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. 1 HK – 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. 1 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 10.12.2019.
Kontrolované Obdobie:
10.12.2019 – 02.02.2020
Miesto vykonania kontroly: Obec Štrba – obecný úrad
Dátum vykonania kontroly: január 2020

Ciele kontroly:
Cieľom kontroly bolo preveriť, či uznesenia prijaté Obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2020
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 10.12.2020 - od uznesenia č. 95/2019 po
uznesenie č. 111/2019
Záverečné konštatovanie:
Kontrolované podklady k uzneseniam obecného zastupiteľstva od uznesenia č. 95/2019 –
111/2019, boli plnené nasledovne:
Uznesenie č. 102/2019 – Zaslaná Žiadosť na získanie dotácie zo ŠR na obstaranie zmien
a doplnkov č. 2 ÚP Obce Štrba – uznesenie je splnené.
Uznesenie č. 103/2019 – Podpísaný dodatok k Zmluve o nájme o predlžení doby nájmu pre
spoločnosť High Tatras s.r.o. Poprad do 30.6.2020 – uznesenie je splnené.
Uznesenie č. 104/2019 – Prehodnotiť finančné podmienky prenájmu telocvične v T. Štrbe pre
nájomcu Muraria s.r.o. T. Štrba. – uznesenie je v plnení.

Uznesenie č. 105/2019 – Podpísaný Dodatok k Zmluve o prenájme nebytových priestorov pre
nájomcu Domovina Tatry s.r.o. T. Štrba o predĺžení doby nájmu od 1.1.2020 do 31.12.2020 za
rovnakých zmluvných podmienok ako doposiaľ. – uznesenie je splnené.
Uznesenie č. 109/2019 – Dňa 11.12.2019 bola Obcou Štrba poukázaná finančná výpomoc pre
Mesto Prešov na likvidáciu následkov po mimoriadnej udalosti vo výške 3 000,00 € - uznesenie
je splnené.

Dátum vyhotovenia správy:
Dátum prevzatia správy povinnou osobou:

29.01.2020
29.01.2020

Meno, priezvisko a podpis štatutára, 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
Prestavba časti Obecného úradu v Tatranskej Štrbe na obecné
nájomné byty – schválenie žiadosti na ŠFRB a MDV SR
o financovanie týchto nájomných bytov

Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

1. Dôvodová správa

Materiál pripravil:
JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

Návrh na uznesenie:
V texte ....
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Výstavba obecných nájomných bytov v Tatranskej Štrbe – prestavba časti obecného
úradu – schválenie žiadosti týkajúcich sa financovania výstavby týchto bytov x

Dôvodová správa:
Obec Štrba sa rozhodla podporiť riešenie bytovej politiky na svojom území aj výstavbou
obecných nájomných bytov s využitím štátnej podpory nájomného bývania cez Štátny fond
rozvoja bývania.
Už v roku 2019 Obecné zastupiteľstvo v Štrbe rozhodlo o vyčlenení finančných
prostriedkov z rozpočte obce na prípravu projektovej dokumentácie na prestavbu nevyužitých
priestoroch Obecného úradu v Tatranskej Štrbe na obecné nájomné byty. Obec dala vypracovať
potrebnú projektovú dokumentáciu, ktorá musí spĺňať všetky štandardy a pravidlá pre nájomné
byty určené Štátnym fondom rozvoja bývania (ďalej len ŠFRB) na základe zákona č. 150/2013
Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania a vykonávacích predpisov a Ministerstvom dopravy
a výstavby SR (MDV SR) v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania
a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov.
Podľa vypracovanej projektovej dokumentácie uvedenou prestavbou vznikne 10 bytových
jednotiek – obecných nájomných bytov bežného štandardu v nasledovnej skladbe:
umiestnenie bytu
OBJEKT – A
Prízemie / 1.NP
1. poschodie / 2.NP
1. poschodie / 2.NP
2. poschodie / 3.NP
2. poschodie / 3.NP
Spolu objekt A
OBJEKT – B
Prízemie / 1.NP
Prízemie / 1.NP
1. poschodie / 2.NP
1. poschodie / 2.NP
1. poschodie / 2.NP
Spolu objekt B
Spolu - všetky byty

veľkostná kategória bytu

súčet plôch miestností bytu

2- izbový
3- izbový
3- izbový
3- izbový
3- izbový

39,91 m2
61,10 m2
64,65 m2
62,25 m2
63,68 m2
291,59 m2

1- izbový
2- izbový
3- izbový
3- izbový
3- izbový

25,65 m2
45,25 m2
75,08 m2
60,88 m2
61,19 m2
268,05 m2
559,64 m2

Grafické zobrazenie – pôdorysy jednotlivých podlaží – sú v prílohe tohto materiálu.
Parkovanie pre osobné autá pre uvedené nájomné byty je riešené plánovanými novými
parkovacími miestami, ktoré sú zobrazené v prílohe – v celkovej koordinačnej situácii.

Celkové predpokladané náklady na túto stavbu predstavujú sumu 541 240,33 EUR.
Z týchto celkových nákladov sa museli odpočítať tzv. neoprávnené náklady (podľa pravidiel
ŠFRB) – v našom prípade na nevyhnutnú stavebnú úpravu priestorov pošty (vrátane na
zateplenie tej časti fasády, kde je pošta) ako aj na technickú vybavenosť - ide o náklady, ktoré
nie je možné financovať cez ŠFRB a tieto náklady predstavujú sumu 48 065,81 EUR, ktorú
musí ako uhradiť obec zo svojho rozpočtu (až v roku 2021). V týchto nákladoch stavby však
nie sú započítané budúce náklady, ktorá obci vzniknú, nakoľko bude vhodné pri realizácii
zateplenie fasády časti objektu A a B zatepliť fasádu aj na ďalších častiach objektu – teda na
časti C a D (na to sa v tomto roku dá vypracovať samotná projektová dokumentácia).
Financovanie výstavby týchto nájomných bytov formou prestavby časti obecného úradu
v Tatr. Štrbe je formou úveru poskytnutého ŠFRB a formou dotácie zo štátneho rozpočtu (cez
Min. DaV SR). Preto sa podávajú 2 samostatné žiadosti – jedna na SFRB o úver a druhá na
MDaV SR o dotáciu. V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách sa uvedený úver
nezapočítava do celkového dlhu obce (do úverovej zaťaženosti), nakoľko tento úver sa začína
splácať po skolaudovaní stavby a obec ho spláca z nájomného, ktoré platia nájomcovia
za užívanie týchto bytov na účet obce (na základe nájomnej zmluvy).
Oprávnené náklady
ŠRRB – úver na 30 rokov za fixnú úrok. sadzbu 1 % ročne
Ministerstvo – účelová dotácia zo štátneho rozpočtu
Obec – dorovnanie rozdielu z dôvodu zaokrúhľovanie –
z rozpočtu obce
SPOLU
Náklady na technickú vybavenosť (elektr. prípojka) a náklady na
stavebnú úpravu priestorov pošty
Celkové náklady vrátane projekt. dokumentácie
(PD vo výške 8500 EUR už bola zaplatená)
Celkové náklady bez projekt. dokumentácie
(budú predmetom zmluvy o dielo so zhotoviteľom stavby)

326 088,44 EUR
Po zaokrúhlení
326 080,- EUR
175 586,08 EUR
Po zaokrúhlení
157 580,- EUR
14,52 EUR
501 674,52 EUR
48 065,81 EUR
549 740,33 EUR
541 240,33 EUR

Keďže priemerná podlahová plocha všetkých uvedených bytov vyšla pod 56 m2, tak
obec môže žiadať vyššiu dotáciu (až 35 %) a tým žiadať o menší úver zo ŠFRB (65 %), nakoľko
priemerná podlahová plocha na 1 byt je v našom prípade 55,96 m2.
Vyššie uvedená suma 501 674,52 EUR je tvorená zo stavebných nákladov na prestavbu
objektu na 10 nájomných bytov = 493 174,52 EUR a z ceny za projektovú dokumentáciu vo
výške 8 500,- EUR (ktorú obec zaplatila v roku 2019 a ktorá sa musí započítať do celkovej
obstarávacej ceny bytov).
Jednou z mnohých podmienok určených ŠFRB je aj zabezpečenie tohto úveru
v prospech ŠFRB počas výstavby týchto nájomných bytov až do ich skolaudovania
a následného povinného zriadenia záložného práva na tieto byty v prospech ŠFRB.
Zabezpečenie tohto úveru sa navrhuje formou prijatia štandardnej bankovej záruky (viď
uznesenia nižšie).

Predmetné obe žiadosti (na ŠFRB aj na MDaV SR) je potrebné podať čo najskôr po ich
schválení obecným zastupiteľstvom (najneskôr do 28.2.2020). Vyhodnotenie oboch podaných
žiadostí sa predpokladá v júli, resp. auguste 2020. Následne po prevzatí staveniska je doba
výstavby určená na 10 mesiacov. Predpoklad dokončenia nájomných bytov je v lete 2021
a predpokladané možné pridelenie a odovzdanie týchto bytov nájomcom je na jeseň 2021.
Uvedené nájomné byty sa po ich skolaudovaní budú prideľovať podľa podmienok
určených ŠFRB a Min. DaV SR a ďalších podmienok určených obecným zastupiteľstvom.
O nich bude rozhodovať až v priebehu roka 2021.

Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
1./ schvaľuje obstaranie 10 nájomných bytov bežného štandardu výstavbou v obci Štrba a
súvisiacej technickej vybavenosti (číslo podpory a účel podpory U613 - Výstavba nájomného
bytu v bytovom dome, v polyfunkčnom dome), ktoré budú realizované prestavbou časti budovy
súčasného Obecného úradu v Tatranskej Štrbe (pôvodne objekt materská škola), súp. č. 75 na
pozemku č. 2275/21, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 5 263 m2, to všetko
evidované na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, obec Štrba, katastrálne územie
Štrba, list vlastníctva č. 1 vo vlastníctve Obce Štrba, a to v zmysle projektovej dokumentácie
vypracovanej J.M.S.-INVEST, s.r.o., Vimperská 3010/8, 962 12 Detva, IČO: 44 967 977, na
ktoré bolo vydané stavebné povolenie stavebným úradom Obec Šuňava, číslo: 888/2019, zo
dňa 27.01.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31.01.2020 s názvom stavby "Nájomné
byty Tatranská Štrba - prestavba časti obecného úradu".
2./ schvaľuje podanie žiadosti
a) o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej len ŠFRB) na výstavbu 10 bytov bežného štandardu,
ktoré budú postavené pre účely nájomného bývania za podmienok uvedených v zákone č. 150/2013
Z.z. o ŠFRB v znení neskorších predpisov a súhlasí s podmienkami na poskytnutie úveru ustanovenými
zákonom platné v čase podania žiadosti,
b) o dotáciu z Ministerstva dopravy a výstavby SR (ďalej len MDaV SR) na výstavbu 10 bytov bežného
štandardu, ktoré budú postavené pre účely nájomného bývania za podmienok stanovených v zákone č.
443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a súhlasí
s podmienkami na poskytnutie dotácie ustanovenými zákonom platné v čase podania žiadosti,
3./ schvaľuje financovanie realizácie obstarania uvedených nájomných bytov prostredníctvom:
a) úveru zo ŠFRB na výstavbu 10 nájomných bytov bežného štandardu postavených pre účely
nájomného bývania vo výške 65 % z obstarávacej ceny vo výške 326 080,00 € na dobu 30 rokov,
b) dotácie z MDaV SR na výstavbu 10 nájomných bytov bežného štandardu postavených pre účely
nájomného bývania vo výške 35 % z obstarávacej ceny vo výške 175 580,00 €,
c) z vlastných zdrojov z rozpočtu obce Štrba vo výške 14,52 €, ktoré sú rozdielom medzi obstarávacím
nákladom stavby a požadovanou výškou úveru a dotácie na obstaranie nájomných bytov,
4./ schvaľuje financovanie obstarania technickej vybavenosti k uvedeným nájomným bytom
a stavebnej úpravu nebytových priestorov („pošta“) v uvedenom objekte obecného úradu z vlastných
zdrojov z rozpočtu obce Štrba vo výške 48 065,81 €,

5./ schvaľuje zabezpečenie záväzku Obce Štrba voči Štátnemu fondu rozvoja bývania (ŠFRB)
vyplývajúceho z podania žiadosti o poskytnutie úveru na výstavbu vyššie uvedených
nájomných bytov formou predloženia bankovej záruky v prospech ŠFRB a súhlasí s uzavretím
zmluvnej dokumentácie týkajúcej sa tejto bankovej záruky so Slovenskou sporiteľňou a.s.
Bratislava vo výške 330 000,- € na dobu najdlhšie do 31.12.2021 a súhlasí s jej prijatím na
uvedený účel,
6./ súhlasí s prijatím záväzku:
a) zachovať nájomný charakter 10 nájomných bytov bežného štandardu,

b) zriadiť záložné právo v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania, predmetom ktorého
bude 10 nájomných bytov vrátane pozemku pod bytovým domom ako formu ručenia
úveru v prípade uzatvorenia zmluvného vzťahu so Štátnym fondom rozvoja bývania,
c) zriadiť záložné právo v prospech Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej
republiky na zachovanie nájomného charakteru bytov obstaraných podľa zákona č.
443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a so sociálnom bývaní v znení neskorších
predpisov,
d) dodržať pri prenájme nájomných bytov ustanovenia osobitného predpisu § 22 č. 443/2010 Z.z.
o dotáciách na rozvoj bývania a sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov

7./ schvaľuje zapracovanie splátok úveru zo ŠFRB v rozpočte Obce Štrba počas trvania
zmluvného vzťahu so ŠFRB a záväzok Obce Štrba v budúcich rokoch vyčleňovať finančné
prostriedky v rozpočte Obce Štrba na splátky úveru zo ŠFRB a zabezpečiť splácanie
poskytnutého úveru zo ŠFRB počas celej doby jeho splatnosti,
8./ schvaľuje vyčlenenie finančných prostriedkov potrebných na splátky úveru zo ŠFRB
z rozpočtu Obce Štrba, minimálne 3 mesačné splátky úveru zo ŠFRB v rozpočte Obce Štrba,
t.j. minimálne v sume 3 200,- €.

OBEC ŠTRBA
K bodu 5

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Návrh na zmenu rozpočtu obce Štrba pre rok 2020

Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

Michal Sýkora
starosta obce

1. Návrh na zmenu rozpočtu obce
Štrba pre rok 2020 rozpočtovým
opatrením č. 1/2020

Materiál pripravil:
Ing. Martina Ovčiariková
zamestnanec OcÚ Štrba
JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
schvaľuje
návrh na zmenu rozpočtu obce Štrba pre rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 1/2020.

8. zasadnutie OcZ, Štrba 3. februára 2020

Obec Štrba
Hlavná188/67, 059 38 Štrba
Obecné zastupiteľstvo
Obce Štrba
Dňa: 03.02.2020
Uznesenie č.: /2020

Návrh na zmenu rozpočtu Obce Štrba na rok 2020
rozpočtovým opatrením č. 1/2020
Predkladá:
Michal Sýkora
starosta obce
Spracovala:
Ing.Martina Ovčiariková
ekonóm obce Štrba
Štrba 31.01.2020

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2020

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 96 500 Eur.

Zvýšenie výdavkov na kategóriách programového rozpočtu podľa rozpisu
v celkovej sume 96 500 Eur.

I. Rozpočet príjmov
Rozpočtové opatrenie č. 1
rozpočtová
kategória

text

dôvod na úpravu rozpočtu

návrh na úpravu rozpočtu v Eur

BEŽNÉ PRÍJMY
292027 Iné príjmy

19 600

SPOLU

BEŽNÉ PRÍJMY

Uznanie starších nezaplatených pohľadávok s splátkovým kalendárom

19 600

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY
322001 Kapitálový transfer

SPOLU

-

BEŽNÉ PRÍJMY

-

6 000

Štátna dotácia z roku 2019 na projekt: Prevencia kriminality a bezpečnosť v obci Štrba presun nevyčerpaných prostriedkov do roku 2020

6 000

FINANČNÉ OPERÁCIE
453

Prostriedky z predchádzajúcich období

454001 Rezervný fond

-

513 Bankový úver (prijatý v roku 2019)

SPOLU

6 000

FINANĆNÉ OPERÁCIE

PRÍJMY SPOLU

16 000

92 900

štátna dotácia z roku 2019 na projekt: Prevencia kriminality a bezpečnosť v obci Štrba presun nevyčerpaných prostriedkov z roku 2019
zníženie úhrady za splátky prijatého úveru (tieto splátky sa budú uhrádzať z bežných príjmov pôvodne mali byť uhradené z rezervného fondu)
Dočasné financovanie nevyčerpaných prostriedkov na výdavky schválené v roku 2019, ale
nezrealizované do konca rok 2019 (po záverečnom účete obce zarok 2019 budú tieto výdavky
prefinacované z rezervného fondu obce): Modernizácia obecného úradu vo výške 30 000
EUR, špecial. skriňa na server na obecnom úrade vo výške 1800 EUR, PD na cyklotrasy v
Štrbe vo výške 9 500 EUR, výstavba CZIS Štrba - búracie práce (rod. domu vedľa obecného
úradu a prekládka inžinierskych sietí vo výške 18 000 EUR, PD na verejné osvetlenie vo výške
4 000 EUR, rozšírenie optickej obecnej siete pre bytové domy v Tatr. Štrbe vo výške 14 000
EUR, výdavky na slovensko - poľský projekt na podporu bežeckého lyžovania vo výške 13 100
EUR a nové výdavky - interiérové vybavenie pre obecný úrad vo výške 2500 EUR

82 900

96 500

II. Programový rozpočet výdavkov
Rozpočtové opatrenie č. 12

rozpočtová
kategória

text

návrh na úpravu rozpočtu v Eur

dôvod na úpravu rozpočtu

BEŽNÉ VÝDAVKY

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

600

13 100

slovensko - poľský projekt "Cezhraničná výmena dobrej praxe
v bežeckom lyžovaní"

13 100

Výdavky schválené ale nevyčerpané v roku 2019 na uvedený slovensko - poľský projekt výdavky sa zrealizujú v roku 2020 a následne budú preplatené riadiacim orgánom

14. PODPORNÁ ČINNOSŤ
14. Administratíva

300

650 Ostatné platby súviciace s úverom zo ŠFRB

SPOLU

300

BEŽNÉ VÝDAVKY

a

13 400

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA
700
700
700
700
700

1.2. Strategické plánovanie a projekty
Modernizácia obecného úradu
Interiér - nábytok
Skrinka pre sever s klimatizáciou
Cyklotrasy
Realizácia nových stavieb

79 800
30 000
2 500
1 800
9 500
18 000

700 Verejné osvetlenie

4 000

700 Rozšírenie optickej obecnej siete

14 000

SPOLU

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

modernizácia obecného úradu Štrba - práce nedokončené v roku 2019
interiérové vybavenie pre obecný úrad vo výške 2500 EUR
špeciálna skriňa pre server s klimatizáciou - nezakúpené v roku 2019
PD na Výstavbu cyklotrás v Štrbe - práce nedokončené v roku 2019
CZIS - búracie práce a prekládka inžinierskych siet - práce nedokončené v roku 2019
PD na výstavbu verejného osvetlenia (ul.ČSA, Pri jazere na Štrb. Plese) - práce nedokončené
v roku 2019
rozšírenie optickej siete pre byt. domy v Tatr. Štrbe - práce nedekončené v roku 2019

79 800

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE
820 Splácanie istín - úver zo ŠFRB
820 Splácanie istín
820 Splácanie istín

SPOLU

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

VÝDAVKY SPOLU

3 300
-

16 000
16 000

3 300

96 500

Rozpočet Obce Štrba na rok 2020 je po navrhovaných úpravách vyrovnaný vo výške 7 088 544 Eur.

3 mesačné splátky na úhradu úveru zo ŠFRB - pre Nájomné byty Tatr. Štrba - prestavba časti
obecného úradu
poníženie úhrady na splátky z exist. úverov z rezervného fondu
úhrada splátok existujúcich úverov z vlastných zdrojov (namiesto rezervného fondu)

OBEC ŠTRBA
K bodu 6
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce na rok 2020
pre občianske združenia na verejnoprospešné účely

Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

1. Prehľad žiadostí o poskytnutie
dotácií z rozpočtu obce

Materiál pripravil:
JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
schvaľuje dotácie z rozpočtu obce Štrba pre rok 2020 na verejnoprospešné účely nasledovným
žiadateľom:
a)
b)
c)
d)

Folklórnemu združeniu Štrbianček, P. Z. Vrbického 168/3, Štrba vo výške ...................
Športovému klubu Štrba, Hlavná 188/67, Štrba vo výške ......................
ZO SZZP v Štrbe, Štěpánovická 769/40, Štrba vo výške .................
Dobrovoľnému hasičskému zboru Štrba, Hlavná 106, Štrba vo výške .....................

8. zasadnutie OcZ, Štrba 3. februára 2020

Prehľad podaných žiadostí o poskytnutie dotácií
z rozpočtu obce na rok 2020 na verejnoprospešné účely (občianske združenia)

1. Folklórne združenie Štrbianček, P. Z Vrbického 168/3, Štrba
Účel použitia dotácie: Činnosť združenia, manažment a tvorba kultúrnych
programov (viď. príloha – žiadosť zo dňa 26. 9. 2019 a špecifikácia výdavkov
združenia z 30. 10. 2019)
Schválená a vyčerpaná dotácia v roku 2019:
Výška požadovanej dotácie v roku 2020:
Výška navrhovanej dotácie v roku 2020:

260,-- EUR
4 250,-- EUR
.........,-- EUR

(Pozn.: V roku 2019 bola poskytnutá a vyčerpaná dotácia vo výške 260,-- eur na vykrytie
nákladov spojených s užívaním priestorov v ZUŠ a ZŠ Štrba, slúžiace na nácvik tanečnej
zložky DFS Štrbianček. V žiadosti na rok 2020 je výška tejto dotácie vo výške 650,-- eur.)

2. Športový klub Štrba, Hlavná 188/67, Štrba
Účel použitia dotácie: Organizačno-technické zabezpečenie celoročnej činnosti
jednotlivých oddielov v roku 2020
Oddiel
ŠK Štrba

Výška dotácie
v roku 2019

Požadovaná dotácia
v roku 2020

Navrhovaná výška dotácie
v roku 2020

Futbalový

22 200,-- eur

22 500,-- eur

22 350,-- eur

Lyžiarsky
5 000,-- eur
10 400,-- eur
5 000,-- eur
(Pozn.: Okrem tejto dotácie bola doteraz hradená činnosť trénera z finančných prostriedkov ŠK
Štrba vo výške 6 480,-- ročne, v roku 2020 bude uvedená suma poskytnutá z rozpočtu obce
– Program školstvo)
Volejbalový

400,-- eur

400,-- eur

400,-- eur

Turistický

250,-- eur

400,-- eur

250,-- eur

Tenisový

100,-- eur

100,-- eur

100,-- eur

Stolnotenisový

150,-- eur

300,-- eur

100,-- eur

0,-- eur

200,-- eur

200,-- eur

1 700,-- eur

1 400,-- eur

1 400,-- eur

29 800,-- eur

42 180,-- eur

29 800,-- eur

Kulturistický
Telocvičňa
SPOLU dotácia

3. Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Štrbe,
Štěpánkovická 769/40, Štrba
Účel použitia dotácie: Rehabilitačné pobyty a organizácia poznávacích zájazdov
a podujatí
Schválená a vyčerpaná dotácia v roku 2019:
Výška požadovanej dotácie v roku 2020:
Výška navrhovanej dotácie v roku 2020:

350,-- EUR
350,-- EUR
350,-- EUR

4. Dobrovoľný hasičský zbor Štrba, Hlavná 106, Štrba
Účel použitia dotácie: Organizačno-technické zabezpečenie súťaží a podujatí
organizovaných v roku 2020
Schválená a vyčerpaná dotácia v roku 2019:
Výška požadovanej dotácie v roku 2020:
Výška navrhovanej dotácie v roku 2020:

1 300,-- EUR
1 300,-- EUR
1 300,-- EUR

OBEC ŠTRBA
K bodu 7
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Prevod pozemku parc. KN-C č. 2435/9 – zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 87 m2, k. ú. Štrba z vlastníctva SR –
Slovenská správa ciest Bratislava do vlastníctva obce Štrba

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
odkúpenie pozemku parc. KN-C č. 2435/9 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere
87 m2, k. ú. Štrba, vedený na LV č. 1028 z vlastníctva SR – Slovenská správa ciest Bratislava
do vlastníctva obce Štrba za kúpnu cenu 760,-- EUR (určenú znaleckým posudkom) na základe
zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu a zákona č. 138/1991 Zb. o obecnom majetku
v znení neskorších predpisov.
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Prevod pozemku parc. KN-C č. 2435/9 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere
87 m2, k. ú. Štrba z vlastníctva SR – Slovenská správa ciest Bratislava
do vlastníctva obce Štrba

Dôvodová správa:
Obec Štrba požiadala Slovenskú správu ciest Bratislava o prevod pozemku parc. KN-E
č. 696/12 – trvalý trávny porast o výmere 114 m2, k. ú. Štrba do vlastníctva obce. Ide
o pozemok, ktorý je v blízkosti štátnej cesty I/18, pri hoteli Sokol v Tatranskej Štrbe. Podľa
územného plánu obce Štrba je pozemok určený ako polyfunkčné plochy – občianska
vybavenosť, cestovný ruch. Zámerom obce je tento pozemok využiť pre verejnoprospešné
účely, najmä na parkovanie pre verejnosť.
Nakoľko druh pozemku bol vedený ako trvalý trávny porast, bolo potrebné vykonať
zmenu druhu pozemku na zastavané plochy a nádvoria geometrickým plánom. Po zameraní
bola vykonaná aj oprava výmery v katastri, a to na konečnú parcelu KN-C č. 2435/9 – zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 87 m2. Súčasne bol k prevodu vyhotovený znalecký posudok,
podľa ktorého má dotknutý pozemok hodnotu 8,68 €/m2, celkom 760 €.
Podľa zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
obec po schválení v OZ podá žiadosť na SR – Slovenská správa ciest Bratislava o prevod
predmetného pozemku na obec Štrba.

Príloha: Katastrálna mapa s vyznačeným pozemkom

OBEC ŠTRBA
K bodu 8
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Prehodnotenie uznesenia č. 86/2019 – Žiadosť vlastníkov bytov
v bytovom dome na ulici 1. mája v Štrbe o zníženie kúpnej ceny za
pozemky pod bytovým domom a súvisiace priľahlé pozemky

Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

1. Dôvodová správa

Materiál pripravil:
Ing. Anna Hurajtová
zamestnanec OcÚ Štrba

Návrh na uznesenie:
V texte ...
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Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
a) ruší uznesenie č. 86/2019 zo dňa 28.10.2019
b) 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 ....... €/m2
pozemok v bezprostrednom okolí bytového domu (dvor, záhradky) parc. KN-C
č. 1421/2 o výmere 727 m2 za ......... €/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.
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
schvaľuje
kúpnu cenu pri predaji pozemkov pod bytovými domami súp. č. 598 (ul. 1. mája), súp. č. 599
(ul. 1. mája), súp. č. 173 (ul. Školská), súp.č. 169 (ul. Školská), súp. č. 170 (ul. Školská)
v obci Štrba, k.ú. Štrba a priľahlých pozemkov vo výške ....... €/m2 a kúpnu cenu pri predaji
pozemkov pod garážami pri týchto bytových domoch vo výške 20 €/m2.

Žiadosť vlastníkov bytových domov na ul. 1. mája v Štrbe o zníženie kúpnej ceny za
pozemky pod bytovým domom a pod garážami

Dôvodová správa:
Na základe žiadosti vlastníkov bytov v bytovom dome na ul. 1. mája 5 v Štrbe, obecné
zastupiteľstvo prijalo dňa 28.10.2019 uznesenie č. 86/2019, ktorým schválili odpredaj pozemku
pod bytovým domom za kúpnu cenu 5 EUR /m2. Vlastníci bytov tohto bytového domu
následne písomne požiadali obec o prehodnotenie výšky kúpnej ceny, nakoľko nesúhlasia
s touto kúpnou cenou, ktorá je podľa nich vysoká.
Žiadatelia ako dôvod uvádzajú, že „o uvedený pozemok sa starajú na vlastné náklady
40 – 50 rokov a nezískajú výhodu ďalšieho nakladania s pozemkom na komerčné účely“.
Zároveň vlastníci garáží pri tomto bytovom dome požiadali o zníženie kúpnej ceny aj
za pozemky pod garážami zo schválených 20 €/ m2.na 10 €/ m2.
Súčasne obec Štrba oslovila vlastníkov bytov v ostatných bytových domoch v Štrbe
súp. č. 598, 599, 173 (b.d. Máj), 169 (b.d. Nevädza), 170 (b.d. Narcis), ktorí tiež nemajú
vysporiadané pozemky pod domom a v jeho okolí, s ponukou na odkúpenie týchto pozemkov,
ktoré sú v súčasnosti vo vlastníctve obce Štrba. Bola im navrhnutá kúpna cena bola 5 €/m2 pod
bytovým domom (podľa cenovej mapy obce Štrba) a 20 EUR/m2 pod garážami. Oslovení
vlastníci bytových domov sa písomne vyjadrili, že majú záujem o odkúpenie uvedených
pozemkov, ale za kúpnu cenu obdobnú ako za akú boli odpredané pozemky pod bytovým
domom súp. č. 595 v roku 2017, a to 2,20 €/m2 podľa vtedy platnej cenovej mapy.
Pre úplnosť informácie uvádzame, že pozemky pod bytovými domami v Tatranskej
Štrbe boli podľa vtedy platného VZN o predaji bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve
obce predávané za cenu pozemku 70,- Sk/m2, t.j. v prepočte 2,32 €/m2 (hoci to bolo niekoľko
rokov spätne).

OBEC ŠTRBA
K bodu 9
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Informácia o výsledkoch verejnej ponuky na prenájom nebytových
priestorov bývalej predajne „Nezábudka“ a úprava uznesenia
č. 13/2019 ku kúpe objektu predajne potravín Nezábudka súp. č. 292
v obci Štrba z vlastníctva COOP Jednota Poprad
do vlastníctva obce Štrba

Materiál predkladá:
JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

Materiál obsahuje:
1. Dôvodová správa

Materiál pripravil:
Ing. Anna Hurajtová
zamestnanec OcÚ Štrba
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
schvaľuje
kúpu nižšie uvedených nehnuteľností od vlastníka COOP Jednota Poprad, spotrebné družstvo,
Námestie sv. Egídia 27, 058 01 Poprad, vedených na LV č. 105, k. ú. Štrba do vlastníctva Obce
Štrba, a to
1. stavba súp. č. 292 – obchod stojaci na parc. KN-C č. 1000/3 – zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 384 m2, vlastnícky podiel 1/1 v pomere k celku
2. pozemok parc. KN-C č. 1000/3 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 384 m2 a pozemok
parc. KN-C č. 1000/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1151 m2, obidva vo vlastníckom
podiele 1/1 v pomere k celku za kúpnu cenu 90 000 € (slovom: deväťdesiattisíc eur).
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Úprava uznesenia č. 13/2019 ku kúpe objektu predajne potravín Nezábudka
súp. č. 292 v obci Štrba z vlastníctva COOP Jednota Poprad
do vlastníctva obce Štrba

Dôvodová správa:

Obecné zastupiteľstvo v Štrbe schválilo na svojom zasadnutí dňa 11. 2. 2019 uznesením
č. 13/2019 kúpu nehnuteľností od COOP Jednota Poprad, vedené na LV č. 105, k. ú. Štrba a to stavbu predajne Nezábudka v Štrbe, súp. č. 292 a prislúchajúce pozemky za kúpnu cenu vo
výške 80 000 €, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
Návrh na vklad podala COOP Jednota Poprad. Po podaní návrhu na vklad, Okresný úrad odbor katastrálny Poprad konanie V-5229/2019/Lu prerušil, okrem iného aj z dôvodu, že v
uznesení OZ musí byť uvedená konkrétna výška kúpnej ceny. Z toho dôvodu je potrebné prijať
nové uznesenie OZ, ktorým bude schválená kúpa prevádzaných nehnuteľností za konkrétnych
podmienok, t.j. za konkrétnu kúpnu cenu.

Verejná ponuka na prenájom nebytových priestorov objektu predajne potravín
Nezábudka (COOP Jednota) v Štrbe

Obec Štrba dňa 20. 12. 2019 zverejnila verejnú ponuku na Prenájom nebytových
priestorov „Nezábudka“ v Štrbe.
V určenej lehote do 31. 1. 2020 na túto výzvu nereagoval žiadny záujemca.

OBEC ŠTRBA
K bodu 10
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Prehodnotenie podmienok užívania telocvične v Tatranskej Štrbe odročená žiadosť spoločnosti Muraria, s.r.o. Tatranská Štrba

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
a) výšku úhrady za prevádzkové náklady (okrem nájomného) za užívanie telocvične
v Tatranskej Štrbe za obdobie od 1. 5. do 30. 9. v kalendárnom roku vo výške 1 €/hod
a za obdobie od 1. 10. – do 30. 4. v kalendárnom roku vo výške 2 €/hod s účinnosťou
od 1.3.2020
b) ďalšieho nájomcu do Zmluvy o nájme telocvične v Tatranskej Štrbe uzavretej dňa
10. 3. 2016 medzi Obcou Štrba a Muraria, s.r.o. Tatranská Štrba, a to Horolezecký klub
KH JAMES Tatranská Polianka – OZ, Lúčna 1, 059 35 Batizovce, IČO: 00 619 965 na
dobu určitú do 31.12.2024
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Prehodnotenie podmienok užívania telocvične v Tatranskej Štrbe

Dôvodová správa:
Na základe záverov zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štrbe dňa 10. 12. 2019
a prijatého uznesenia č. 104/2019, zástupcovia obce Štrba (Bieľak, Hurajtová) spoločne
rokovali s nájomcami telocvične v Tatranskej Štrbe – spoločnosťou Muraria, s.r.o. Tatranská
Štrba a HK JAMES Tatranská Polianka so sídlom v Batizovciach o zmene podmienok ďalšieho
užívania tejto telocvične.
Súčasné prevádzkové náklady sú vysoké (3600 EUR) a narastajú a príjmy za prenájom
telocvične (1135 EUR) sú nízke a niekoľko rokov konštantné (nemenné). Preto je potrebné
prehodnotiť výšku úhrady („poplatku“) za použitie telocvične – t.j. nájomné i prevádzkové
náklady.
Obec Štrba navrhuje, aby všetci užívatelia okrem nájomného 5 EUR/hod. sa podieľali
aj na úhrade prevádzkových nákladov, ktoré doposiaľ neplatili. Takže sa navrhuje, aby
užívatelia telocvične sa aspoň čiastočne podieľali aj na prevádzkových nákladoch telocvične
nasledovne:
Úhrada prevádzkových nákladov (okrem nájomného 5 EUR/hod.) s účinnosťou
od 1. marca 2020:
-

za obdobie od 1.5. do 30.9. v kalendárnom roku vo výške 1 €/hod a
za obdobie od 1.10. do 30.4. v kalendárnom roku vo výške 2 €/hod.

V prípade nájomcov - Muraria, s.r.o. Tatranská Štrba a HK JAMES Tatranská Polianka
so sídlom v Batizovciach vychádzajúc z doposiaľ platnej nájomnej zmluvy by títo nájomcovia
platili namiesto doterajšieho paušálu 600 EUR ročne vyššie uvedené prevádzkové náklady
podľa skutočného užívania telocvične – teda podľa počtu hodín (nájomné by malo zostať vo
výške 1 EUR ročne).
Nájomca Muraria, s.r.o. Tatranská Štrba a HK JAMES Tatranská Polianka zároveň
požiadal o úpravu počet hodín užívania telocvične na ich skutočnú reálnu potrebu:
streda od 16. – 18.00 hod (2 hod), piatok od 16.00 – 20.00 hod (4 hod) a nedeľa od 14.00 do
20.00 hod (6 hod), t.j. spolu 12 hodín týždenne – súhrne 624 hodín ročne.
Určenie nájomného a prevádzkových nákladov – NÁVRH od 1.3.2020 :
Doposiaľ
Muraria
Návrh Muraria

Doposiaľ –
ostatní

Nájomné
1 € ročne za 832
hodín
1 € ročne za 624
hodín

Réžia - energie
600 € za 832 hod.
0,72 € za 1 hod.
1 € za 1 hod.
(od 1.5. do 30.9.)
2 € za 1 hod.
(od 1.10. do 30.4.)

5 € za 1 hod.

0€

Spolu
601 € ročne
22 týždňov x 12 = 264
hodín x 1 € = 264 €
30 týždňov x 12 hodín =
360 x 2 € = 720 €
Celkom ročne 984 €
5 € za 1 hod

Návrh – ostatní

5 € za 1 hod.

1 € za 1 hod.
(od 1.5. do 30.9.)
2 € za 1 hod.
(od 1.10. do 30.4.)

6 € za 1 hod
(od 1.5. do 30.9.)
7 € za 1 hod.
(od 1.10. do 30.4.)

Zároveň doporučujeme obecnému zastupiteľstvu schváliť ďalšieho nájomcu v zmluve
o nájme – HK JAMES Tatr. Polianka po dobu trvania nájmu podľa platnej nájomnej zmluvy,
a to do 31. 12. 2024.

OBEC ŠTRBA
K bodu 11
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Žiadosť JG TRADE, s.r.o. Malý Slavkov
o vysporiadanie pozemku pri Penzióne v Tatranskej Štrbe
Materiál predkladá:
JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

Materiál obsahuje:
1. Dôvodová správa

Materiál pripravil:
Ing. Anna Hurajtová
zamestnanec OcÚ Štrba
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
a) schvaľuje zámer predaja časti pozemkov parc. KN-C č. 2275/34, KN-C č. 2275/35 a KN-C
2275/37, k. ú. Štrba a o výmere cca 360 m2 (presná výmera bude určená geometrickým plánom)
za kúpnu cenu 100 €UR/m2 pre kupujúceho – právnickú osobu JG Trade, s.r.o., Družstevná
158/42, 060 01 Malý Slavkov, IČO: 45252181, a to podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa
pre účely vybudovania parkovacích miest pre prevádzku Penzión Tatranská Štrba na
odpredávaných pozemkoch
b) konštatuje, že v uvedenom prípade ide o prípade osobitného zreteľa spočívajúci v tom, že
v predmetnej lokalite nie je iný vhodný pozemok na vybudovanie parkovacích miest pre
prevádzku Penzión Tatranská Štrba, pozemky sa nachádzajú v bezprostredne susediacich
s uvedeným penziónom, pričom zriadenie uvedených parkovacích miest je podmienkou
v zmysle stavebného zákona pre dodatočne stavebné povolenie a následne skolaudovanie
prevádzky tohto penzióna
c) schvaľuje zámer na bezodplatné zriadenie vecného bremena na pozemkoch parc. KN-C
č. 2275/34 a KN-C č. 2275/35, k. ú. Štrba spočívajúceho v práve prejazdu a prechodu
v prospech stavby penzióna súp. č. 77 nachádzajúceho sa na pozemku parc. KN-C č.
2275/54 v prospech jeho prevádzkovateľa a jeho zákazníkov.
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Schválenie zámeru predaja časti pozemku parc. KN-C č. 2275/34 a časti pozemku KN-C
č. 2275/35, k. ú. Štrba v prospech JG Trade, s.r.o. Malý Slavkov na účely zriadenia
parkoviska

Spoločnosť JG Trade s.r.o., Družstevná 158/42, 060 01 Malý Slavkov ako vlastník
Penziónu v Tatranskej Štrbe (pri rímskokatolíckom kostole) požiada obec Štrbu o odkúpenie
pozemku z dôvodu výstavby parkovacích miest nevyhnutných pre potreby prevádzky
uvedeného penziónu a zároveň o zriadenie vecného bremena na prejazd cez pozemok obce, na
ktorom je súčasné obecné parkovisko.
Spoločnosť JG Trade s.r.o. Malý Slavkov zrealizovala rekonštrukciu – prestavbu a prístavbu
uvedeného objektu bez stavebného povolenia (v rozpore so stavebným zákonom). Uvedená
spoločnosť požiada stavebný úrad o dodatočné stavebné povolenie týchto stavebných prác
s potrebou následnej kolaudácie. Avšak bez vybudovania parkovacích miest v minimálnom
počte určenom príslušnou STN nie je možné vydať dodatočné stavebné a následne kolaudačné
povolenie. V predmetnom území uvedená spoločnosť nie je vlastníkom pozemku, na ktorom
by bolo možné vybudovať potrebné parkovacie miesta. Preto požiadala obec Štrbu o odkúpenie
časti uvedeného pozemku.
V prílohe tohto materiálu je grafický návrh projekčného riešenia týchto parkovacích miest,
ktorý predložil žiadateľ.
Navrhujeme obecnému zastupiteľstvu tieto podmienky budúceho predaja:
-

predaj časti pozemku parc. KN-C č.2275/34, KN-C č. 2275/35 a KN-C č. 2275/37 formou
predaja podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa (nevyhnutnosť zriadenia parkovacích miest pre
uvedenú prevádzku penziónu ako podmienka v zmysle stavebného zákona)

-

presná výmera pozemku bude určená geometrickým plánom, ktorý zhotoví žiadateľ na
svoje náklady - predbežná výmera je cca 360 m2
kúpna cena: 100 EUR /m2
na časti pozemkov parc. KN-C č. 2275/34 a KN-C č.2275/35 (cez už existujúce
parkovisko) je potrebné zriadiť vecné bremeno spočívajúce v práve prejazdu v prospech
vlastníka penziónu – JG Trade, s.r.o. Malý Slavkov a jeho zákazníkov (vzhľadom na to,
že k uvedenému pozemku nie je iný prístup len cez uvedené pozemky obce a bremeno
navrhujeme zriadiť bezodplatne – aj vzhľadom na výšku kúpnej ceny).

-

Príloha: katastrálna mapa s vyznačením dotknutých pozemkov + grafický návrh projekčného
riešenia týchto parkovacích miest

OBEC ŠTRBA
K bodu 12

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Štrba
za rok 2019

Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

Mgr. Milan Biskup
hlavný kontrolór obce

1. Správa o kontrolnej činnosti HK
obce Štrba za rok 2019

Materiál pripravil:
Mgr. Milan Biskup
hlavný kontrolór obce

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Štrba za rok 2019.

8. zasadnutie OcZ, Štrba 3. februára 2020

Správa
o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Štrba v roku 2019

V súlade s § 18f ods.1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov p r e d k l a d á m Obecnému zastupiteľstvu obce Štrba Správu o kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce Štrba v roku 2019.
V priebehu hodnoteného obdobia som vykonával kontrolnú činnosť, ktorou sa podľa §18d
zákona o obecnom zriadení rozumie:
- kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s
majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa
osobitných predpisov,
- kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,
- kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce,
- kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,
- kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.
Kontrolnú činnosť som vykonával v súlade s plánmi kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019 a
2. polrok 2019, ktoré boli schválené uzneseniami obecného zastupiteľstva č. 30/2019 a č.
52/2019. Kontrolná činnosť bola za hodnotené obdobie zameraná na:
- výkon kontrolnej činnosti,
- výkon ostatných odborných činností, v súlade so zákonom o obecnom zriadení.
A. Výkon kontrolnej činnosti
V roku 2019 boli vykonané nasledovné kontroly:
1. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva Obce Štrba.
Kontrolované obdobie: 01.01.2018 – 31.12.2018
Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky a preto bola kontrola ukončená „Správou“
zo dňa 03.04.2019.
Výsledky kontroly boli prezentované obecnému zastupiteľstvu dňa 15.04.2019 a uznesením
č. 31/2019 vzaté na vedomie.
2. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva Obce Štrba.
Kontrolované obdobie: 01.01.2019 – 31.03.2019
Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky a preto bola kontrola ukončená „Správou“
zo dňa 10.04.2019.
Výsledky kontroly boli prezentované obecnému zastupiteľstvu dňa 15.04.2019 a uznesením
č. 31/2019 vzaté na vedomie.

3. Kontrola všeobecne záväzných nariadení vo väzbe na zmenu zákona 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení od 1.4.2018.
Kontrolované obdobie: 01.04.2018 – 31.12.2018
Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky a preto bola kontrola ukončená „Správou“
zo dňa 12.06.2019.
Výsledky kontroly boli prezentované obecnému zastupiteľstvu dňa 17.06.2019 a uznesením
č. 51/2019 vzaté na vedomie.
4. Kontrola vyúčtovania dotácií z rozpočtu obce Štrba.
Kontrolované obdobie: rok 2018
Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky a preto bola kontrola ukončená „Správou“
zo dňa 13.06.2019.
Výsledky kontroly boli prezentované obecnému zastupiteľstvu dňa 17.06.2019 a uznesením
č. 51/2019 vzaté na vedomie.
5. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva Obce Štrba
Kontrolované obdobie: 15.04.2019 – 12.06.2019
Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky a preto bola kontrola ukončená „Správou“
zo dňa 12.06.2019.
Výsledky kontroly boli prezentované obecnému zastupiteľstvu dňa 17.06.2019 a uznesením
č. 51/2019 vzaté na vedomie.
6. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva Obce Štrba
Kontrolované obdobie: 17.06.2019 – 26.08.2019
Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky a preto bola kontrola ukončená „Správou“
zo dňa 26.08.2019.
Výsledky kontroly boli prezentované obecnému zastupiteľstvu dňa 28.08.2019 a uznesením
č. 60/2019 vzaté na vedomie.
7. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva Obce Štrba
Kontrolované obdobie: 28.08.2019 – 25.10.2019
Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky a preto bola kontrola ukončená „Správou“
zo dňa 23.10.2019.
Výsledky kontroly boli prezentované obecnému zastupiteľstvu dňa 28.10.2019 a uznesením
č. 78/2019 vzaté na vedomie.
8. Kontrola dodávateľských a odberateľských faktúr Obce Štrba
Kontrolované obdobie: 01.01.2019 – 30.06.2019
Vykonanou kontrolou bol prijatý návrh opatrení na postupné odpisovanie pohľadávok
a eliminovanie ich vzniku. Zodpovední sú určení zamestnanci ekonomického úseku
obecného úradu. Termín je priebežne a stály. Kontrola bola ukončená „Správou“ zo dňa
23.10.2019.
Výsledky kontroly boli prezentované obecnému zastupiteľstvu dňa 28.10.2019 a uznesením
č. 78/2019 vzaté na vedomie.

9. Kontrola dodávateľských a odberateľských faktúr Základná škola Štrba
Kontrolované obdobie: 01.01.2019 – 30.06.2019
Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky a preto bola kontrola ukončená „Správou“
zo dňa 24.10.2019.
Výsledky kontroly boli prezentované obecnému zastupiteľstvu dňa 28.10.2019 a uznesením
č. 78/2019 vzaté na vedomie.
10. Kontrola dodávateľských a odberateľských faktúr Materská škola Štrba
Kontrolované obdobie: 01.01.2019 – 30.06.2019
Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky a preto bola kontrola ukončená „Správou“
zo dňa 05.12.2019.
Výsledky kontroly boli prezentované obecnému zastupiteľstvu dňa 10.12.2019 a uznesením
č. 107/2019 vzaté na vedomie.
11.Kontrola dodávateľských a odberateľských faktúr Základnej umeleckej školy Štrba
Kontrolované obdobie: 01.01.2019 – 30.0.62019
Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky a preto bola kontrola ukončená „Správou“
zo dňa 27.11.2019.
Výsledky kontroly boli prezentované obecnému zastupiteľstvu dňa 10.12.2019 a uznesením
č. 107/2019 vzaté na vedomie.
12. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva Obce Štrba
Kontrolované obdobie: 28.10.2019 – 09.12.2019
Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky a preto bola kontrola ukončená „Správou“
zo dňa 05.12.2019.
Výsledky kontroly boli prezentované obecnému zastupiteľstvu dňa 10.12.2019 a uznesením
č. 107/2019 vzaté na vedomie.

B. Výkon ostatných odborných činností
V priebehu hodnoteného obdobia roka 2019 boli v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona
o obecnom zriadení samostatne vypracované a predložené obecnému zastupiteľstvu:
- Odborné stanovisko k návrhu Záverečného účtu obce Štrba za rok 2018 – predložené na
zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 17.6.2019 a uznesením č. 38/2019 vzaté na vedomie.
- Odborné stanovisko k Návrhu rozpočtu obce Štrba na roky 2020 - 2022 – predložené na
zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 10.12.2019 a uznesením č. 100/2019 vzaté na
vedomie.
V rámci preventívnej funkcie kontrolnej činnosti a v snahe predchádzať vzniku kontrolných
zistení, v rámci ukončených kontrol a v prípade záujmu zo strany kontrolovaných subjektov:

- spolupracujem pri spracovaní opatrení, ktoré sa majú prijať na odstránenie zistených
nedostatkov,
- poskytujem odbornú a metodickú pomoc pri výkone samosprávnych činností,
- zúčastňujem sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.
V Štrbe, 20. januára 2020

Mgr. Milan Biskup
hlavný kontrolór obce Štrba

