400

nižšie náklady za vypracovanie PD
navýšenie o 400 € (z 3000 na 3400 EUR)

700 PaPD Výstavba cyklotrás v Štrbe

16 158

výškopis, polohopis, projekt pre územné rozhodnutie

700 CZIS - búracie práce a prekládka inž. sietí

20 000

náklady na odstránenie stavby vedľa budovy úradu, kde má byť prístupová cesta a parkovisko pre CIZS

700 PaPD Projekt Vodozádržné opatrenia v obci Štrba

18 000

výškopis, polohopis, projekt pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie

700 Stavebná úprava miestnej komunikácie v Tatramskej Štrbe

2 000

úprava cesty pod podjazdom pod železničnou traťou ŽSR v Tatranskej Štrbe

700 Modernizácia budovy obecného úradu v Tatranskej Štrbe

2 000

700 Zabezpečovací systém budov na Štrbskom plese

3 000

výmena vstupných dverí
Inštalácia chýbajúceho zabezepčovacieho systému (alarmu) pre objekty na Štrbskom plese

700 Cezhraničná výmena dobrej praxe v bežeckom lyžovaní

SPOLU

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

VÝDAVKY SPOLU

12 500

12 500

33 040

Rozpočet Obce Štrba na rok 2019 je po navrhovaných úpravách vyrovnaný vo výške 5 455 583 Eur.

nákup športovej výbavy (v rámci slovensko poľského mikroprojektu s poľskou Gminou N. Targ) - tieto
náklady budú refundované obci vo výške 95% z uvedenej sumy v roku 2020

OBEC ŠTRBA
K bodu 9

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Návrh na zvýšenie poplatku za používanie
obecného káblového televízneho rozvodu od 1. 1. 2020

Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

Michal Sýkora
starosta obce

1. Návrh na zvýšenie poplatku TKR 2020
2. Príloha – alternatívy zvýšenia

Materiál pripravil:
Jana Šuláková
zamestnanec OcÚ Štrba

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
schvaľuje
zvýšenie poplatku za používanie obecného káblového televízneho rozvodu na .......... EUR
ročne.

6. zasadnutie OcZ, Štrba 28. októbra 2019

Návrh na zvýšenie poplatku TKR 2020

Spoločnosť TV Štrba, s. r. o. v mene obce Štrba prevádzkuje televízny káblový rozvod
na území obce Štrba. Spoločnosť TV Štrba, s.r.o. navrhuje od 01.01.2020 zvýšenie ročného
poplatku za užívanie TKR, ktorý platí užívateľ (účastník) TKR.
Odôvodnenie:
Súčasný poplatok za používanie TKR je 63,-- EUR ročne. Poplatok v uvedenej výške
platí od 1. 1. 2018. Návrh na zvýšenie poplatku je uvedený v samostatnej prílohe v troch
alternatívach. Doposiaľ bol celkový príjem za poplatky 46 603,-- € ročne (r. 2018), pričom
celkové náklady na zabezpečenie prevádzky TKR sú vo výške 44 565,-- € ročne (r. 2018).
Počas roka 2019 nám náklady narástli o vyššie poplatky za vysielacie práva (za
programy) a ďalšie o sumu cca 6 400,-- €. Okrem toho ďalšie prevádzkové náklady (personálne
a údržbové) uhrádza obec zo svojho rozpočtu (nie TV, s.r.o.). Vzhľadom na uvedené, už tento
rok bude obec dotovať zo svojho rozpočtu časť výdavkov, preto je potrebné upraviť výšku tohto
poplatku.
Spoločnosť TV Štrba, s. r. o. zaradila do programovej ponuky viaceré zaujímavé
programy. Pripomenieme napríklad US Šport 1, US Šport 2, v minulosti české stanice Prima,
ČT 1, ČT 2, Nova a NOVA Šport 1 a 2. Momentálne je v ponuke 66 programov, z toho 24 HD.
Od roku 2016 boli postupne všetky komerčné televízie NOVA, PRIMA, JOJ,
Markíza a od roku 2018 aj vysielanie televízie TA3 spoplatnené.
V rámci prechodu vysielania na HD
technológie, nákup materiálu a údržbu TKR.

sa zvyšujú náklady na kompletnú obnovu

Spoločnosť TV Štrba, s. r. o. okrem iných nákladov uhrádza nemalé pravidelné
poplatky za autorské práva pre spoločnosti SOZA, Slovgram, VG,Media, SAKT, SAPA ......
Zároveň však upozorňujeme na skutočnosť, že TV Štrba, s.r.o. zatiaľ nie je platcom
DPH, avšak v prípade, že jej príjmy v budúcnosti prekročia sumu 49 790,-- eur, tak TV Štrba,
s.r.o. sa stane platcom DPH a poplatok sa bude musieť zo zákona zvýšiť o DPH (dnes je
to 20 %).
Vzhľadom na to, že súčasné výdavky spoločnosti nie je možné pokryť z príjmov
/poplatkov za TKR/, od 1.1.2020 spoločnosť TV Štrba, s. r. o. navrhuje zvýšenie uvedeného
poplatku.

NÁVRH NA ZVÝŠENIE POPLATKU TKR od 1. 1. 2020
Rok 2019 – poplatok 63 €

dôchodcovia 50% zľava 31,50 €

Počet návrh
návrh
návrh
Prípojky spolu
807 Zvýšenie Zvýšenie Zvýšenie
o3€
o6€
o7€
Poplatok
Poplatok spolu bez
DPH
DPH 20%
Poplatok spolu s
DPH

66
53262

69
55683

70
56490

13,20
79,20

13,80
82,80

14
84

Poplatky spolu s
DPH

63914

66819

67788

33

34,50

35

3300
6,60
39,60

3450
6,90
41,40

3500
7
42

3960

4140

4200

59954

62679

63588

Zľava dôchodcom 100
50%
Zľava bez DPH
DPH 20%
Poplatky dôchodcom
s DPH
Zľava spolu
Poplatky spolu po
zľave dôchodcom s
DPH

NÁVRH NA ZVÝŠENIE POPLATKU TKR OD 1.1.2020
pre právnické osoby, prepočítaná na počet TV prijímačov

Terajšie poplatky rok 2019

návrh na rok 2020
(zvýšenie o 11 %)
------------------------------------------------------------------------------------1 - 3 ks

TV ......63 €

70 €

4 - 10 ks

TV .... 199,90

240 €

11 - 20 ks TV ... 232,30

280 €

21 - 30 ks

TV ... 265,50

300 €

31 - 40 ks

TV ... 298,70

340 €

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok 2019 fakturované :
Sipox

232,30

PPA Control

199,90

Rysy

232,30

Kukučka

232,30

Meander -

mimo prevádzky

OBEC ŠTRBA
K bodu 10

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Návrh na prenájom pozemkov od Štátnych lesov TANAP-u
pre prevádzkovanie bežeckých lyžiarskych tratí na Štrbskom Plese

Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

1. Dôvodová správa
2. Príloha – Mapa tratí

Materiál pripravil:
Ing. Anna Hurajtová
zamestnanec OcÚ Štrba
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
schvaľuje
prenájom pozemkov vo vlastníctve SR - ŠL TANAP-u v prospech Obce Štrba na účely
prevádzky lyžiarskych bežeckých tratí na Štrbskom Plese, k. ú. Štrba od 1. 11. 2019
do 31. 12. 2026 za ročné nájomné 720 € vrátane DPH

6. zasadnutie OcZ, Štrba 28. októbra 2019

Návrh na prenájom pozemkov od Štátnych lesov TANAP-u pre prevádzkovanie
bežeckých lyžiarskych tratí na Štrbskom Plese
Dôvodová správa:
Obec Štrba v r. 2015/2016 dala vyhotoviť geometrické zameranie oficiálnych
bežeckých tratí na Štrbskom Plese, následne požiadala o zápis GP na Okresnom úrade,
katastrálny odbor Poprad. Nakoľko Štátne lesy TANAP-u nedali súhlas k zápisu GP do katastra
nehnuteľností, obec hľadala iné možnosti získania právneho vzťahu k pozemkom, ktoré obec
užíva na prevádzku bežeckých lyžiarskych tratí.
Obec Štrba podala žiadosť na ŠL TANAP-u Tatranská Lomnica o prenájom bežeckých
tratí v zmysle vyhotovených GP. Po niekoľko mesačnom rokovaní so ŠL TANAP-u, bol zo
strany Štátnych lesov predložený návrh Nájomnej zmluvy, ktorou prenajímajú lyžiarske
bežecké trate na Štrbskom Plese obci Štrba na obdobie od 1. 11. 2019 do 31. 12. 2026 (do
skončenia platnosti Programu starostlivosti o les) za ročné nájomné 600 € + DPH.
Zmluva o nájme podlieha schváleniu Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR.

OBEC ŠTRBA
K bodu 11

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Žiadosť vlastníkov bytov v bytovom dome na ulici 1. mája č. 595 v Štrbe

Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

1. Dôvodová správa
2. Príloha č. 1 – Žiadosť o odkúpenie
pozemku
3. Príloha č. 2 – Snímka z katastrálnej
mapy

Materiál pripravil:
Ing. Anna Hurajtová
zamestnanec OcU Štrba

Návrh na uznesenie:
V texte ...

6. zasadnutie OcZ, Štrba 28. októbra 2019

Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
schvaľuje
podľa ustanovenia § 9a ods. 8, písmeno b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov predaj pozemku parc. KN_C č. 1419 – zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 182 m2, pozemku parc. KN-C č. 1421/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere
727 m2, pozemkov parc. KN-C č. 1418/1-6 – zastavané plochy a nádvoria každý vo výmere
31 m2, vedených na LV č. 1 – Obec Štrba, k. ú. Štrba do vlastníctva :
1. Ľuboslav Gašparec, nar. 12. 8. 1953 a manž. Magdaléna Gašparcová,
rod. Gontkovičová, nar. 27. 8. 1953 pozemok parc. KN-C č. 1419 a 1421/2 v podiele
7202/43451 a pozemok parc. KN-C č. 1418/6 zastavané plochy a nádvorie o výmere
31 m2 v celosti
2. Júlia Švorcová, rod. Švorcová, nar. 9. 1. 1953 pozemok parc. KN-C č. 1419 a 1421/2
v podiele 7202/43451 a pozemok parc. KN-C č. 1418/1 zastavané plochy a nádvorie o
výmere 31 m2 v celosti
3. Dušan Lučanský, nar. 15. 2. 1945 a manž. Emília Lučanská, rod. Hurajtová,
nar. 9. 9. 1947 pozemok parc. KN-C č. 1419 a 1421/2 v podiele 7341/43451 a pozemok
parc. KN-C č. 1418/5 zastavané plochy a nádvorie o výmere 31 m2 v celosti
4. Oľga Macková, rod. Ciglerová, nar. 28. 1. 1942 pozemok parc. KN-C č. 1419 a 1421/2
v podiele 7316/43451 a pozemok parc. KN-C č. 1418/2 zastavané plochy a nádvorie o
výmere 31 m2 v celosti
5. Vladimír Lučanský, nar. 26. 7. 1941 a manž. Božena Lučanská, rod. Križková,
nar. 17. 1. 1944 pozemok parc. KN-C č. 1419 a 1421/2 v podiele 7188/43451 a pozemok
parc. KN-C č. 1418/4 zastavané plochy a nádvorie o výmere 31m2 v celosti
6. Milan Lučanský, nar. 11. 6. 1943 a manž. Mária Lučanská, rod. Lihoňová,
nar. 1. 2. 1945 pozemok parc. KN-C č. 1419 a 1421/2 v podiele 7202/43451 a pozemok
parc. KN-C č. 1418/3 zastavané plochy a nádvorie o výmere 31 m2 v celosti
za kúpnu cenu:
•
•
•

pozemok pod bytovým domom – parc. KN- C č. 1419 o výmere 182 m2 za 5 €/m2
pozemok v bezprostrednom okolí bytového domu (dvor, záhradky) parc. KN-C
č. 1421/2 o výmere 727 m2 za 5 €/m2
pozemok pod garážami vo vlastníctve žiadateľov parc. KN-C č. 1418/1-6 – každý vo
výmere 31 m2 za 20 €/m2

Z dôvodu majetkoprávneho vysporiadania pozemkov pod bytovým domom, okolo neho a pod
garážami.

Návrh na schválenie predaja pozemkov parc. KN-C č. 1419, parc. KN-C č. 1421/2
a parc. KN-C č. 1418/1-6, k. ú. Štrba do vlastníctva vlastníkov bytového domu súp. č. 595
v obci Štrba

Dôvodová správa:
Obyvatelia bytového domu súp. č. 595 na ul. 1.mája v obci Štrba a zároveň vlastníci
bytov v bytovom dome sa obrátili na obec so žiadosťou o odkúpenie pozemku pod bytovým
domom, pozemku v bezprostrednom okolí bytového domu a pod stavbami garáží, ktoré už majú
vo vlastníctve.
Byty si obyvatelia odkúpili od stavebného bytového družstva už v minulosti a majú
záujem si dosporiadať aj prislúchajúce pozemky.
Vzhľadom k dlhodobému užívaniu týchto pozemkov obec Štrba ich navrhuje odpredať
žiadateľom za nasledovné kúpne ceny:
➢ pozemok pod bytovým domom – parc. KN- C č. 1419 o výmere 182 m2 za 5 €/m2
➢ pozemok v bezprostrednom okolí bytového domu (dvor, záhradky) o výmere 727 m2 za
5 €/m2
➢ pozemok pod garážami vo vlastníctve žiadateľov – každý vo výmere 31 m2 za 20 €/m2

OBEC ŠTRBA
K bodu 12
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Žiadosť VSD, a.s. Košice o opätovné schválenie predaja pozemku
pod VN infraštruktúrou
Materiál predkladá:
JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

Materiál obsahuje:
1. Dôvodová správa
2. Príloha – Geometrický plán

Materiál pripravil:
Ing. Anna Hurajtová
zamestnanec OcÚ Štrba
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
a/
rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že predaj časti pozemku parc. KN-C č. 3615/1 – ostatné plochy
o celkovej výmere 69 m2, vedeného na LV č. 1, k. ú. Štrba, ktorá predstavuje novovytvorený
pozemok parc. KN-C č. 3615/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m2 podľa
vypracovaného GP č. 670/2014 zo dňa 22. 12. 2014 je prípadom hodným osobitného zreteľa,
nakoľko predaj sa realizuje v súvislosti s výstavbou trafo stanice a rekonštrukciou elektrickej
siete na Štrbskom Plese pri príležitosti konania významného medzinárodného podujatia Svetovej zimnej univerziády 2015.
b/
schvaľuje
podľa ustanovenia § 9a ods. 8, písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov
predaj časti pozemku parc. KN-C č. 3615/1 – ostatné plochy o celkovej výmere 69 m2,
vedeného na LV č. 1, k. ú. Štrba, ktorá predstavuje novovytvorený pozemok parc. KN-C č.
3615/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m2, k. ú. Štrba, podľa vypracovaného
geometrického plánu 670/2014 zo dňa 22. 12. 2014, v dohodnutej cene 4 € (1 €/m2)
pre Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36599361
c/
ruší
uznesenie Obecného zastupiteľstva v Štrbe č. 7/2018 zo dňa 29. 1. 2018.

6. zasadnutie OcZ, Štrba 28. októbra 2019

Návrh na schválenie predaja časti pozemku parc. KN-C č. 3615/1 – ostatné plochy
o celkovej výmere 69 m2, vedeného na LV č. 1, k. ú. Štrba, pre Východoslovenská
distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36599361 v zmysle ustanovenia § 9a,
ods. 8, písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Dôvodová správa:
Pozemok parc. KN-C č. 3615/4 o výmere 4 m2, k. ú. Štrba na Štrbskom Plese je
zastavaný stavbou blokovej/kioskovej trafostanice s príslušenstvom, ktorá je vlastníctvom
Východoslovenskej distribučnej, a.s. Košice. Stavba bola realizovaná na prelome rokov
2014/2015 v súvislosti s rekonštrukciou elektrickej siete VN, TS, NN na Štrbskom Plese pri
príležitosti konania významného športového podujatia Svetovej zimnej univerziády 2015.
V predmetnej veci bola dňa 31. 7. 2014 uzavretá Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy na
časť pozemku parc. KN-C č. 3615/1, so záväzkom uzatvoriť predmetnú kúpnu zmluvu medzi
Obcou Štrba a VSD Košice. Geometrickým plánom č. 670/2014 zo dňa 22. 10. 2014 bol
vytvorený nový pozemok na parc. KN-C č. 3615/4.
Prevod tohto pozemku už schválilo Obecné zastupiteľstvo v Štrbe 29. 1 2018 uznesením
č. 7/2018. Návrh na vklad podala VSD Košice, ale návrh V-3320/2019/Lu bol Okresným
úradom Poprad, katastrálnym odborom prerušený z dôvodu, že z uznesenia nebolo zrejmé, či
predaj bol schválený 3/5-inovou väčšinou a nebol zrejmý dôvod hodný osobitného zreteľa.
Obec v spolupráci s VSD písomne požiadala o predĺženie lehoty v konaní o ďalších
60 dní, aby sa tieto procesné chyby odstránili. Prevod je potrebné opätovne schváliť obecným
zastupiteľstvom.

OBEC ŠTRBA
K bodu 13

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Návrh na schválenie Správ o výchovno-vzdelávacej činnosti
za školský rok 2018/2019 v Základnej škole Štrba, Materskej škole Štrba
a Základnej umeleckej škole Štrba

Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

1. Dôvodová správa
2. Príloha - Správy

Materiál pripravil:
Ing. Anna Hurajtová
zamestnanec OcU Štrba
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
schvaľuje
a/ Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy v Štrbe za školský rok 2018/2019
b/ Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy v Štrbe za školský rok 2018/2019
c/ Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej umeleckej školy v Štrbe za školský rok
2018/2019.
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Návrh na schválenie Správ o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2018/2019
v Základnej škole Štrba, Materskej škole Štrba a Základnej umeleckej škole Štrba
Dôvodová správa
Podľa § 3 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení
školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce predkladajú školy po prerokovaní v pedagogickej rade
na schválenie zriaďovateľovi správy o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl za uplynulý školský
rok 2018/2019.
Správu na schválenie predložili: Základná škola v Štrbe, Materská škola v Štrbe
a Základná umelecká škola v Štrbe. Budú k nahliadnutiu na zasadnutí OZ.

OBEC ŠTRBA
K bodu 14

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Informácia o úspešných projektoch obce
(získané dotácie, granty, NFP)

Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

1. Informácia o úspešných projektoch
obce Štrba

Materiál pripravil:
Ing. Štefánia Srebalová
zamestnanec OcÚ Štrba
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
berie na vedomie
informáciu o úspešných projektoch obce Štrba (získané dotácie, granty, NFP).
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Informácia o úspešných projektoch obce
(získané dotácie, granty, NFP)

1. Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu vo výške 1 mil. EUR na projekt:
„Modernizácia športového areálu na Štrbskom Plese“.
2. Schválený projekt na vybudovanie kamerového systému v obci Štrba – „Prevencia
kriminality a bezpečnosť v obci Štrba“, výška dotácie zo štátneho rozpočtu 6 000 €,
vlastné zdroje 2 000 €
3. Schválený projekt (s podporov PSK) – „Prenosné sociálne zariadenie – Štrbské
Pleso“ – ide o vybudovanie stálych verejných WC pri jazere Štrbské pleso na dvoch
miestach - výška dotácie z rozpočtu PSK (v rámci programu Výzva re región) - 57 850
€, spolufinancovanie z rozpočtu obce 62 000 €
4. Schválená žiadosť so Slov. zväz ľadového hokeja na vybudovanie malej ľadovej plochy
v Štrbe – „Vybudovanie multifunkčnej plochy v obci Štrba“ - výška dotácie zo
štátneho rozpočtu (cez SZĽH) – vo výške 292 800 € a výška spolufinancovania obce sa
momentálne rieši (na prípravu územia a potrebných prípojok), nakoľko SZĽH spracúva
PD na dané riešenie – podmienka zo strany SZĽH je uvedenú plochu do 2 rokov
zastrešiť (urobiť krytú plochu)
Pripravujeme nasledovné projekty:
1./ Vodozádržné opatrenia v Štrbe a Tatranskej Štrbe – projekt s finančnou podporou EÚ
2./ Projekt na získanie dotácie zo štátneho rozpočtu – na podporu výstavby cyklotrás – v prípade
obce Štrba na podporu vypracovanie PD na túto výstavbu
3./ Projekt na získanie štátnej dotácie z Environmentálneho fondu – na rekonštrukciu
vykurovania v Spoločenskom dome v Štrbe (Martek)

OBEC ŠTRBA
K bodu 15

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Informácia o aktuálnej realizácii investičných projektov a akcií obce

Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

1. Informácia o aktuálnej realizácii
investičných projektov a akcií obce

Materiál pripravil:
Ing. Štefánia Srebalová
zamestnanec OcÚ Štrba
Ing. Anna Hurajtová
zamestnanec OcÚ Štrba

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
berie na vedomie
informáciu o aktuálnej realizácii investičných projektov a akcií obce Štrba.
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Informácia o aktuálnej realizácii investičných projektov a akcií obce

1. Požiarna zbrojnica v Štrbe – prebieha realizácia modernizácie požiarnej zbrojnice cez
úspešne podaný projekt v roku 2018 a za vlastné finančné prostriedky. V súčasnosti sa
montujú automatické brány. Pre havarijný stav so zatekaním spodných vôd do budovy
PZ sa naviac urobila izolácia a odvodnenie zo severnej strany budovy.
2. Výstavba Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v Štrbe – 21.10.2019 bolo
odovzdanie staveniska zhotoviteľovi – firme SOAR a.s. Žilina. Realizujú sa prekládky
optických a metalických telekomunikačných káblov. Vytyčujú sa siete k začatiu
prípravy územia.
3. Výstavba novej Materskej školy v Štrbe - proces verejného obstarávania na výber
zhotoviteľa stavby bol ukončený a prebieha kontrola tohto procesu na riadiacom orgáne
- realizácia stavby na jar 2020
4. Projekt Regenerácia vnútrobloku - sídliska v Tatranskej Štrbe – prebieha proces
verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby.
5. Podjazd pod železnicou v Tatranskej Štrbe – na podnet obce sa zrealizovalo odvodnenie
priestoru pod železničným mostom v Tatranskej Štrbe v spolupráci so ŽSR – smer ku
chatovej lokalite nad železnicou (Šoldov).
6. Prístrešky na kontajnery - obec realizuje prekládku prístrešku pre separovaný odpad na
sídlisku Lieskovec (na Štefánikovej ulici) v Tatranskej Štrbe a zároveň sa buduje nový
prístrešok v priestore pri potravinách (pri parkovisku) pri DS v T. Štrbe.
7. Obec realizuje príprava PD pre rekonštrukciu elektrického vedenia na ulici ČSA a na
časti Hlavnej ulice – ide o uloženie vzdušného vedenia do zeme s prekládkou VN na
ulici Hlavnej. Pripravuje sa nová trafo stanica pre potreby CIZS a zároveň sa pripravuje
PD na nové verejné osvetlenie na týchto uliciach.
8. Vodorovné dopravné značenie na Štrbskom Plese – v priebehu októbra bolo realizované
použitím novej technológie – „plast za studena“ – je deklarovaná väčšia životnosť
9. Modernizácia cesty 2. triedy medzi T. Štrbou a Štrbským Plesom – na podnet obce PSK
s SUC PSK zrealizovali asfaltáciu uvedenej cesty v úseku 2,1 km.
10. Prestavba obecného úradu v Tatranskej Štrbe na nájomné byty – prebieha spracovanie
PD na túto rekonštrukciu – prestavbu – v týchto priestoroch vznikne 9 nájomných bytov
11. Rekonštrukcia WC na obecnom úrade – v súčasnosti sa dokončuje príprava – realizácia
je naplánovaná v priebehu novembra
12. Výstavby cyklotrás v okolí Štrby – bolo ukončené geodetické zameranie a práve
prebieha spracovanie PD pre územné konanie na výstavby cyklotrasy Lúčivná - Štrba,
Štrba - Šuňava a Štrba - Važec

OBEC ŠTRBA
K bodu 16

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Informácia o kontrolách vykonaných hlavným kontrolórom obce

Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

Mgr. Milan Biskup
hlavný kontrolór obce

1. Správa č. 8 hlavného kontrolóra z
kontroly na mieste
2. Správa č. 9 hlavného kontrolóra z
kontroly na mieste

Materiál pripravil:
Mgr. Milan Biskup
hlavný kontrolór obce

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
berie na vedomie
Správy hlavného kontrolóra obce z vykonaných kontrol.
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SPRÁVA Č. 8
HLAVNÉHO KONTROLÓRA Z KONTROLY NA MIESTE
Hlavný kontrolór:
Kontrolovaný subjekt:
Predmet kontroly:
Kontrolované Obdobie:
Miesto vykonania kontroly:
Dátum vykonania kontroly:

Mgr. Milan Biskup
Obec Štrba
Kontrola dodávateľských a odberateľských faktúr obce Štrba
I. polrok 2019
Obec Štrba – Obecný úrad
júl – október 2019

Vyjadrenie k výsledku kontroly
Kontrola bola vykonaná na základe Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Štrba
na II. polrok 2019 a v súlade s § 18d a 18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.
Ciele kontroly:
Cieľom kontroly bolo preveriť dodávateľské a odberateľské faktúry, dodržiavanie základnej
finančnej kontroly, splatnosť faktúr, vznik záväzkov a pohľadávok, zverejňovanie faktúr na
webovej stránke obce.
Právny základ kontroly:
Pri výkone kontroly som vychádzal predovšetkým z nasledovných právnych predpisov:
• zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
• zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z.n.p.
• zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.
Zoznam kontrolovaných dokladov:
- Odberateľské faktúry – január – jún 2019
-

Dodávateľské faktúry – január – jún 2019

-

Výpisy z účtu ku kontrolovaným faktúram

-

Zmluvy, objednávky

Záverečné konštatovanie:

Kontrolou bolo preveriť odberateľské a dodávateľské faktúry za obdobie I. polroka 2019,
dodržiavanie základnej finančnej kontroly, splatnosť faktúr, termíny úhrad, vznik pohľadávok
a záväzkov, kontrola zverejňovania faktúr a objednávok na webovej stránke obce.
Dodávateľské faktúry – základná finančná kontrola bola vykonaná vo všetkých kontrolovaných
faktúrach v súlade so zákonom č. 357/2015 o finančnej kontrole. Obsah, forma a splatnosť
kontrolovaných faktúr je v súlade so zákonmi o účtovníctve a rozpočtových pravidlách verejnej
správy a územnej samosprávy. Súčasťou kontrolovaných faktúr sú objednávky resp. zmluvy
a všetky kontrolované dodávateľské faktúry a objednávky sú zverejnené na webovej stránke
obce Štrba. Všetky dodávateľské faktúry boli uhradené v termíne splatnosti a obec neeviduje
žiadne záväzky po termíne splatnosti.
Odberateľské faktúry – základná finančná kontrola bola vykonaná vo všetkých kontrolovaných
faktúrach v súlade so zákonom č. 357/2015 o finančnej kontrole. Pri odberateľských faktúrach
obec eviduje pohľadávky po termíne splatnosti za obdobie od 1.1.2019 do 30.6.2019
v celkovej výške 11 462,00 € (Martek Restaurant s.r.o. 3 632,00 €, TV Štrba s.r.o. 7 500,00 €,
Hotel Sosna s.r.o. 330,00 €).
Návrh opatrení:
Počas výkonu kontroly boli prijaté opatrenia na postupné odpisovanie pohľadávok
a eliminovanie ich vzniku. Boli navrhnuté opatrenia, aby zamestnanci obecného úradu
zodpovední za úhradu jednotlivých faktúr, pravidelne každý mesiac kontrolovali stav úhrad
týchto faktúr. Pri zistení nedodržania termínu úhrady faktúry zo strany odberateľa, neodkladne
telefonicky kontaktovali a informovali odberateľa faktúry o jej neuhradení. Ak nebude faktúra
uhradená ani v takomto prípade, bude zodpovedný zamestnanec za úhradu faktúry písomne
vyzývať odberateľa faktúry na jej uhradenie a vymáhať dlžnú sumu v zmysle platných právnych
predpisov.
Zodpovední: určení zamestnanci ekonomického odboru obecného úradu
Termín: priebežne, stály
Dátum vyhotovenia správy:
Dátum prevzatia správy:

23.10.2019
23.10.2019

Meno, priezvisko a podpis štatutára, alebo povereného zamestnanca povinnej osoby, u ktorej
bola vykonaná kontrola na mieste:
Michal Sýkora, starosta obce:

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

Mgr. Milan Biskup, hlavný kontrolór obce:

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

SPRÁVA Č. 9
HLAVNÉHO KONTROLÓRA Z KONTROLY NA MIESTE
Hlavný kontrolór:
Kontrolovaný subjekt:
Predmet kontroly:
Kontrolované Obdobie:
Miesto vykonania kontroly:
Dátum vykonania kontroly:

Mgr. Milan Biskup
Základná škola Štrba
Kontrola dodávateľských a odberateľských faktúr
II. polrok 2019
Základná škola Štrba
október 2019

Vyjadrenie k výsledku kontroly
Kontrola bola vykonaná na základe Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Štrba
na II. polrok 2019 a v súlade s § 18d a 18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.
Ciele kontroly:
Cieľom kontroly bolo preveriť dodávateľské a odberateľské faktúry Základnej školy,
dodržiavanie základnej finančnej kontroly, splatnosť faktúr, vznik záväzkov a pohľadávok,
zverejňovanie faktúr na webovej stránke základnej školy.
Právny základ kontroly:
Pri výkone kontroly som vychádzal predovšetkým z nasledovných právnych predpisov:
• zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
• zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z.n.p.
• zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.
• zákon č. 546/2010 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
Zoznam kontrolovaných dokladov:
- Odberateľské faktúry – január – jún 2019
-

Dodávateľské faktúry – január – jún 2019

-

Objednávky ku kontrolovaným faktúram

-

Výpisy z účtu ku kontrolovaným faktúram

Záverečné konštatovanie:

Kontrolou bolo preveriť odberateľské a dodávateľské faktúry za obdobie I. polroka 2019.
Dodržiavanie základnej finančnej kontroly, splatnosť faktúr, termíny úhrad, vznik pohľadávok
a záväzkov, kontrola zverejňovania faktúr a objednávok na webovej stránke školy.
Dodávateľské faktúry – základná finančná kontrola bola vykonaná vo všetkých kontrolovaných
faktúrach v súlade so zákonom č. 357/2015 o finančnej kontrole. Obsah, forma a splatnosť
kontrolovaných faktúr je v súlade so zákonmi o účtovníctve a rozpočtových pravidlách verejnej
správy a územnej samosprávy. Súčasťou kontrolovaných faktúr sú objednávky resp. zmluvy
a všetky kontrolované dodávateľské faktúry a objednávky sú zverejnené na webovom sídle
Základnej školy Štrba. Kontrolované dodávateľské faktúry boli uhradené v termíne splatnosti
a Základná škola neeviduje žiadne záväzky po termíne splatnosti.
Odberateľské faktúry – základná finančná kontrola bola vykonaná vo všetkých kontrolovaných
faktúrach v súlade so zákonom č. 357/2015 o finančnej kontrole. Pri odberateľských faktúrach
Základná škola neeviduje žiadne pohľadávky po termíne splatnosti.

Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky, preto v zmysle § 22 zákona č. 357/2015 Z. z.
o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov bola kontrola ukončená správou.

Dátum vyhotovenia správy: 24.10.2019
Dátum prevzatia správy:

Meno, priezvisko a podpis štatutára, alebo povereného zamestnanca povinnej osoby, u ktorej
bola vykonaná kontrola na mieste:

Mgr. Ľubomíra Iľanovská, riaditeľka ZŠ Štrba: ................................................

Mgr. Milan Biskup, hlavný kontrolór obce Štrba:................................................

OBEC ŠTRBA
K bodu 17

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Zámer majetko-právneho usporiadania pozemkov
pod Štrbským potokom a v jeho okolí

Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

1. Dôvodová správa

Materiál pripravil:
Ing. Anna Hurajtová
zamestnanec OcÚ Štrba
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
schvaľuje
zámer majetkoprávneho vysporiadania pozemkov pod Štrbským potokom a v jeho okolí na
základe vypracovaného návrhu geometrického plánu, a to formou zámeny pozemkov medzi
obcou Štrba a Rímsko-katolícka cirkev – farnosť Štrba za podmienky, že rozdiel vo výmere
pozemkov bude uhradený v cene .......€/m2.
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Zámer majetko-právneho usporiadania pozemkov pod Štrbským potokom a v jeho okolí
Dôvodová správa:
Rímsko-katolícka cirkev – farnosť Štrba (ďalej len RKC) požiadala obec o majetkoprávne vysporiadanie pozemku v ich vlastníctve - parc. KN-C č. 447/1 a KN-C č. 447/3, k. ú.
Štrba, na časti ktorých sa nachádza regulované koryto Štrbského potoka. Po spoločnom
rokovaní s p. farárom RKC bolo dohodnuté, že obec dá vyhotoviť geometrický plán na
zameranie potoka a okolitých pozemkov v časti za farským úradom (farou), aby bolo zrejmé,
aká časť pozemku je v potoku, akú časť pozemku užíva obec ako verejné priestranstvo a akú
časť pozemku chce od obce vysporiadať samotná RKC. Do geometrického plánu bol zahrnutý
aj GP, ktorý dal vypracovať sused Stanislav Baláž za účelom kúpy pozemku od RKC.
RKC sa obrátila na správcu vodného toku Štrbský potok – Slovenský vodohospodársky
podnik, š.p., Povodie Popradu a Dunajca so sídlom v Poprade o vysporiadanie, avšak
bezúspešne s odkazom, že tento problém má doriešiť obec. Ak tento pozemok neodkúpi správca
vodného toku, tak jedným z možných iných riešení je, že pozemok pod potokom by od cirkvi
vysporiadala obec, a to časť zámenou pozemkov za pozemky vo vlastníctve obce, nakoľko
cirkev má záujem o časť obecného pozemku pod starým pôvodným korytom potoka a tiež časť
pozemku pri kostole. Zostávajúca časť výmery pozemkov by sa finančne doplatila za
cenu........../m2.
Táto zámena pozemkov je aj v prospech obce, nakoľko obec nadobudne pozemky, ktoré
tvoria verejné priestranstvo a ktoré užíva obec vedľa potoka a existujúceho chodníka. Takže je
aj v záujme obce vysporiadať uvedené vlastnícke vzťahy k predmetným pozemkom - dať do
súladu užívacie vzťahy s vlastníckymi vzťahmi.
Zároveň týmto riešením si RKC vysporiada aj malú časť pozemku pri rímskokatolíckom
kostole, ktorá je vo vlastníctve obce, ale ktorú dlhodobo užíva RKC.

Príloha: pracovná verzia návrhu geometrického plánu
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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Doplnenie žiadosti spol. Martek Restaurant, s.r.o. Štrba
v súvislosti s ďalšou prevádzkou reštaurácie Martek Restaurant v Štrbe

Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

1. Dôvodová správa

Materiál pripravil:
Ing. Anna Hurajtová
zamestnanec OcÚ Štrba
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe

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

6. zasadnutie OcZ, Štrba 28. októbra 2019

Žiadosť spoločnosti Martek Restaurant, s.r.o. v súvislosti s ďalšou prevádzkou
reštaurácie Martek Restaurant v Štrbe – doplnenie žiadosti a návrh ďalšieho postupu
Dôvodová správa:
Nájomca nebytových priestorov - reštaurácie Martek Restaurant v Štrbe - spoločnosť
Martek Restaurant, s.r.o. (zastúpená konateľmi Pavol Otčenáš a Zdenka Otčenášová) podali
6. 5. 2019 na obec žiadosť o zaujatie stanoviska k ich požiadavkám k ďalšiemu chodu
reštaurácie.
Na základe toho bolo menovaným v júni 2019 zaslané písomné stanovisko a táto
žiadosť bola predmetom rokovania Obecného zastupiteľstva v Štrbe dňa 28.8.2019. Následne
na podnet obce sa uskutočnilo spoločné rokovanie na Obecnom úrade v Štrbe dňa 5.9.2019
s cieľom nájsť spoločné prijateľné riešenie a nájomca sa zaviazal, že do konca septembra 2019
predloží obci nový návrh s podmienkami, za akých je schopný prevádzkovať uvedenú
reštauráciu. Nájomca po rokovaní predložil dňa 17. 10. 2019 nový návrh so svojimi
požiadavkami:
-

aby obec zabezpečila rekonštrukciu podlahy reštauračných priestorov a stropu
aby obec zabezpečila rekonštrukciu kotolne a kúrenia
aby obec zabezpečila rekonštrukciu odtokových rúr
aby sa obnovila zmluva s obcou o zabezpečení stravovania jej zamestnancov
stravenkami Martek (t.j. povinné stravovanie u Marteka)
zníženie nájomného za prenajaté priestory – nájomca dodatočne uviedol, že požaduje
znížiť nájomné na 200 €/ročne (dnes je dohodnuté zmluvne nájomné vo výške
7 000 EUR ročne).
Obec ako vlastník nehnuteľnosti súhlasí:

-

s rekonštrukciou kotolne a kúrenia na náklady obce (obec už má vypracovanú PD),
s rekonštrukciou odtokových rúr a
s rekonštrukciou podlahy (ak to bude nevyhnutné – technické riešenie sa ešte navrhne)

Samotná rekonštrukcia stropu na náklady obce je zatiaľ otázna. Obnovenie zmluvy
medzi obcou a spoločnosťou Martek s.r.o. je dnes už nereálne (časť zamestnancov obce sa aj
naďalej v súčasnosti stravuje v tejto reštaurácii) a nespokojná časť prešla k iným
poskytovateľom stravovania.
Je potrebné však zvážiť požiadavku nájomcu na zníženie ročného nájomného.
Obec však zároveň požaduje uhradiť dlžné nájomné vo výške 7 594 € (od októbra 2018
do dnešného dňa nájomca neplatí nájomné) – formou pravidelných splátok: 660 €/mesačne až
do splatenia dlhu.

