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. 4 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.

9. zasadnutie OcZ, Štrba 18. mája 2020

SPRÁVA Č. 4 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 03.02.2020
Kontrolované Obdobie:
03.02.2020 – 12.05.2020
Miesto vykonania kontroly: Obec Štrba – obecný úrad
Dátum vykonania kontroly: máj 2020

Ciele kontroly:
Cieľom kontroly bolo preveriť, či uznesenia prijaté Obecným zastupiteľstvom dňa 03.02.2020
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 03.02.2020 - od uznesenia č. 112/2020 po
uznesenie č. 121/2020
Záverečné konštatovanie:
Kontrolované podklady k uzneseniam obecného zastupiteľstva od uznesenia č. 112/2020 –
121/2020, boli plnené nasledovne:
Uznesenie č. 114/2020 – OZ schvaľuje podanie žiadosti o úver zo ŠFRB na výstavbu 10 bytov
bežného štandardu pre účely nájomného bývania a podanie žiadosti o dotáciu z ministerstva
dopravy a výstavby na výstavbu 10 bytov bežného štandardu pre účely nájomného bývania za
podmienok stanovených v zákone č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a sociálnom
bývaní – žiadosť je v procese posudzovania, prebieha vyhodnocovanie projektu na ŠFRB –
uznesenie je v plnení.
Uznesenie č. 116/2020 – OZ schvaľuje dotácie z rozpočtu obce Štrba pre rok 2020 na
verejnoprospešné účely nasledovným žiadateľom: Folklórne združenie Štrbianček – 650,00 €,

Športový klub Štrba 29 800,00 €, ZO SZZP v Štrbe 350,00 € a Dobrovoľnícky hasičský zbor Štrba
– 1 300,00 €. Obec podpísala a zverejnila Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Štrba
so žiadateľmi o dotáciu – uznesenie je splnené.
Uznesenie č. 117/2020 – OZ schvaľuje odkúpenie pozemku parc. KN C č. 2435/9 o výmere
87 m2 k.ú. Štrba vedený na LV č. 1028 z vlastníctva SR – Slovenská správa ciest BA do
vlastníctva obce Štrba za kúpnu cenu 760,00 € (určená znaleckým posudkom) v zmysle zákona
č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu a zákona č. 138/1991 Zb. o obecnom majetku –
pripravuje sa Kúpna zmluva zo strany predávajúceho (zmena štatutárneho zástupcu) uznesenie je v plnení.
Uznesenie č. 118/2020 – OZ schvaľuje podľa ust. §9a ods. 8 písm. b, zákona č. 138/1991/ Zb.
o majetku obcí predaj pozemku parc. KN C č. 1419 o výmere 182 m2, pozemkov prac. KN C
1421//2 o výmere 727 m2, pozemkov parc. KN C č. 1418/1-6 vo výmere 31 m2 vedených na
LV č. 1 Obce Štrba do vlastníctva: 1. Ľuboslav Gašparovec a manželka Magdaléna Gašparecová,
2. Júlia Švorcová, 3. Dušan Lučanský a manželka Emília Lučanská, 4. Oľga Macková, 5. Vladimír
Lučanský a manželka Božena Lučanská, 6. Milan Lučanský a manželka Mária Lučanská za kúpnu
cenu:
-

Pozemok pod bytovým domom prac. KN C č. 1419 o výmere 182 m2 za 2,20 €/m2

-

Pozemok v bezprostrednom okolí bytového domu parc. KN C č. 1421/2 o výmere 727
m2 za 2,20 €m2

-

Pozemok pod garážami parc. KN C č. 1418/1-6 každý vo výmere 31 m2 za 20 €/m2.

s podmienkou úhrady kúpnej ceny v termíne do 30.4.2020.
Obec Štrba podpísala Kúpnu zmluvu s uvedenými kupujúcimi a podala návrh na vklad do
katastra nehnuteľnosti – uznesenie je splnené.
Uznesenie č. 119/2020 – OZ schvaľuje kúpu uvedených nehnuteľnosti od vlastníka COOP
Jednota Poprad s.d. uvedených na LV č. 105 k.ú. Štrba a to:
-

Stavba č. s. 292 – obchod stojaci na parcele KN C č. 1000/3 o výmere 384 m2

-

Pozemok parc. KN C č. 1000/1 o výmere 1151 m2

všetko vo vlastníckom pomere 1/1 k celku za kúpnu cenu 90 000,00 €.
Obec Štrba podpísala Kúpnu zmluvu s COOP Jednota Poprad a zároveň previedla uvedené
nehnuteľnosti na List vlastníctva obce Štrba - uznesenie je splnené
Uznesenie č. 120/2020 – OZ schvaľuje výšku úhrady za prevádzkové náklady za užívanie
telocvične v Tatranskej Štrbe za obdobie od 1.5. do 30.9. v kalendárnom roku 1 €/hod. a za
obdobie od 1.10. do 30.4. v kalendárnom roku vo výške 2 €/hod. s účinnosťou od 1.3.2020
Schvaľuje ďalšieho nájomcu do Zmluvy o nájme telocvične v Tatranskej Štrbe zo dňa 10.3.2016
medzi Obcou Štrba a Muraria s.r.o T. Štrba a to Horolezecký klub James Tatranská Polianka na
dobu určitú do 31.12.2024.
Obec Štrba podpísala Zmluvy o nájme užívania telocvične v Tatranskej Štrbe s užívateľmi
telocvične za uvedených podmienok a s ďalším nájomcom - uznesenie je splnené

Uznesenie č. 121/2020 – OZ schvaľuje zámer predaja časti pozemkov parc. KN C č. 2275/34,
KN C 2275/35, KN C 227/37, k.ú. Štrba o výmere cca 360 m2 za kúpnu cenu 100,00 €/m2 pre
kupujúceho JG Trade s.r.o. Malý Slavkov, pre účely vybudovania parkovacích miest pre
prevádzku Penzión Tatranská Štrba na odpredávaných pozemkoch – je spracovaný geometrický
plán, čím došlo k splneniu zámeru predaja časti pozemkov - uznesenie je splnené

Dátum vyhotovenia správy:
Dátum prevzatia správy povinnou osobou:

12.05.2020
12.05.2020

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

Michal Sýkora, starosta obce:

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

Mgr. Milan Biskup, hlavný kontrolór obce:

................................................
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K bodu 4

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Informácia o opatreniach prijatých obcou Štrba
z dôvodu predchádzania šíreniu pandémie COVID-19

Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

1. Dôvodová správa

Materiál pripravil:
zamestnanci OcÚ Štrba
zosumarizovala Marika Pavelová
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
berie na vedomie
informáciu o opatreniach prijatých obcou Štrba z dôvodu predchádzania šíreniu pandémie
COVID-19.
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Informácia o opatreniach prijatých obcou Štrba
z dôvodu predchádzania šíreniu pandémie COVID-19
Vláda SR v súvislosti so šírením vírusového ochorenia SARS-CoV-2 (COVID-19)
vyhlásila 12. 3. 2020 mimoriadnu situáciu pre územie Slovenskej republiky. Mimoriadna
situácia si vyžiadala zo strany obce každodenne zabezpečiť množstvo neodkladných úloh a
potrieb, ktoré vznikali a vznikajú. V obci máme vytvorený krízový štáb, ktorý postupuje podľa
pokynov vlády SR, hlavného hygienika SR i ostatných štátnych orgánov. Prostredníctvom
obecného rozhlasu, webovej stránky obce a teletextu obecnej televízie priebežne informujeme
občanov o aktuálnej situácii.
Hneď po vyhlásení mimoriadnej situácie v SR starosta obce listom zo 17. 3. 2020
informoval občanov o opatreniach, ktoré boli prijaté v obci. Súčasne ich vyzval k väčšej miere
zodpovednosti, súdržnosti a spolupatričnosti.
Od 13. marca až do 11. mája 2020 bol obecný úrad pre verejnosť zatvorený.
Od 11. mája sa pracuje v pôvodných úradných hodinách. Vo vestibule úradu je zriadené
pracovisko prvého kontaktu, kde pracovník obce usmerňuje jednotlivé stránky, prípadne ich
pracovníci úradu vybavujú priamo vo vestibule úradu.
Krízový štáb zasadal v našej obci zasadal podľa potreby. V rámci zasadnutí sa krízový
štáb pravidelne oboznamoval s opatreniami Ústredného krízového štábu SR a Úradu verejného
zdravotníctva SR. Na základe týchto opatrení obec prijala preventívne opatrenia, ktoré majú
zamedziť šíreniu tohto ochorenia v našej obci.
Na úvodnom zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo 10.3.2020 prijal dôležité opatrenia
o zákaze organizovania všetkých spoločenských, kultúrnych a športových podujatí a zákaze
navštevovania zdravotníckych a sociálnych zariadení na území obce. V tejto súvislosti obec
informovala všetkých organizátorov ohlásených kultúrnych, športových a spoločenských
podujatí, ako aj všetky spolky a iné spoločenské organizácie pôsobiace v obci a všetkých
prevádzkovateľov hotelov a ubytovacích zariadení na uvedený zákaz.
S Domovom seniorov, n.o. v Tatranskej Štrbe obec prerokovala, aké opatrenia prijalo
zariadenie pre svojich klientov.
Obec zakúpila dezinfekčné prostriedky a jednorazové rukavice, respirátory
v potrebnom (nevyhnutnom) množstve do verejných toaliet na Štrbskom Plese, TIC na
Štrbskom Plese, pre členov DHZ Štrba a ďalšie.
S riaditeľmi škôl a školských zariadení na území obce sa uskutočnilo pracovné
rokovanie, na ktorom sa dohodol postup škôl ohľadom prijatia potrebných opatrení.
Vo verejných priestoroch (budovách) obce, kde je predpoklad väčšieho počtu ľudí, sa
niekoľkokrát počas úradných hodín vykonáva opakovane hygiena najmä kľučiek na dverách
a priestorov toaliet na obecnom úrade a v ďalších zariadeniach obce.
Na druhom zasadnutí krízového štábu dňa 16. 3. 2020 boli prijaté ďalšie úlohy, ktoré
sa týkali najmä zabezpečenia výroby bavlnených ochranných rúšok pre zamestnancov
a všetkých obyvateľov obce. V tejto súvislosti boli oslovené osoby, ktoré môžu pomôcť pri šití
rúšok, zabezpečil sa materiál v potrebnom množstve na ich výrobu a zabezpečila sa priebežne
distribúcia rúšok zamestnancom a obyvateľom obce – v prvom rade seniorom nad 62 rokov
a následne ďalším obyvateľom v počte do 5 000 ks.
Ďalším prijatým opatrením bolo zabezpečenie donášky obedov zo stravovacích
zariadení pre tých obyvateľov obce, ktorým to obec doposiaľ zabezpečovala (z dôvodu
obmedzeného fungovania stravovacích zariadení).
Súčasne bola uložená úloha priebežne monitorovať situáciu na území obce týkajúcu sa
potreby poskytnutia osobnej pomoci seniorom (starším obyvateľom obce) a iným zdravotne
odkázaným obyvateľom najmä pri sprostredkovaní nákupu základných potravín, hygienických
potrieb a liekov a ich doručení týmto osobám na adresu ich pobytu.

Obecnej polícii bola uložená úloha nepretržite monitorovať situáciu na území celej obce
z hľadiska dodržiavania opatrení (zákazov a obmedzení) uložených príslušnými štátnymi
orgánmi. Uvedenú úlohu vykonáva aj počas víkendov.
Ďalšie zasadnutie krízového štábu obce sa uskutočnilo 23. 3. 2020. V rámci zasadnutia
štáb zobral na vedomie informáciu o umiestnení občanov SR vracajúcich sa zo zahraničia do
povinnej 14-dňovej karantény v účelovom zariadení MV SR na Štrbskom Plese. Krízový štáb
obce vyjadril nespokojnosť s postupom štátnych orgánov, že vopred neinformovali obec
o takomto opatrení a obec sa tomto kroku dozvedela z médií. V tejto súvislosti obec pripravila
upozornenie pre turistov a návštevníkov Štrbského Plesa a verejne ich vyzvala, aby
nenavštevovali územie Štrbského Plesa a jeho okolia za účelom trávenia voľného času, a to
z dôvodu, že na tomto území bol zaznamenaný väčší pohyb turistov, ako aj obsadenosť
verejných parkovísk motorovými vozidlami s EVČ z celého Slovenska.
Dňa 2. apríla 2020 sa uskutočnilo ďalšie zasadnutie krízového štábu, v rámci ktorého sa
zaoberal aj situáciou, ktorá vznikla v obci z dôvodu potvrdenia ochorenia COVID-19 u
dvoch občanov obce Štrba. Krízový štáb obce vyjadril nespokojnosť nad skutočnosťou, že
o tejto situácii - že je nakazený občan obce – nie je obec vôbec informovaná príslušnými
štátnymi orgánmi, aby mohla prijať nevyhnutné opatrenia, aby chránila ostatných obyvateľov
obce a zároveň, aby kontrolovala dodržiavanie karantény, či izoláciu nakazených občanov.
Na tomto zasadnutí boli prijaté ďalšie opatrenia, ktoré súviseli aj s potvrdeným
prípadom ochorenia v obci. V spolupráci s DHZ Štrba sa zrealizovala dezinfekcia verejných
priestranstiev a plôch v obci a v jej častiach, kde je predpoklad ich využívania verejnosťou
(napr. autobusové zastávky, bankomaty, lavičky, zábradlia a pod.). Obec zabezpečila
dezinfekciu vnútorných priestorov verejných budov v obci (obecného úradu, zdravotného
strediska, pošty - v Štrbe a Tatranskej Štrbe) a oslovila správcov všetkých bytových domov na
území obce, aby zabezpečili dezinfekciu spoločných priestorov ich bytových domov. Zároveň
oslovila všetkých prevádzkovateľov obchodov s potravinami na území obce, aby z dôvodu
uzavretia prevádzky „Potraviny - Mária Hlavová“ zabezpečili vo svojich prevádzkach
dostatočné množstvo potravín a ostatného (najmä hygienického) tovaru pre obyvateľov obce.
Pre prípadné núdzové zásobovanie obyvateľov obce sa pripravili priestory bývalej prevádzky
potravín „Nezábudka“ (ak by nastala potreba mať k dispozícii väčšie priestory napr. pre
skladovanie a výdaj tovaru, či iného materiálu).
Obec zabezpečila obyvateľom obce - seniorom, občanom so zhoršeným zdravotným
stavom, občanom v povinnej karanténe, či v izolácii, možnosť nákupu a dovozu základných
potravín a hygienických potrieb do domácností aj prostredníctvom zamestnancov obce (cez
obecný úrad). Zamestnanci úradu osobne navštívili obyvateľov obce – seniorov, ktorí žijú
osamelo a preverili, či nepotrebujú pomoc pri zabezpečení týchto potrieb.
V zmysle odporúčania Hlavného hygienika SR bola zo strany obce preverená možnosť
a potreba obnovenia činnosti školských jedální v obci (pri ZŠ a MŠ) za účelom poskytovania
stravovania seniorom a deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Obec zriadila tzv. tiesňovú (krízovú) telefónnu linku na Obecnom úrade v Štrbe, na
ktorú sa v prípade potreby môžu obyvatelia obce kedykoľvek obrátiť s problémom súvisiacim so
súčasnou pandémiou COVID-19. Linka je k dispozícii NONSTOP 24 hod. denne (každý deň vrátane
sviatkov a víkendov).
Koncom mesiaca apríl priaznivá epidemiologická situácia a nízky výskyt nových
prípadov umožnil proces uvoľňovania opatrení, ktoré boli prijaté v reakcii na koronavírus. Na
základe vydaných opatrení Úradom verejného zdravotníctva SR sú aj v našej obci postupne
uvoľňované opatrenia – sprístupnili sa vonkajšie trhoviská, otvorila sa opätovne knižnica,
v kostoloch sa vykonávajú bohoslužby.
Naďalej je však potrebné dodržiavať všetky hygienické opatrenia v zmysle nariadenia
Hlavného hygienika SR.
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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Informácia o ekonomických a iných úsporných opatreniach
prijatých obcou Štrba z dôvodu riešenia
finančného dopadu pandémie COVID-19 na rozpočet obce

Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

1. Dôvodová správa

Materiál pripravil:
JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
berie na vedomie
informáciu o ekonomických a iných úsporných opatreniach prijatých obcou Štrba z dôvodu
riešenia finančného dopadu pandémie COVID-19 na rozpočet obce.
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Informácia o ekonomických a iných úsporných opatreniach prijatých obcou
Štrba z dôvodu riešenia finančného dopadu pandémie COVID-19 na
rozpočet obce v roku 2020
V dôsledku pandémie COVID- 19 Obec Štrba očakáva finančné dopady na rozpočet obce
v roku 2020 v nasledovnom rozsahu:
Rozpočet obce 2020
Schválený rozpočet
Nová prognóza
Rozdiel – dopad
rozpočtu
Výnos dane z príjmov
1 522 826 EUR
1 391 228 EUR
-131 598 (-9 %)
FO
Daň z ubytovania
458 890 EUR
343 890 EUR
-115 000 (-25 %)
Spolu
-246 598 EUR
Okrem výpadku tohto hlavného príjmu obce sa predpokladá aj výpadok ďalších príjmov
(napr. nájomné). Na druhej strane iné príjmy rozpočtu obce sa podarilo navýšiť (napr.
poplatok za rozvoj a iné neplánované príjmy), takže k dnešnému dňu je predpokladaný
výpadok (pokles) príjmov rozpočtu obce v roku 2020 na úrovni 157 200 EUR.
Vzhľadom na uvedené Obec Štrba už prijala určité úsporné opatrenia v záujme zníženia
výdavkov rozpočtu obce :
Ø Zrušenie športových a kultúrnych podujatí organizovaných alebo spolufinancovaných obcou
do konca roka 2020 (úspora cca 7200 EUR – šport. podujatia a úspora cca 16 500 EUR –
kultúrne podujatia)
Ø Zníženie dotácii poskytovaných z rozpočtu obce pre občianske združenia (úspora cca 13 500
EUR – šport a kultúra)
Ø Opatrenia v zabezpečení chodu obedného úradu – zníženie platov zamestnancov obecného
úradu cca o 10 % a niektorých ďalších výdavkov – úspora celkom 31 tis. EUR
Ø Opatrenia v oblasti školstva – zníženie mzdových a prevádzkových výdavkov – najmä úspora
na mzdových výdavkov zamestnancov v školách z titulu prekážky v práci pre COVID-19
(postup podľa novely Zákonníka práce) – úspora vo výške cca 5 % výdavkov (26 tis. EUR)
Ø Zníženie výdavkov na vydávanie obecných novín (polovičný rozsah strán)
Ø Zníženie výdavkov na PHM pri používaní služobných vozidiel (úspora na údržbe ciest, údržbe
zelene)
Ø Zníženie výdavkov na údržbe niektorých obecných objektov
Ø Zníženie výdavkov v oblasti nakladania s odpadmi (úspora cca 18 tis. EUR najmä z dôvodu
dosiahnutia vyššieho percenta triedenia odpadov za rok 2019 – vďaka tomu obec platí v roku
2020 menší poplatok štátu do recyklačného fondu ako sa predpokladalo)
Ø Zníženie výdavkov na údržbe verejného osvetlenia (úspora cca 17 tis. EUR)

Navrhované zníženie výdavkov z dôvodu COVID je zatiaľ vo výške 157 tis. EUR. Podľa
ďalšieho vývoja verejných financií sa budú prijímať ďalšie rozpočtové opatrenia.
Ďalšie opatrenia :
Ø Požiadavky na odloženie povinnosti platiť nájomné (na mieste bude neskôr aj otázka
odpustenia nájmu za nebytové priestory).

OBEC ŠTRBA
K bodu 6
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Návrh na zmenu rozpočtu obce Štrba pre rok 2020
– rozpočtovým opatrením č. 3/2020
Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

Michal Sýkora
starosta obce

1. Návrh na zmenu rozpočtu obce
Štrba pre rok 2020 rozpočtovým
opatrením č. 3/2020

Materiál pripravil:
Ing. Martina Ovčiariková
zamestnanec OcÚ Štrba
JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
schvaľuje
a) návrh na zmenu rozpočtu obce Štrba pre rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 3/2020.
b) dočasnú finančnú výpomoc vo výške 42 000 ,- EUR pre obecnú spoločnosť OTV s.r.o.
Štrba na preklenutie zlej finančnej situácie spôsobenej pandémiou COVID-19
s povinnosťou vrátiť na účet obce poskytnutú finančnú výpomoc v termíne do
31.10.2020

9. zasadnutie OcZ, Štrba 18. mája 2020

Návrh na zmenu rozpočtu obce Štrba pre rok 2020
– rozpočtovým opatrením č. 3/2020
Dôvodová správa:
V prílohe je návrh rozpočtového opatrenia č. 3/2020, ktorým sa navrhuje zmeniť
rozpočet obce na rok 2020. Výdavky aj príjmy poklesnú o sumu 126 931 EUR z dôvodu
dopadov COVID – 19.
Zároveň sa navrhuje, aby obec poskytla dočasnú finančnú výpomoc vo výške
42 tis. EUR pre obecnú spoločnosť OTV s.r.o. Štrba na preklenutie zlej finančnej situácie
spôsobenej pandémiou COVID-19 s povinnosťou vrátiť na účet obce poskytnutú finančnú
výpomoc v termíne do 31.10.2020.
Uvedené financie sú účelové určené na úhradu splátky nájomného za prenájom
centrálneho parkoviska na Štrbskom Plese, ktorú musí OTV s.r.o. Štrba ako nájomca zaplatiť
prenajímateľovi VPS s.r.o. Vysoké Tatry. Uvedená splátky nájomného je už po lehote splatnosti.

Obec Štrba
Hlavná188/67, 059 38 Štrba
Obecné zastupiteľstvo
Obce Štrba
Dňa: 18.5.2020
Uznesenie č.: /2020
126/2020

Návrh na zmenu rozpočtu Obce Štrba na rok 2020
rozpočtovým opatrením č. 3/2020
Predkladá:
Michal Sýkora
starosta obce
Spracovala:
Ing.Martina Ovčiariková
ekonóm obce Štrba
Štrba

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3

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.

Zníženie príjmov na kategóriách rozpočtu podľa rozpisu
v celkovej sume 126 931 Eur.

Zníženie výdavkov na kategóriách programového rozpočtu podľa rozpisu
v celkovej sume 126 931 Eur.

I. Rozpočet príjmov
Rozpočtové opatrenie č. 3
rozpočtová
kategória

text

návrh na úpravu rozpočtu v Eur

dôvod na úpravu rozpočtu

BEŽNÉ PRÍJMY
110

130

Dane z príjmov a kapitálového majetku

Dane za tovary a služby

-

-

131 598

65 000

Zníženie výnosu dane z príjmov fyzických odôb - tzv. podielové dane (dopad COVID -19)
Zníženie dane za ubytovanie o 115 000 € - to je predpoklad poklesu o 25 % ročného výnosu dopad COVID -19
Zvýšenie poplatku za rozvoj vo výške 50 000 € (za stavby v zmysle VZN)
Zvýšenie príjmu za prenájom priestorov Šport. areálu na Štrbskom plese o 70 000 €

212003

Príjmy z vlastníctva - z prenajatých budov, priestorov a
objektov

68 450

Zníženie prenájmu za nebytové priestory vo výšee cca 6250 EUR z dôvodu COVID-19
Zvýšenie príjmov z prenajatých priestorov (4 700 €) - Komunálna poisťovňa, SITOUR

212004

Príjmy z vlastníctva - z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení

221004

Administratívne poplatky

222003

Za porušenie predpisov

223001

Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb

292012
292017

Ostané príjmy - dobropisy
Ostatné príjmy - vratky

292027

Ostané príjmy - iné

311

Granty

3 520
120
3 273

-

25 000
554
1 142

-

19 016
1 700

Poplatky za pripojenie do obecnej optickej siete
poplatky na základe cestného zákona 135/1961 Zb.
finančné pokuty za porušenie zákona - z činnosti obecnej polície, stavebného úradu a z ďalších
kompetencií ...
Zníženie za refundáciu nákladov spojených s prenájmom o 2 000 €
Zníženie príjmu za parkovania na Štrbskom Plese o 13 000 €
Zníženie refundácie za elektrickú energiu (stánky na ŠP) - o 10 000 €
Vratky za elektriku a plyn za rok 2019 (po zúčtovení) - 554 €
Vratky z poisťovní za rok 2019 vo výške 1 142 EUR
poníženie v sume 19 016 € uznaných starších nezaplatených pohľadávok s splátkovým
kalendárom pre mimoriadnu situáciu v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej
choroby COVID -19
získanie grantov a darov na zakúpenie kníh do obecnej knižnice

312001

Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu

3 706

312012

Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na
úhradu preneseného výkonu štátnej správy

SPOLU

BEŽNÉ PRÍJMY

35

-

158 114

finančné prostriedky poskytnuté na organizáciu Volieb do NR SR
agenda hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR - navýšenie o 5 €
agendy register adries SR - vo výške 30 €

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY
233001

Príjem z predaja pozemkov

322001

Kapitálový transfer

SPOLU

41 719
-

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

9 528

príjem za predaj pozemkov vo vlastíctve obce
zreálnenie prájmov na základe podpísanej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku IROP-Z302041 U424-431-16

32 191

FINANČNÉ OPERÁCIE
453

Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov

3 424

zapojenie príjmov z roku 2019 ZŠ a MŠ stravovanie vo výške 5 195 €, poníženie čerpania
úveru SLSP vo výške 1 771 €

454001

Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce

-

2 800

zrušenie plánovného nákupu umývačky riadu pre škol. jedálenň pri ZŠ odložená investícia

510

Tuzemské úvery, pôžičky a návratné výpomoci

-

1 632

zníženie úverových zdrojov

SPOLU

FINANĆNÉ OPERÁCIE

PRÍJMY SPOLU

31 183

-

126 931

II. Programový rozpočet výdavkov
Rozpočtové opatrenie č. 3
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

637004
637005
637005
642006

-

Všeobecné služby - publicita Vybavenie odborných učební ZŠ v
Štrbe
Špeciálne služby
Špeciálne služby - projektový manažér NFP Vybavenie
odborných učební ZŠ v Štrbe
1.7. Členstvo v organizáciach a združeniach
Na členské príspevky
1.8. Obecné zastupitelstvo
-

17 932

300
20 409

upresnenie podľa zmluvy u o NFP Vybavenie odborných učební Základnej školy v obci
zníženie z dôvodu odloženia úhrad za služby spojené s projektmi EÚ

2 177

upresnenie podľa zmluvy u o NFP Vybavenie odborných učební Základnej školy v Štrbe

200
200
3 000

zreálnenie podľa rozpisu členských príspevkov pre rok 2020

637026
642014

Odmeny a príspevky poslanci
Transfer jednolivcovi

-

2 000
1 000

zreálnenie výdavkov na odmeny pre poslancom (vzhľadom na počet zasadnutí)
Zníženie príspevku jednotlivcovi

2. PROPAGÁCIA A MARKETING
2.1. Podpora rozvoja cestovného ruchu

636001

700

Nájomné budov, objektov

700

Zmluva s SITOUR o nájme

3. INTERNÉ SLUŽBY
600
633010
637001
634001
634003

633006
635006
637004
635003

3.2. Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami
bežné výdavky
3.5. Prevádzka a údržba budov
Pracovné odev, obuv a pracovné pomôcky
3.6. Vzdelávanie zamestnancov
Školeni, semináre, porady
3.7. Autodoprava
Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny
Poistenie
4.2. Evidencia obyvateľstva
Všeobecný materiál
4.4. Cintorínske služby
Údržba budov, objektov a ich častí
4.5. Obecné noviny
Všeobecné služby
4.9. Optická sieť
Rutinná a štandartnáúdržba

-

-

3 706
3 706
2 000
2 000
1 000
1 000
1 500
1 000
500

výdavky spojené s voľbami do NR SR a odsúhlasené OÚ Poprad
poníženie z dôvodu COVID -19
poníženie z dôvodu COVID - 19
poníženie z dôvodu COVID - 19
zreálnenie poistky automobilov

4. SLUŽBY OBČANOM
35
35
1 000
1 000
3 000
3 000
3 000
3 000

aktualizácia výdavkov podľa rozpisu prenesený výkon štátnej správy
zníženie z dôvodu COVID - 19
zníženie z dôvodu COVID - 19
údržba optickej siete v Štrba e Tatranská Štrba

5. BEZPEČNOSŤ
633010
634002
634002
637002
642

5.1. Obecná polícia
Pracovné odev, obuv a pracovné pomôcky
Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené
5.2. Ochrana pred požiarmi
Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené
Konkurz a súťaže
transfer neziskovým právnickym osobám

-

6.1. Zber a odvoz odpadu

-

18 223

Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia
Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené
Rutinná a štandartná údržba prístrojov, zariadení, techniky a
náradia
Všeobecné služby
Poplatky a odvody

-

3 000
2 000

-

1 000

-

2 223
10 000

-

500
1 000
500
980
120
500
600

zníženie z dôvodu COVID - 19
zvýšené náklady na opravu automobilu obecnej polície
zvýšené náklady na zakúpenie pneumatík
zníženie z dôvodu COVID - 19
zníženie z dôvodu COVID - 19

6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
633004
634002
635004
637004
637012

zníženie z dôvodu COVID - 19
zníženie z dôvodu COVID - 19
poníženie z dôvodu COVID - 19
zníženie nákladov na odvoz odpadu
zníženie poplatku plateného štátu (podľa mieru triedenia odpadu v obci)

7. KOMUNIKÁCIE
633004
633006
634005
637027
633004

7.1. Správa a údržba komunikácii

-

5 600

Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia
Všeobecný materiál
Karty, známky, poplatky
Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

-

1 100
1 000
500
3 000

7.2. Zimná údržba komunikácií

-

1 000

Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia

-

1 000

poníženie z dôvodu
poníženie z dôvodu
poníženie z dôvodu
poníženie z dôvodu

COVID COVID COVID COVID -

19
19
19
19

poníženie z dôvodu COVID - 19

8. VZDELÁVANIE
630
630, 640

8.1. Materské školy

-

8 712

Tovary a služby

-

8 712
479
479
12 058

prevádzkové náklady MŠ

-

12 058
1 445
1 445
1 223
1 223

prevádzkové náklady ZuŠ

8.2. Základné vzdelávanie
Tovary a služby, bežný transfer jednotlivcovi
8.3. Základná umelecká škola

630

Tovary a služby
8.4. Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení

630

Tovary a služby
8.5. Stravovanie v základných školách

630

Tovary a služby
8.6. Školský klub

630

Tovary a služby

-

1 901
1 901

prevádzkové náklady ZŠ

prevádzkové náklady ŠJ MŠ, potraviny
prevádzkové náklady ŠJ ZŠ, potraviny
prevádzkové náklady Školského klubu

9. ŠPORT
633006
642
632001
637018
637002
637004

9.1. Futbalový štadión
Všeobecný materiál
9.2. Podpora športových klubov a organizácií
transfer neziskovým právnickym osobám
9.3. Športový areál Štrbské pleso
Energie
Vrátenie príjmov z minulých období
9.4. Športové podujatia
Akcie a podujatia usporiadané obcou
9.5. Športové a multifunkčné ihriská
Všeobecné služby

-

-

1
1
11
11
29
4
25
7
7
1
1

000
000
000
000
800
800
000
200
200
000
000

zníženie z dôvodu COVID - 19
zníženie dotácii pre činnnosť športových klubov
Vyučtovacia faktúra za rok 2019
Vrátenie mylnej platba v roku 2019 pre OTV s.r.o. Štrba
zníženie z dôvodu COVID - 19
zníženie z dôvodu COVID - 19

10. KULTÚRA
632001
633004
633006

10.1. Dom kultúry

-

1 155

Energie
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia
Všeobecný materiál

-

1 000
330
330

-

úspora energií v Dome kultúry
zakúpenie prenosovej ozvučovej aparatúry
zníženie z dôvodu COVID - 19

635004
635006

Rutinná a štandardná údržba prístrojov, zariadení, techniky a
náradia
Rutinná a štandardná údržba budov

705
-

10.2. Knižnica

633009
633016
634004
637002
637036
637036
633010
640

632005
633004
637004
635004
637004
635006
637004

637006
637027
637002
633004

633003
633006

Knihy, časopisy, noviny
10.3. Kultúrne podujatia
Reprezentačné
Kultúrne podujatia - prepravné
Konkurzy a súťaže - kultúrne akcie
Reprezentačné výdavky - kultúrne podujatia
Reprezentačné výdavky - kultúrne podujatia
10.4. Folklór
Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky / kroje
10.5. Podpora neziskových organizácií
Podpora miestnych organizácií a spolkov

860

-

-

1 700
12 540
2 500
500
3 540
10 000
4 000
65
65
2 550
2 550

obec získala grant a dary na zakúpenie kníh do knižnice
poníženie z dôvodu COVID - 19
poníženie z dôvodu COVID - 19
poníženie z dôvodu COVID - 19
poníženie z dôvodu COVID - 19
zmluva s Komunálnou poisťovňou (na kult. podujatia)
spoluúčasť vyplyvajúca zo zmluvy / 5,33% je podpísaná zmluva
zníženie dotácii pre činnnosť kzlt. Zsrižení - folkór

11. PROSTREDIE PRE ŽIVOT

11.1. Verejné priestranstvá
Telekomunikačné služby
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie
Všeobecné služby
11.2. Verejné osvetlenie
Rutinná a štandardná údržba prístrojov, zariadení, techniky a
náradia
Všeobecné služby
11.3. Detské ihriská
Rutinná a štandartná údržba ihrísk
Všeobecné služby

-

4 300
100
1 500
2 700
17 366

-

8 366

-

9 000
1 100
500
600

13.1. Opatrovateľská služba
Náhrady - Rekreačný príspevok
Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru
13.3. Kluby dôchodcov
Konkurzy a súťaže
13.7. Komunitné centrum
Vybavenie Komunitného centra

-

14.1. Administratíva

-

Telekomunikačná technika
Všeobecný materiál

zníženie z dôvodu COVID - 19

1 700

zníženie z dôvodu COVID - 19
zníženie z dôvodu COVID - 19
zníženie z dôvodu COVID - 19

zníženie z dôvodu COVID - 19
zníženie z dôvodu COVID - 19
zníženie z dôvodu COVID - 19
zníženie z dôvodu COVID - 19

13. SOCIÁLNE SLUŽBY
2 170
270
1 900
4 500
4 500
1 000
1 000

zníženie z dôvodu COVID - 19
zníženie z dôvodu COVID - 19
zníženie z dôvodu COVID - 19
zníženie z dôvodu COVID - 19

14. ADMINISTRATÍVA
1 950

350
1 000

nákup nových telefónov v obci
zvýšené náklady v súvislosi COVID-19

633016
634004
635009

SPOLU

-

Reprezentačné
Prepravné - služba občanom / žiaci
Rutinná a štandartná údržba softvéru

BEŽNÉ VÝDAVKY

-

1 000
300
2 000

zníženie z dôvodu COVID - 19
zníženie z dôvodu COVID - 19
zníženie z dôvodu COVID - 19

109 132

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA
717001
713004
713004
713002
717001
716

1.2. Strategické plánovanie a projekty
Výstavba CZIS / NFP spolufinancovanie obce
Odborné učebne ZŠ Štrba - projekt EU - NFP
Odborné učebne ZŠ Štrba - projekt EU - spoluúčasť 5%
Výpočtová technika
Regenerácia vnútrobloku Tatranská Štrba / NFP ŠR
Projektová dookumentácia Regenerácia vnútrobloku Tatranská
Štrba

-

8.5. Stravovanie v základných školách

-

700 ŠJ ZŠ - umývačka riadu

SPOLU

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

VÝDAVKY SPOLU

14 999
1 494
2 068
109
1 800
16 528
7 000

-

-

-

úprava
úprava
úprava
úprava
úprava
úprava

výdavkov podľa
výdavkov podľa
výdavkov podľa
výdavkov podľa
výdavkov podľa
výdavkov podľa

zmluvy o
zmluvy o
zmluvy o
zmluvy o
zmluvy o
zmluvy o

NFP
NFP
NFP
NFP
NFP
NFP

2 800

2 800

zrušenie výdavku - dôvod COVID -19

17 799

126 931

Rozpočet Obce Štrba na rok 2020 je po navrhovaných úpravách vyrovnaný vo výške 6 992 946 Eur.

OBEC ŠTRBA
K bodu 7
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Návrh na spolufinancovanie projektu „Vybudovanie vodozádržných
opatrení v intraviláne obce Štrba“ – upresnenie pôvodného uznesenia

Materiál predkladá:
JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

Materiál obsahuje:
1. Dôvodová správa

Materiál pripravil:
Ing. Štefánia Srebalová
zamestnanec OcÚ Štrba
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
schvaľuje
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy
č. OPKZP-PO2-SC211-2018-40 na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine
(v intraviláne obcí) z Operačného programu Kvalita životného prostredia vyhlásenej
Ministerstvom životného prostredia SR ako riadiacim orgánom na projekt
„Vodozádržné opatrenia obce Štrba“ (ďalej len „projekt“) a zároveň schvaľuje
realizáciu projektu.
b) financovanie projektu s celkovými oprávnenými výdavkami 537.308,11 Eur vrátane
min. 5% spolufinancovania z rozpočtu obce v sume 26 865,41 Eur, ako aj financovanie
prípadných neoprávnených výdavkov v zmysle pravidiel Operačného programu Kvalita
životného prostredia.

9. zasadnutie OcZ, Štrba 18. mája 2020

Návrh na spolufinancovanie projektu „Vybudovanie vodozádržných opatrení
v intraviláne obce Štrba“ – upresnenie pôvodného uznesenia

Dôvodová správa:
Obec Štrba podala 31. 3. 2020 žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku na projekt: „Vodozádržné opatrenia obce Štrba“, požadovaná výška NFP:
510 442,70 €, kód žiadosti o FP: NFP 310020ALS2.
Vzhľadom na to, že pri príprave žiadosti v októbri minulého roka ešte nebola
spracovaná projektová dokumentácia a rozpočet stavby, na zasadnutí zastupiteľstva, ktoré sa
uskutočnilo 28. 10. 2019, bolo schválené podanie projektu, avšak bez uvedenia konkrétnej
sumy oprávnených výdavkov tohto projektu. BV tom čase bola len uvedená max. suma
oprávnených výdavkov zmysle výzvy vo výške 600 tis. EUR, v súčasnosti sú už známe
predpokladané celkové oprávnené výdavky vo výške 537.308,11 EUR. Nové upravené
uznesenie je potrebné doložiť na Ministerstvo ŽP SR, aby mohla byť žiadosť o NFP ďalej
posudzovaná.

OBEC ŠTRBA
K bodu 8

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Návrh na schválenie predaja pozemku parc. KN-C č. 220/1,
k.ú. Štrba do vlastníctva vlastníkov bytového domu
súp. č. 173 v obci Štrba na ulici Školskej

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 ...

9. zasadnutie OcZ, Štrba 18. mája 2020

Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
schvaľuje
podľa ustanovenia § 9a ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov predaj pozemku parc. č. KN-C 220/1 - zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 395 m2, v podiele 1/1, vedený na LV č. 1 – Obec Štrba, k. ú. Štrba z dôvodu
majetkoprávneho vysporiadania vlastníctva k pozemku v bezprostrednom okolí existujúceho
bytového domu súp. č. 173 spoluvlastníkom tohto bytového domu nasledovne:
1. do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Jánovi Kubisovi, rod. Kubis,
nar. 8. 8. 1976 a manž. Dane Kubisovej, rod. Levocká, nar. 20. 4. 1984, obidvaja bytom
059 38 Štrba – Školská 173/9, v podiele 1/7-ina
za kúpnu cenu 124,15 € (56,43 m2 x 2,20 €/m2)
2. do výlučného vlastníctva Pavlovi Hurčalovi, rod. Hurčala, nar. 28. 6. 1968, bytom
059 38 Štrba – Školská 173/9, v podiele 1/7-ina
za kúpnu cenu 124,15 € (56,43 m2 x 2,20 €/m2)
3. do výlučného vlastníctva Angelike Drugovej, rod. Drugová, nar. 1. 5. 1970, bytom
059 38 Štrba – Školská 173/9, v podiele 1/7-ina
za kúpnu cenu 124,15 € (56,43 m2 x 2,20 €/m2)
4. do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Juraja Oklamčáka, rod. Oklamčák,
nar. 27. 12. 1964 a manž. Renáte Oklamčákovej, rod. Fáberová, nar. 24. 7. 1968,
obidvaja bytom 059 38 Štrba – Školská 173/9, v podiele 1/7-ina
za kúpnu cenu 124,15 € (56,43 m2 x 2,20 €/m2)
5. do bezpodielového spoluvlastníctva manželov PaedDr. Jaroslavovi Švorcovi, rod.
Švorc, nar. 1. 1. 1953 a manž. Mgr. Melánii Švorcovej, rod. Sterančáková,
nar. 4. 6. 1957, obidvaja bytom 059 38 Štrba – Školská 173/9, v podiele 1/7-ina
za kúpnu cenu 124,15 € (56,43 m2 x 2,20 €/m2)
6. do výlučného vlastníctva Márii Balážovej, rod. Hurajtovej, nar. 29. 1. 1953, bytom
059 38 Štrba – Družstevná 290/37, v podiele 1/7-ina
za kúpnu cenu 124,15 € (56,43 m2 x 2,20 €/m2
7. do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Jozefovi Janáčkovi, rod. Janáček,
nar. 12. 2. 1961 a manž. Zlate Janáčekovej, rod. Nejtušiaková, nar. 29. 5. 1969, obidvaja
bytom 059 38 Štrba – Školská 173/9, v podiele 1/7-ina
za kúpnu cenu 124,15 € (56,43 m2 x 2,20 €/m2).
za podmienky, že úhradu kúpnej ceny všetci kupujúci zrealizujú na účet obce uvedený v kúpnej
zmluve do 15. 6. 2020.

Návrh na schválenie predaja pozemku parc. KN-C č. 220/1 – zastavaná plocha a nádvorie,
k. ú. Štrba do vlastníctva vlastníkov bytového domu súp. č. 173 v obci Štrba
Dôvodová správa:
Obec Štrba vyzvala vlastníkov bytov bytového domu súp. č. 173 na ulici Školskej v obci
Štrba na vysporiadanie priľahlého pozemku v bezprostrednom okolí tohto bytového domu –
parc. KN-C č. 220/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 395 m2, nakoľko tento pozemok
dlhodobo užívajú len vlastníci toho bytového domu.
Dňa 19. 11. 2019 požiadali spoluvlastníci uvedeného bytového domu o odkúpenie toho
pozemku za kúpnu cenu 2,20 EUR /m2. Vzhľadom na prijaté uznesenie OZ č. 118/2020 zo dňa
3. 2. 2020, Obec Štrba navrhuje odpredať predmetný pozemok žiadateľom – spoluvlastníkom
bytového domu (a teda vlastníkom jednotlivých bytov) za kúpnu cenu 2,20 €/m2 z dôvodu, že
ide o majetkoprávne vysporiadanie dlhodobo užívaného pozemku, pričom je v záujme oboch
strán uvedené vysporiadanie vlastníctva zrealizovať.

OBEC ŠTRBA
K bodu 9

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Návrh na schválenie predaja pozemku parc. KN-C č. 229/1,
k.ú. Štrba do vlastníctva vlastníkov bytového domu
súp. č. 169 v obci Štrba na ulici Školskej

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 ...

9. zasadnutie OcZ, Štrba 18. mája 2020

Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
schvaľuje
podľa ustanovenia § 9a ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov predaj časti pozemku parc. KN-C č. 229/1- zastavaná plocha a nádvorie
o celkovej výmere 1788 m2, v podiele 1/1, vedeného na LV č. 1, k. ú. Štrba (z dôvodu
majetkoprávneho vysporiadania vlastníctva k pozemku v bezprostrednom okolí existujúceho
bytového domu súp. č. 169 spoluvlastníkom tohto bytového domu a garáží), ktorá podľa GP
č. 21/2020 zo dňa 2. 3. 2020, vypracovaného Ing. Pavol Basarík, Geoplan, L. Svobodu 91,
Poprad, úradne overeného na Okresnom úrade Poprad, katastrálny odbor dňa 16. 3. 2020 pod
č. G1-213/20, predstavuje novovytvorené pozemky:
-

-

-

-

1.
parc. KN-C č. 229/1 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 876 m, k. ú. Štrba v podiele
1/6-ina
parc. KN-C č. 229/7 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 72 m2, k. ú. Štrba v podiele
2/21-iny
parc. KN-C č. 229/8 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 118 m 2, k. ú. Štrba v podiele
1/9-ina
do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Juraj Doležal, rod. Doležal, nar. 13. 8. 1963
a manž. Jana Doležalová, rod. Hurajtová, nar. 26. 2. 1964, obidvaja bytom 059 38 Štrba –
Školská 169/4 za kúpnu cenu celkom 365,10 € (165,97 m2 x 2,20 €/m2)
2.
parc. KN-C č. 229/1 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 876 m, k. ú. Štrba v podiele
1/6-ina
parc. KN-C č. 229/7 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 72 m2, k. ú. Štrba v podiele
2/21-iny
parc. KN-C č. 229/8 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 118 m 2, k. ú. Štrba v podiele
v 1/9-ina
do výlučného vlastníctva kupujúceho: Alena Švorcová, rod. Rusnáková, nar. 9. 5. 1958,
bytom 059 38 Štrba – Školská 169/4 za kúpnu cenu celkom 365,10 €
(165,97 m2 x 2,20 €/m2)
3.
parc. KN-C č. 229/1 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 876 m, k. ú. Štrba v podiele
1/6-ina
parc. KN-C č. 229/7 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 72 m2, k. ú. Štrba v podiele
2/21-iny
parc. KN-C č. 229/8 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 118 m 2, k. ú. Štrba v podiele
v 1/9-ina
do výlučného vlastníctva kupujúceho: Tomáš Kacian, rod. Kacian, nar. 17. 9. 1988, bytom
059 38 Štrba – Školská 169/4 za kúpnu cenu celkom 365,10 € (165,97 m2 x 2,20 €/m2)
4.
parc. KN-C č. 229/1 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 876 m, k. ú. Štrba v podiele
1/6-ina

-

-

-

-

-

parc. KN-C č. 229/7 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 72 m2, k. ú. Štrba v podiele
1/21-iny
do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ján Marosi, rod. Marosi, nar. 22. 5. 1946
a manž. Dana Marosiová, rod. Holdová, nar. 11. 6. 1951, obidvaja bytom 059 38 Štrba –
Školská 169/4 za kúpnu cenu celkom 328,75 € (149,43 m2 x 2,20 €/m2)
5.
parc. KN-C č. 229/1 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 876 m, k. ú. Štrba v podiele
1/6-ina
parc. KN-C č. 229/7 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 72 m2, k. ú. Štrba v podiele
1/21-iny
do výlučného vlastníctva kupujúcich: Marek Šulák, rod. Šulák, nar. 7. 4. 1985, bytom
059 38 Štrba – Školská 169/4 za kúpnu cenu celkom 328,75 € (149,43 m2 x 2,20 €/m2)
6.
parc. KN-C č. 229/1 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 876 m, k. ú. Štrba v podiele
1/6-ina
parc. KN-C č. 229/7 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 72 m2, k. ú. Štrba v podiele
1/21-iny
do výlučného vlastníctva kupujúceho: Mgr. Katarína Páriková, rod. Páriková,
nar. 10. 11. 1949, bytom 059 38 Štrba – Školská 169/4 za kúpnu cenu celkom 328,75 €
(149,43 m2 x 2,20 €/m2)
7.
parc. KN-C č. 229/7 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 72 m2, k. ú. Štrba v podiele
1/21-iny
parc. KN-C č. 229/8 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 118 m 2, k. ú. Štrba v podiele
v 1/9-ina
do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Branislav Blaško, rod. Blaško, nar. 2. 4. 1962
a manž. Dagmar Blašková, rod. Kaprálová, nar. 23. 2. 1967, bytom 059 38 Štrba –
P. Z. Vrbického 327/8 za kúpnu cenu celkom 36,40 € (16,54 m2 x 2,20 €/m2)
8.
parc. KN-C č. 229/7 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 72 m2, k. ú. Štrba v podiele
1/21-iny
parc. KN-C č. 229/8 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 118 m 2, k. ú. Štrba v podiele
v 1/9-ina
do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Krasimír Penev, rod. Penev, nar. 27. 1. 1957
a manž. Anna Penevová, rod. Sokolová, nar. 4. 2. 1956, bytom 059 38 Štrba – Hlavná
232/111 za kúpnu cenu celkom 36,40 € (16,54 m2 x 2,20 €/m2)

za podmienky, že úhradu kúpnej ceny, správneho poplatku za návrh na vklad a nákladov
spojených s vyhotovením GP všetci kupujúci zrealizujú na účet obce uvedený v kúpnej zmluve
do 15. 6. 2020.

Návrh na schválenie predaja pozemku parc. KN-C č. 229/1 – zastavaná plocha a nádvorie,
k. ú. Štrba do vlastníctva vlastníkov bytového domu súp. č. 169 v obci Štrba
Dôvodová správa:
Obec Štrba vyzvala vlastníkov bytov bytového domu súp. č. 169 na ulici Školskej v obci
Štrba na vysporiadanie priľahlého pozemku v bezprostrednom okolí tohto bytového domu
súp. č. 169 – časť parc. KN-C č- 229/1 – zastavaná plocha a nádvorie o celkove výmere
1788 m2, podľa vypracovaného GP č. 231/2020 zo dňa 2. 3. 2020, nakoľko tento pozemok
dlhodobo užívajú len vlastníci toho bytového domu a garáží.
Dňa 2. 12. 2019 požiadali spoluvlastníci uvedeného bytového domu o odkúpenie toho
pozemku za kúpnu cenu 2,20 EUR /m2. Vzhľadom na prijaté uznesenie OZ č. 118/2020 zo dňa
3. 2. 2020, Obec Štrba navrhuje odpredať predmetný pozemok žiadateľom – spoluvlastníkom
bytového domu (a teda vlastníkom jednotlivých bytov) a podiel z pozemku aj vlastníkom garáží
za kúpnu cenu 2,20 €/m2 z dôvodu, že ide o majetkoprávne vysporiadanie dlhodobo užívaného
pozemku, pričom je v záujme oboch strán uvedené vysporiadanie vlastníctva zrealizovať.

OBEC ŠTRBA
K bodu 10

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Návrh na schválenie predaja pozemku parc. KN-C č. 229/1,
k.ú. Štrba do vlastníctva vlastníkov bytového domu
súp. č. 170 v obci Štrba na ulici Školskej

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 ...

9. zasadnutie OcZ, Štrba 18. mája 2020

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 časti pozemku parc. KN-C č. 229/1- zastavaná plocha a nádvorie
o celkovej výmere 1788 m2, v podiele 1/1, vedeného na LV č. 1, k. ú. Štrba (z dôvodu
majetkoprávneho vysporiadania vlastníctva k pozemku v bezprostrednom okolí existujúceho
bytového domu súp. č. 170 spoluvlastníkom tohto bytového domu), ktorá podľa GP č. 21/2020
zo dňa 2. 3. 2020, vypracovaného Ing. Pavol Basarík, Geoplan, L. Svobodu 91, Poprad, úradne
overeného na Okresnom úrade Poprad, katastrálny odbor dňa 16. 3. 2020 pod č. G1-213/20,
predstavuje novovytvorené pozemky:
a
-

1.
parc. KN-C č. 229/9 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 722 m, k. ú. Štrba v podiele
1/6-ina
parc. KN-C č. 229/7 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 72 m2, k. ú. Štrba v podiele
2/21-iny
parc. KN-C č. 229/8 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 118 m 2, k. ú. Štrba v podiele
v 1/9-ina
parc. KN-C č. 226 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere o výmere 173 m2, k. ú. Štrba
v podiele 1/6-ina
do výlučného vlastníctva kupujúceho: Dagmar Špendelová, rod. Špendelová,
nar. 14. 11. 1953, bytom 059 38 Štrba – Školská 170/5 za kúpnu cenu celkom 372,10 €
(169,13 m2 x 2,20 €/m2)

2.
- parc. KN-C č. 229/9 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 722 m, k. ú. Štrba v podiele
1/6-ina
- parc. KN-C č. 229/7 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 72 m2, k. ú. Štrba v podiele
2/21-iny
- parc. KN-C č. 229/8 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 118 m 2, k. ú. Štrba v podiele
v 1/9-ina
a
- parc. KN-C č. 226 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere o výmere 173 m2, k. ú. Štrba
v podiele 1/6-ina
do výlučného vlastníctva kupujúceho: Viera Zemanová, rod. Michalková, nar 10. 7. 1949,
bytom 059 38 Štrba – Školská 170/5 za kúpnu cenu celkom 372,10 €
(169,13 m2 x 2,20 €/m2)
3.
- parc. KN-C č. 229/1 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 876 m, k. ú. Štrba v podiele
1/6-ina
- parc. KN-C č. 229/7 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 72 m2, k. ú. Štrba v podiele
2/21-iny
- parc. KN-C č. 229/8 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 118 m 2, k. ú. Štrba v podiele
v 1/9-ina
a

-

parc. KN-C č. 226 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere o výmere 173 m2, k. ú. Štrba
v podiele 1/6-ina
do výlučného vlastníctva kupujúceho: Tomlan Anton, rod. Tomlan, nar. 21. 2. 1982, bytom
Tatranská Javorina 46 za kúpnu cenu celkom 372,10 € (169,13 m2 x 2,20 €/m2)

4.
- parc. KN-C č. 229/1 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 876 m, k. ú. Štrba v podiele
1/6-ina
- parc. KN-C č. 229/7 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 72 m2, k. ú. Štrba v podiele
2/21-iny
- parc. KN-C č. 229/8 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 118 m 2, k. ú. Štrba v podiele
v 1/9-ina
a
- parc. KN-C č. 226 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere o výmere 173 m2, k. ú. Štrba
v podiele 1/6-ina
do výlučného vlastníctva kupujúceho: Zuzana Kacianová, rod. Balážová, nar. 27. 9. 1949,
bytom 059 38 Štrba – Školská 170/5 za kúpnu cenu celkom 372,10 €
(169,13 m2 x 2,20 €/m2)
5.
- parc. KN-C č. 229/1 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 876 m, k. ú. Štrba v podiele
1/6-ina
- parc. KN-C č. 229/7 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 72 m2, k. ú. Štrba v podiele
1/21-iny
a
- parc. KN-C č. 226 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere o výmere 173 ,m2, k. ú. Štrba
v podiele 1/6-ina
do výlučného vlastníctva kupujúceho: Ing. Ivan Tekeľ, rod. Tekeľ, nar. 9. 7. 1966, bytom
370 05 České Budějovice – N. Frýda 5, ČR za kúpnu cenu celkom 335,70 €
(152,60 m2 x 2,20 €/m2)
6.
- parc. KN-C č. 229/1 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 876 m, k. ú. Štrba v podiele
1/6-ina
- parc. KN-C č. 229/7 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 72 m2, k. ú. Štrba v podiele
1/21-iny
a
- parc. KN-C č. 226 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere o výmere 173 m2, k. ú. Štrba
v podiele 1/6-ina
do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Rastislav Paciga, rod. Paciga,
nar. 31. 8. 1970 a manž. Alžbeta Pacigová, rod. Soľavová, nar. 18. 10. 1969, obidvaja bytom
059 38 Štrba – Školská 170/5 za kúpnu cenu celkom 335,72 € (152,60 m2 x 2,20 €/m2)
za podmienky, že úhradu kúpnej ceny, správneho poplatku za návrh na vklad a nákladov
spojených s vyhotovením GP všetci kupujúci zrealizujú na účet obce uvedený v kúpnej zmluve
do 15. 6. 2020.

Návrh na schválenie predaja pozemku parc. KN-C č. 229/1 – zastavaná plocha a nádvorie,
k. ú. Štrba do vlastníctva vlastníkov bytového domu súp. č. 170 v obci Štrba
Dôvodová správa:
Obec Štrba vyzvala vlastníkov bytov bytového domu súp. č. 170 na ulici Školskej
v obci Štrba na vysporiadanie pozemku pod bytovým domom súp. č. 170
(parc. KN-C č. 226 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 173 m2) a priľahlý pozemok
v bezprostrednom okolí tohto bytového domu – časť parc. KN-C č. 229/1 – zastavaná plocha
a nádvorie podľa vypracovaného GP č. 231/2020 zo dňa 2. 3. 2020, nakoľko tento pozemok
dlhodobo užívajú len vlastníci toho bytového domu.
Dňa 2. 12. 2019 požiadali spoluvlastníci uvedeného bytového domu o odkúpenie toho
pozemku za kúpnu cenu 2,20 EUR /m2. Vzhľadom na prijaté uznesenie OZ č. 118/2020 zo dňa
3. 2. 2020, Obec Štrba navrhuje odpredať predmetný pozemok žiadateľom – spoluvlastníkom
bytového domu (a teda vlastníkom jednotlivých bytov) za kúpnu cenu 2,20 €/m2 z dôvodu, že
ide o majetkoprávne vysporiadanie dlhodobo užívaného pozemku, pričom je v záujme oboch
strán uvedené vysporiadanie vlastníctva zrealizovať.

OBEC ŠTRBA
K bodu 11

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Návrh na schválenie predaja pozemku parc. KN-C č. 1422
a časti pozemku parc. KN-C č. 1423/1
do vlastníctva vlastníkov bytového domu súp. č. 598
v obci Štrba na ulici 1. mája

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 ...

9. zasadnutie OcZ, Štrba 18. mája 2020

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. 1422 – zastavaná plocha a nádvorie
o celkovej výmere 221 m2 v podiele 1/1, vedeného na LV č. 1, k. ú. Štrba a predaj časti
pozemku parc. KN-C č. 1423/1 - zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 1891 m2,
v podiele 1/1, vedeného na LV č. 1, k. ú. Štrba (z dôvodu majetkoprávneho vysporiadania
vlastníctva k pozemku pod bytovým domom a v bezprostrednom okolí existujúceho bytového
domu súp. č. 598 spoluvlastníkom tohto bytového domu), ktorý podľa GP č. 20/2020 zo dňa
4. 5. 2020, vypracovaného Ing. Pavol Basarík, Geoplan, L. Svobodu 91, Poprad tvorí
novovytvorené pozemky, a to nasledovne:
1.
- parc. KN-C č. 1423/24 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 505 m2, k. ú. Štrba
v podiele 1/4-ina
- parc. KN-C č. 1423/22 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 59 m 2, k. ú. Štrba v podiele
v 1/4-ina
- parc. KN-C č. 1423/23 – zastavaná plocha a nádvoria o výmere 241 m2, k. ú. Štrba
v podiele 1/5-ina
a
- parc. KN-C č. 1422 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 221 m2, k. ú. Štrba v podiele
1/4-ina
do výlučného vlastníctva kupujúceho: Zuzana Erdziaková, rod. Blašková, nar. 21. 9. 1948,
bytom 059 38 Štrba – 1.mája 598/2 za kúpnu cenu celkom 537,90 € (244,5 m2 x 2,20 €/m2)
2.
- parc. KN-C č. 1423/24 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 505 m2, k. ú. Štrba
v podiele 1/4-ina
- parc. KN-C č. 1423/22 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 59 m 2, k. ú. Štrba v podiele
v 1/4-ina
- parc. KN-C č. 1423/23 – zastavaná plocha a nádvoria o výmere 241 m2, k. ú. Štrba
v podiele 1/5-ina
a
- parc. KN-C č. 1422 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 221 m2, k. ú. Štrba v podiele
1/4-ina
do výlučného vlastníctva kupujúceho: Zuzana Otčenášová, rod. Kováčová, nar. 26. 9. 1942,
bytom 059 38 Štrba – 1.mája 598/2 za kúpnu cenu celkom 537,90 € (244,5 m2 x 2,20 €/m2)
3.
- parc. KN-C č. 1423/24 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 505 m2, k. ú. Štrba
v podiele 1/4-ina
- parc. KN-C č. 1423/22 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 59 m 2, k. ú. Štrba v podiele
v 1/4-ina
- parc. KN-C č. 1423/23 – zastavaná plocha a nádvoria o výmere 241 m2, k. ú. Štrba
v podiele 1/5-ina
a
- parc. KN-C č. 1422 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 221 m2, k. ú. Štrba v podiele
1/4-ina

do výlučného vlastníctva kupujúceho: Terézia Zubalová, rod. Zelená, nar. 2. 10. 1939,
bytom 059 38 Štrba – 1.mája 598/2 za kúpnu cenu celkom 537,90 € (244,5 m2 x 2,20 €/m2)
4.
- parc. KN-C č. 1423/24 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 505 m2, k. ú. Štrba
v podiele 1/4-ina
- parc. KN-C č. 1423/22 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 59 m 2, k. ú. Štrba v podiele
v 1/4-ina
- parc. KN-C č. 1423/23 – zastavaná plocha a nádvoria o výmere 241 m2, k. ú. Štrba
v podiele 1/5-ina
a
- parc. KN-C č. 1422 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 221 m2, k. ú. Štrba v podiele
1/4-ina
do podielového spoluvlastníctva kupujúcich: Matúš Rušin, rod. Rušin, nar. 27. 1. 1995
v podiele ½-ica a manž. Pavlína Rušinová, rod. Jacková, nar. 28. 12. 1994 v podiele ½-ica,
obidvaja bytom 059 38 Štrba – 1.mája 598/2 za kúpnu cenu celkom 537,90 €
(244,5 m2 x 2,20 €/m2)
5.
- parc. KN-C č. 1423/23 – zastavaná plocha a nádvoria o výmere 241 m2, k. ú. Štrba
v podiele 1/5-ina
do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ľubomír Popardovský, rod. Popardovský,
nar. 3. 8. 1957 a manž. Anna Popardovská, rod. Gallová, nar. 21. 8. 1959, obidvaja bytom
059 38 Štrba – 1.mája 599/4 za kúpnu cenu celkom 106 € (48,2 m2 x 2,20 €/m2)
za podmienky, že úhradu kúpnej ceny, správneho poplatku za návrh na vklad a nákladov
spojených s vyhotovením GP všetci kupujúci zrealizujú na účet obce uvedený v kúpnej zmluve
do 15. 6. 2020.

Návrh na schválenie predaja pozemku parc. KN-C č. 1422 a časti pozemku parc. KN-C
č. 1423/1 do vlastníctva vlastníkov bytového domu súp. č. 598 v obci Štrba na ul. 1.mája
Dôvodová správa:
Obec Štrba vyzvala vlastníkov bytov bytového domu súp. č. 598 na ulici 1.mája v obci
Štrba na vysporiadanie pozemku pod bytovým domom súp. č. 598 (parc. KN-C
č. 1422 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 221 m2) a priľahlý pozemok v bezprostrednom
okolí tohto bytového domu - časť parc. KN-C č. 1423/1 – zastavaná plocha a nádvorie podľa
vypracovaného GP č. 20/2020 zo dňa 4. 5. 2020, nakoľko tento pozemok dlhodobo užívajú len
vlastníci toho bytového domu.
Dňa 18. 11. 2019 požiadali spoluvlastníci uvedeného bytového domu o odkúpenie toho
pozemku za kúpnu cenu 2,20 EUR /m2. Vzhľadom na prijaté uznesenie OZ č. 118/2020 zo dňa
3. 2. 2020, Obec Štrba navrhuje odpredať predmetný pozemok žiadateľom – spoluvlastníkom
bytového domu (a teda vlastníkom jednotlivých bytov) za kúpnu cenu 2,20 €/m2 z dôvodu, že
ide o majetkoprávne vysporiadanie dlhodobo užívaného pozemku, pričom je v záujme oboch
strán uvedené vysporiadanie vlastníctva zrealizovať.

OBEC ŠTRBA
K bodu 12

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Návrh na schválenie predaja pozemku parc. KN-C č. 1423/1
do vlastníctva vlastníkov bytového domu súp. č. 599
v obci Štrba na ulici 1. mája

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 ...

9. zasadnutie OcZ, Štrba 18. mája 2020

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 časti pozemku parc. KN-C č. 1423/1 - zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere
1891 m2, v podiele 1/1, vedeného na LV č. 1, k. ú. Štrba, ktorý podľa GP č. 20/2020 zo dňa
4. 5. 2020, vypracovaného Ing. Pavol Basarík, Geoplan, L. Svobodu 91, Poprad tvorí
novovytvorené pozemky, a to nasledovne:
1.
- parc. KN-C č. 1423/1 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 225 m2, k. ú. Štrba v podiele
1/6-ina
- parc. KN-C č. 1423/21 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 845 m2, k. ú. Štrba
v podiele 1/6-ina
do bezpodielového spoluvlastníctva kupujúcich: Ľubomír Popardovský, rod. Popardovský,
nar. 3. 8. 1957 a manž. Anna Popardovská, rod. Gallová, nar. 21. 8. 1959, obidvaja bytom
059 38 Štrba – 1.mája 599/4 za kúpnu cenu celkom 392,30 € (178,3 m2 x 2,20 €/m2)
2.
- parc. KN-C č. 1423/1 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 225 m2, k. ú. Štrba v podiele
1/6-ina
- parc. KN-C č. 1423/21 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 845 m2, k. ú. Štrba
v podiele 1/6-ina
do bezpodielového spoluvlastníctva kupujúcich: Milan Greguška, rod. Greguška,
nar. 27. 7. 1945 a manž. Marta Gregušková, rod. Lorencová, nar. 19. 4. 1947, obidvaja bytom
059 38 Štrba – 1.mája 599/4 za kúpnu cenu celkom 392,30 € (178,3 m2 x 2,20 €/m2)
3.
- parc. KN-C č. 1423/1 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 225 m2, k. ú. Štrba v podiele
1/6-ina
- parc. KN-C č. 1423/21 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 845 m2, k. ú. Štrba
v podiele 1/6-ina
do bezpodielového spoluvlastníctva kupujúcich: Ján Milan, rod. Milan, nar. 27. 5. 1944 a manž.
Anna Milanová, rod. Kičinová, nar. 6. 1. 1946, obidvaja bytom 059 38 Štrba – 1.mája 599/4 za
kúpnu cenu celkom 392,30 € (178,3 m2 x 2,20 €/m2)
4.
- parc. KN-C č. 1423/1 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 225 m2, k. ú. Štrba v podiele
1/6-ina
- parc. KN-C č. 1423/21 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 845 m2, k. ú. Štrba
v podiele 1/6-ina
do výlučného vlastníctva kupujúceho: Miroslav Pleteník, rod. Pleteník, nar. 11. 11. 1987,
bytom 059 38 Štrba – Čsl. armády 40/41 za kúpnu cenu celkom
392,30 €
(178,3 m2 x 2,20 €/m2)

5.
- parc. KN-C č. 1423/1 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 225 m2, k. ú. Štrba v podiele
1/6-ina
- parc. KN-C č. 1423/21 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 845 m2, k. ú. Štrba
v podiele 1/6-ina
do výlučného vlastníctva kupujúceho: Vladimír Baláž, rod. Baláž, nar. 19. 9. 1969, bytom
059 38 Štrba – 1.mája 599/4 za kúpnu cenu celkom 392,30 € (178,3 m2 x 2,20 €/m2)
6.
- parc. KN-C č. 1423/1 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 225 m2, k. ú. Štrba v podiele
1/6-ina
- parc. KN-C č. 1423/21 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 845 m2, k. ú. Štrba
v podiele 1/6-ina
do výlučného vlastníctva kupujúceho: Valéria Omastová, rod. Kostolníková, nar. 7. 4. 1964,
bytom 059 38 Štrba – 1.mája 599/4 za kúpnu cenu celkom 392,30 € (178,3 m2 x 2,20 €/m2)
Úhradu za pozemok, správny poplatok za návrh na vklad a náklady spojené s vyhotovením GP
vykonajú žiadatelia na účet obce uvedený v kúpnej zmluve do 15. 6. 2020.

Návrh na schválenie predaja časti pozemku parc. KN-C č. 1423/1 do vlastníctva
vlastníkov bytového domu súp. č. 599 v obci Štrba na ul. 1.mája

Dôvodová správa:
Obec Štrba vyzvala vlastníkov bytov bytového domu súp. č. 599 na ulici 1.mája v obci
Štrba na vysporiadanie pozemku pod bytovým domom súp. č. 599 (parc. KN-C
č. 1423/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 225 m2) a priľahlý pozemok
v bezprostrednom okolí tohto bytového domu - časť parc. KN-C č. 1423/1 – zastavaná plocha
a nádvorie podľa vypracovaného GP č. 20/2020 zo dňa 4. 5. 2020, nakoľko tento pozemok
dlhodobo užívajú len vlastníci toho bytového domu.
Dňa 2. 12. 2019 požiadali spoluvlastníci uvedeného bytového domu o odkúpenie toho
pozemku za kúpnu cenu 2,20 EUR /m2. Vzhľadom na prijaté uznesenie OZ č. 118/2020 zo dňa
3. 2. 2020, Obec Štrba navrhuje odpredať predmetný pozemok žiadateľom – spoluvlastníkom
bytového domu (a teda vlastníkom jednotlivých bytov) za kúpnu cenu 2,20 €/m2 z dôvodu, že
ide o majetkoprávne vysporiadanie dlhodobo užívaného pozemku, pričom je v záujme oboch
strán uvedené vysporiadanie vlastníctva zrealizovať.

OBEC ŠTRBA
K bodu 13

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Návrh na schválenie prenájmu parc. KN-C č. 517/3, 517/5,
514, 515, 516/1, 508/1 a 507, k.ú. Štrba
pre žiadateľa – Gabrielu Nálepkovú, Štěpánkovická 753/24, Štrba

Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

1. Dôvodová správa
2. Situačný nákres predmetu
prenájmu

Materiál pripravil:
Ing. Anna Hurajtová
zamestnanec OcÚ Štrba

Návrh na uznesenie:
V texte ...

9. zasadnutie OcZ, Štrba 18. mája 2020

Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom pozemkov a objektu
sypanca pre Gabrielu Nálepkovú, bytom Štrba – Štepánkovická 753/24 je prípadom hodným
osobitného zreteľa z dôvodu, že pozemky a objekt sypanca sú v blízkosti terajšej
podnikateľskej prevádzky žiadateľky a sú vhodné na požadovanú činnosť žiadateľky, ktorá
dlhoročne pôsobí v obci ako kvetinárka a aranžérka a pomôžu jej v ďalšej podnikateľskej
činnosti
schvaľuje
podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov p r e n á j o m
a) pozemkov vedené na LV č. 1 – Obec Štrba, k. ú. Štrba:
• parc. KN-C č. 517/3 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1024 m2
• parc. KN-C č. 517/5 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 57 m2
• parc. KN-C č. 514 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 50 m2
• parc. KN-C č. 515 – orná pôda o výmere 178 m2
• parc. KN-C č. 516/1 – záhrada o výmere 84 m2
• parc. KN-C č. 508/1- orná pôda o výmere 219 m2
• parc. KN-C č. 507 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 96 m2
o celkovej výmere 1 708 m2 v podiele 1/1
b) objekt sypanca bez súpisného čísla, stojaceho na pozemku parc. KN-C č. 517/3, k. ú.
Štrba v podiele 1/1
ako prípad hodný osobitného zreteľa pre žiadateľa - nájomcu Gabrielu Nálepkovú,
Štepánkovická 753/24, Štrba pre účely pestovania okrasných kríkov, bylín a kvetov a
skladových priestorov pre pestovateľskú činnosť žiadateľky za celkové nájomné 2 000 €/ročne
na dobu nájmu 5 rokov a za podmienky, že nájomca je povinný umožniť prístup cez pozemok
parc. KN-C č. 517/3 k vodnému toku a prípadnú opravu a údržbu kanalizácie, ktorá prechádza
dotknutými pozemkami.

Návrh na schválenie prenájmu parc. KN-C č. 517/3, 517/5, 514, 515, 516/1, 508/1 a 507,
k. ú. Štrba pre Gabrielu Nálepkovú, Štepánkovická 753/24, Štrba
Dôvodová správa:
Gabriela Nálepková, Štrba – Štepánkovická 753/24 už dlhoročne pôsobí v obci ako
kvetinárka, aranžérka. Nakoľko plánuje rozšíriť svoju činnosť aj na pestovanie kvetov, bylín,
menších drevín požiadala o prenájom, príp. kúpu obecného pozemku parc. KN-C č. 517/3,
517/5, 514, 515, 516/1, 508/1 a 507, k. ú. Štrba a sypanca, nachádzajúceho sa na parc. KN-C
č. 517/3 na účely skladových priestorov súvisiacich s pestovateľskou činnosťou. Po zveľadení
pozemku a budov (druhý sypanec plánuje prenajať od PS Urbár Štrba), ktoré sa na ňom
nachádzajú, plánuje časom otvoriť záhradu aj pre verejnosť a pod.
Nakoľko obec tento pozemok a sypanec nevyužíva pre svoje potreby, navrhujeme
obecnému zastupiteľstvu v Štrbe schváliť prenájom horeuvedených nehnuteľností za nájomné
vo výške min. 2 000 €/ročne na dobu nájmu 5 rokov.

Príloha: Situačný nákres predmetu prenájmu

OBEC ŠTRBA
K bodu 14

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov – časti
objektu súp. č. 292 (Nezábudka) v obci Štrba pre žiadateľa –
Frosstrade, s.r.o. Svit pre účely pokračovania podnikateľskej
prevádzky na výrobu ponožiek

Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

1. Dôvodová správa
2. Situačný nákres nebytových
priestorov + foto

Materiál pripravil:
Ing. Anna Hurajtová
zamestnanec OcÚ Štrba

Návrh na uznesenie:
V texte ...

9. zasadnutie OcZ, Štrba 18. mája 2020

Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom nebytových
priestorov pre: Frosstrade, spoločnosť s ručením obmedzeným, kpt. Nálepku 128/39, 059 21
Svit je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že spoločnosť je nájomcom v tomto
objekte už od r. 1998, v ktorom sa od začiatku venovala veľkoobchodu s textilom, najmä
výrobe ponožiek a vytvárala pracovné miesta pre obyvateľov obce a cieľom je zachovanie
a pokračovanie tejto podnikateľskej výrobnej prevádzky po tom, ako sa obec stala vlastníkom
týchto nebytových priestorov (objekt Nezábudka).
schvaľuje
podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov prenájom nebytových priestorov - časť objektu súp. č. 292 v obci Štrba
na ul. SNP o podlahovej ploche 180 m2 (bývalý objekt COOP Jednota s. d. s názvom
„Nezábudka“ – skladový priestor 1. PP) ako prípad hodný osobitného zreteľa pre nájomcu
Frosstrade, spoločnosť s ručením obmedzeným, kpt. Nálepku 128/39, 059 21 Svit, IČO:
36 456 357 pre účely prevádzkovania výroby ponožiek za nájomné vo výške 300 € mesačne,
t.j. 3 600 € ročne na dobu neurčitú s možnosťou výpovede aj bez uvedenia dôvodov s 3mesačnou výpovednou lehotou.

Návrh na schválenie prenájmu časti objektu súp. č. 292 (Nezábudka) v obci Štrba pre
Frosstrade, s.r.o. Svit pre účely pokračovania prevádzky výroby ponožiek

Dôvodová správa:
Obec Štrba odkúpila koncom r. 2019 od COOP Jednota Poprad objekt bývalej predajne
potravín Nezábudka na ul. SNP súp. č. 292, v ktorom je od roku 1998 na prízemí nájomca:
Frosstrade spoločnosť s ručením obmedzeným, kpt. Nálepku 128/39, 059 21 Svit v zast.
konateľom Vladimírom Mrázom. Spoločnosť sa od začiatku venovala veľkoobchodu s textilom
a najmä výrobe ponožiek a vytvárala a vytvára pracovné miesta aj pre obyvateľov obce.
Po zápise zmeny vlastníka do katastra nehnuteľností v marci 2020 je potrebné doriešiť
aj tento nájomný vzťah a to uzatvorením novej nájomnej zmluvy medzi novým vlastníkom –
Obcou Štrba a doterajším nájomcom. Doposiaľ nájomca platil doterajšiemu prenajímateľovi
COOP Jednota nájomné vo výške 220 € + DPH mesačne. Obec Štrba v záujme zachovania
kontinuity uvedenej výroby a podnikateľskej prevádzky a s prihliadnutím na skutočnosť, že
táto činnosť je v súlade so záujmami a rozvojom obce, navrhuje prenechať predmetné nebytové
priestory aj naďalej v nájme spoločnosti Frosstrade, spoločnosť s ručením obmedzeným Svit
ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Pokiaľ ide o podmienky uvedeného prenájmu, navrhujú sa zo strany obce nasledovné
podmienky:
1./ Prenájom nebyt. priestorov – v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme
nebytových priestorov v znení nesk. predpisov
2./ Účel nájmu – prevádzka na výrobu ponožiek
3./ Nájomné - 3600 EUR ročne, t.j. 300,- EUR mesačne (výška nájomného bola určená v zmysle
Zásad o nakladaní majetkom obce Štrba a s prihliadnutím na uvedený účel prenájmu)
4./ Doba nájmu – neurčitá – s možnosťou ukončenia tohto prenájmu formou výpovede aj bez
uvedenia dôvodov s 3 mesačnou výpovednou lehotou. Výpoveď môžu dať obe zmluvné strany
(v zmysle zákona č. 116/1990 Zb.).

Príloha: Situačný náčrt nebytových priestorov

OBEC ŠTRBA
K bodu 15

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Návrh na schválenie predaja pozemku v k.ú. Štrba pre žiadateľa
JG Trade, s.r.o. Malý Slavkov pre účely výstavby
parkovacích miest pred penziónom v Tatranskej Štrbe

Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

1. Dôvodová správa
2. Návrh geometrického plánu

Materiál pripravil:
Ing. Anna Hurajtová
zamestnanec OcÚ Štrba

Návrh na uznesenie:
V texte ...

9. zasadnutie OcZ, Štrba 18. mája 2020

Obecné zastupiteľstvo
rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že predaj pozemkov podľa GP č. 36735299-64/2020 pre žiadateľa:
Ing. Jána Gromana, Družstevná 158/42, 060 01 Malý Slavkov,
je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, 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 dodatočné
stavené povolenie a následné skolaudovanie prevádzky tohto penziónu.
schvaľuje
a) podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov predaj nehnuteľností podľa vypracovaného GP č. 36735299-64/2020 zo
dňa 13. 5. 2020 nasledovne
- časť pozemku parc. KN-C č. 2275/35 – ostatná plocha o celkovej výmere 262 m2, ktorá je
súčasťou novovytvoreného pozemku parc. KN-c č. 2275/84 – ostatná plocha o výmere 173
m2
- časť pozemku parc. KN-C č. 2275/34 – ostatná plocha o celkovej výmere 827 m2, ktorá je
súčasťou novovytvoreného pozemku parc. KN-C č. 2275/84 – ostatná plocha o výmere 99
m2
- časť pozemku parc. KN-C č. 2275/37 – ostatná plocha o celkovej výmere 1961 m2, ktorá
je súčasťou novovytvoreného pozemku parc. KN-c č. 2275/84 – ostatná plocha o výmere
87 m2
- časť pozemku parc. KN-C č. 2275/38 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 15
m2, ktorá je súčasťou novovytvoreného pozemku parc. KN-c č. 2275/84 – ostatná plocha o
výmere 1 m2
teda o celkovej výmere 360 m2
pre Ing. Jána Gromana, Družstevná 158/42, 060 01 Malý Slavkov, za účelom zriadenia
parkovacích miest k prevádzke penziónu v Tatranskej Štrbe za kúpnu cenu vo výške 100 €/m2,
t.j. celkom za 36 000 € (360 m2x 100 €/m2)
b) bezodplatné zriadenie vecného bremena na pozemku parc. KN-C č. 2275/34, vedeného na
LV č. 1 – Obec Štrba, k. ú. Štrba, spočívajúce v práve prejazdu a prechodu v prospech vlastníka
stavby penziónu súp. č. 77 v Tatranskej Štrbe, prevádzkovateľa a jeho zákazníkov,
nachádzajúceho sa na pozemku parc. KN-C č. 2275/54

Návrh na schválenie predaja pozemku v k. ú. Štrba pre žiadateľa Ing. Ján Groman,
Malý Slavkov pre účely výstavby parkovacích miest pred penziónom v Tatranskej Štrbe

Dôvodová správa:
Spoločnosť JG Trade s.r.o., Družstevná 158/42, 060 01 Malý Slavkov ako vlastník Penziónu v
Tatranskej Štrbe (pri rímskokatolíckom kostole) požiadala 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.
Obecné zastupiteľstvo dňa 3. 2. 2020 uznesením č. 121/2020 schválilo zámer predaja, pričom
vyzvalo žiadateľa vypracovať geometrický plán na určenie presnej výmery odkupovaného
pozemku. OcZ zároveň určilo kúpnu cenu vo výške 100 EUR /m2.
Predaj častí pozemkov parc. KN-C č. 2275/34 a KN-C č. 2275/35, 2275/37 a 2275/38, k. ú.
Štrba o celkovej výmere 360 m2 bude realizovaný ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa
§ 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Ing. Ján Groman ako konateľ spoločnosti Spoločnosť JG Trade s.r.o. Malý Slavkov dodatočne
požiadal o možnosť kúpy pozemku na fyzickú osobu (nie na firmu) a vzhľadom na finančné
dopady pandémie COVID-19 na jeho firmu, momentálne nemá finančné prostriedky na
zaplatenie kúpnej ceny za pozemok.
Na časti pozemkov parc. KN-C č. 2275/34 (cez už existujúce parkovisko a chodník) bude
zriadené bezplatné vecné bremeno spočívajúce v práve prejazdu a prechodu v prospech
vlastníka penziónu a jeho zákazníkov.

OBEC ŠTRBA
K bodu 16

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Návrh na vzájomné majetkoprávne vysporiadanie pozemkov
vo vlastníctve Rímsko-katolíckej cirkvi a Obce Štrba
(pozemky pod miestnym 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
V texte ...
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Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
a) r o z h o d u j e

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písmeno e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prevod majetku obce – formou
zámeny nehnuteľností s Rímskokatolíckou cirkvou – farnosť Štrba, Hlavná 103/1 - Štrba
je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu záujmu obce majetkoprávne vysporiadať
existujúci vodný tok v obci (Štrbský potom), ktorý prechádza aj cez pozemky Rímskokatolíckej
cirkvi v Štrbe a ktorá z tohto dôvodu nemôže pozemok plnohodnotne využívať.
b) s c h v a ľ u j e
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
z dôvodu vzájomného majetkoprávneho vysporiadania vlastníctva k pozemkom zámenu
pozemkov medzi Obcou Štrba, Hlavná 188/67, 059 38 Štrba, IČO: 00 326 615
a Rímskokatolíckou cirkvou – farnosťou Štrba, Hlavná 103/1, 059 38 Štrba, IČO: 31999948
na základe GP č. 110/2019 zo dňa 30.4.2020 vypracovaného Ing. Pavlom Basaríkom Geoplan,
Poprad, na základe ktorej:
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Štrba nadobudne od Obce Štrba
a) časť pozemku parc. KN-E č. 3030/1- vodná plocha o celkovej výmere 567 m2, vedeného na
LV č. 1, k. ú. Štrba v podiele 1/1, čo predstavuje novovytvorené parc. KN-C
č. 1591/14 – ostatná plocha o výmere 152 m2 (diel 3),
b) časť pozemku parc. KN-E č. 184/1 - zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 75 m2,
vedeného na LV č. 1, k. ú. Štrba v podiele 1/1, ktorá je súčasťou novovytvorenej parc. KN- C
č. 437/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 8 m2 (diel 12)
c) časť pozemku parc.KN-E č. 184/2 - zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 64 m2,
vedeného na LV č. 1, k. ú. Štrba v podiele 1/1, ktorá je súčasťou novovytvorenej parc. KN- C
č. 437/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 m2 (diel 10)
d) časť pozemku parc. KN-E č. 184/4 - zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 555 m2,
vedeného na LV č. 3425, k. ú. Štrba v podiele 2/3-iny, čo predstavuje novovytvorenú parc.
KN- C č. 438/4 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2 (diel 9)
e) časť pozemku parc. KN-E č. 184/4 - zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 555 m2,
vedeného na LV č. 3425, k. ú. Štrba v podiele 2/3-iny, čo predstavuje novovytvorenú parc.
KN- C č. 437/4 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5 m2 (diel 17)
f) časť pozemku parc. KN-C č. 447/2 – vodná plocha o celkovej výmere 385 m2, vedeného na
LV č. 1, k. ú. Štrba v podiele 1/1-ina, čo predstavuje novovytvorenú parc. KN-C č. 447/18 ostatná plocha 12 m2,
g) časť pozemku parc. KN-C č. 1/3 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 984 m2,
vedeného na LV č. 1, k. ú. Štrba v podiele 1/1-ina, čo predstavuje novovytvorenú parc. KN-C
č. 1/5 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 26 m2
o celkovej výmere spolu: 206 m2
a
Obec Štrba nadobudne od Rímsko-katolíckej cirkvi, farnosť Štrba

a)
časť pozemku parc. KN-C č. 477/1 - orná pôda o celkovej výmere 1044 m2, vedeného
na LV č. 2659, k. ú. Štrba ako novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 447/11 – orná pôda
o výmere 255 m2, v podiele 1/1-ina
b)
časť pozemku parc. KN-C č. 477/1- orná pôda o celkovej výmere 1044 m2, vedeného
na LV č. 2659, k. ú. Štrba, čo predstavuje novovytvorenú parc. KN-C č. 447/9 – orná pôda
o výmere 349 m2, v podiele 1/1-ina
c)
časť pozemku parc. KN-C č. 477/1- orná pôda o celkovej výmere 1044 m2, vedeného
na LV č. 2659, k. ú. Štrba, čo predstavuje novovytvorenú parc. KN-C č. 447/10 – orná pôda
o výmere 48 m2, v podiele 1/1-ina
d)
časť pozemku parc. KN-C č. 477/3 – ostatná plocha o celkovej výmere 736 m2,
vedeného na LV č. 2659, k. ú. Štrba, čo predstavuje novovytvorenú parc. KN-C č. 447/13 –
ostatná plocha o výmere 389 m2, v podiele 1/1-ina
e)
časť pozemku parc. KN-C č. 477/3 – ostatná plocha o celkovej výmere 736 m2,
vedeného na LV č. 2659, k. ú. Štrba, čo predstavuje novovytvorenú parc. KN-C č. 447/14 –
ostatná plocha o výmere 3 m2 v podiele 1/1-ina
o celkovej výmere spolu 1044 m2,
za podmienky, že za rozdiel vo výmere zamieňaných pozemkov, ktorý predstavuje 838 m2,
Obec Štrba uhradí Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Štrba sumu 4 190,-€ (t.j. 5 €/m2).

Návrh na schválenie vzájomného majetkoprávneho vysporiadania vlastníctva
k pozemkom vo vlastníctve Rímsko-katolíckej cirkvi a Obce Štrba
za účelom vysporiadania pozemkov pod vodným tokom v obci

Dôvodová správa:
Rímskokatolícka cirkev (RKC) – farnosť Štrba v zast. Mgr. Miroslavom Hricom,
farárom požiadala obec Štrba o spolupráci pri majetko-právnom vysporiadaní vodného toku
Štrbského potoka a v jeho okolí, ktorý prechádza cez pozemky RKC. Obec Štrba prerokovala
tento zámer už na zasadnutí OZ dňa 28. októbra 2019, k čomu prijala uznesenie č. 91/2019.
Týmto uznesením OZ bola zároveň schválená suma vo výške 5 €/m2 za výmeru, ktorá bude
rozdielom medzi výmerami zamieňaných pozemkov.
Na základe toho obec dala vypracovať geometrický plán (GP) za účelom vysporiadania
vlastníctva k pozemkom pod existujúcim vodným tokom, existujúcim chodníkom (medzi
ulicou Hlavnou a Štepánkovickou) a okolitým pozemkom formou zámeny pozemkov medzi
obcou Štrba a RKC s doplatením rozdielnej výmery v prospech RKC. Geometrickým plánom
sa zamerala súčasne časť pozemku pri dome kantorky RKC – parc. KN-C č. 1/5. Z časového
hľadiska bol GP overený na katastri nehnuteľností až v týchto dňoch, nakoľko pri zameriavaní
sa zistila chyba vo výmere pozemkov v katastri nehnuteľnosti, bolo potrebné konanie o oprave
chyby pred overením GP.
Podľa vypracovaného GP je celková výmera zamieňaných pozemkov vo vlastníctve
RKC 1 044 m2 a vo vlastníctve obce 206 m2. Za rozdiel vo výmere pozemkov, t.j. 838 m2 bude
uhradená už schválenú cenu – 5 EUR/m2, teda spolu sumu 4 190 €.

OBEC ŠTRBA
K bodu 17

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Návrh na opätovné schválenie zámeny pozemkov medzi
Obcou Štrba a Mgr. Katarínou Halagovcovou
a Františkom Repkom – terasa Furkotka Štrbské Pleso –
prijatie nového uznesenia
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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Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
s ch v a ľ u j e
podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
z dôvodu vzájomného majetkoprávneho vysporiadania vlastníctva k užívaným
pozemkom zámenu pozemkov medzi Obcou Štrba a spoluvlastníkmi pozemku
Mgr. Katarínou Halagovcovu, PhD., Košice a Mgr. Františkom Repkom, Poprad na základe GP
č. 130/2018 zo dňa 3. 9. 2019, vypracovaného Geotop Košice, s.r.o. a úradne overeného na
Okresnom úrade Poprad, katastrálny odbor dňa 21. 10. 2019 pod č. G1-903/19, na základe
ktorej:
Obec Štrba nadobudne od Mgr. Kataríny Halagovcovej, PhD. a Mgr. Františka Repku do
výlučného vlastníctva:
•

časť pozemku parc. KN-C č. 3494 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere
565 m2, vedeného na LV č. 4661, k. ú. Štrba, čo tvorí novovytvorenú parc KN-C
č. 3494/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 27 m2 v podiele 1/1-ina.

Mgr. Katarína Halagovcová, PhD. a Mgr. František Repka nadobudnú od Obce Štrba do
podielového spoluvlastníctva:
•

časť pozemku parc. KN-C č. 3525 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere
2665 m2, vedeného na LV č. 1, k. ú. Štrba v podiele 1/1 , čo tvorí novovytvorenú parc.
KN-C č. 3525/5 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 59 m2:

Mgr. Katarína Halagovcová, PhD. rod. Petríková, nar. 12. 6. 1962, bytom Rastislavova 80,
Košice v podiele 4/5-iny
a Mgr. František Repka, rod. Repka, nar. 9. 1. 1966, bytom Dostojevského 2563/19, Poprad
v podiele 1/5-ina
bez nutnosti vzájomného finančného vyrovnania rozdielu zamieňaných nehnuteľností.

Návrh na opätovné schválenie zámeny pozemkov medzi Obcou Štrba a Mgr. Katarínou
Halagovcovou, PhD. a Mgr. Františkom Repkom – terasa Furkotka Štrbské Pleso

Dôvodová správa:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe bolo s problematikou oboznámené na zasadnutí OZ dňa
28. 8. 2019, kedy prijalo k zámene pozemkov a prebiehajúcemu súdnemu sporu uznesenie
č. 70/2019.
Na základe vypracovaného GP č. 130/2018 k zámene pozemkov, Obec Štrba pripravila
návrh na schválenie zámeny pozemkov ako podkladu k príprave zámennej zmluvy. Ide
o pozemky, na ktorých sa nachádzajú stavby vo vlastníctve oboch strán, t.j. ide o majetkoprávne
usporiadanie pozemkov pod existujúcimi stavbami. Na strane obce je to cesta k poštovému
úradu a železničnej stanici, na strane druhej, je to terasa reštaurácie Furkotky na Štrbskom
Plese.
Obidvaja účastníci sa dohodli, že zámena sa uskutoční bez finančného vyrovnania
rozdielu zamieňaných nehnuteľností. Po podpise zámennej zmluvy obidvoma zmluvnými
stranami a podpise Dohody o urovnaní súdneho sporu, bude žaloba zo strany žalobcu stiahnutá.
Pôvodné uznesenie nebolo správne naformulované pre účely zápisu do katastra
nehnuteľností, preto je potrebné prijať nové uznesenie.

OBEC ŠTRBA
K bodu 18

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Návrh na predĺženie prenájmu pozemku pod Štrbskou
drevenicou (parc. KN-C č. 952, k.ú. Štrba)
od vlastníka Ľubomíra Gejdoša, Štrba – SNP 322
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
súhlasí
s prenájmom pozemku parc. KN-C č. 952 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 118 m2,
vedeného na LV č. 3559, k. ú. Štrba, na ktorom je postavená Štrbská drevenica, vedená ako
stavba súp. č. 319 na LV č. 1 pre potreby Obce Štrba (ako doterajšieho nájomcu) od vlastníka
pozemku Ľubomíra Gejdoša, Štrba – SNP 322 na dobu určitú – do 31.05.2023 za nájomné
300 € ročne, každoročne upravenú o mieru inflácie za predchádzajúci rok.

9. zasadnutie OcZ, Štrba 18. mája 2020

Návrh na schválenie prenájmu pozemku pod Štrbskou drevenicou (parc. KN-C č. 952, k.
ú. Štrba) od vlastníka Ľubomíra Gejdoša, Štrba – SNP 322
Dôvodová správa:
Obec Štrba si od roku 2008 prenajíma pozemok parc. KN-C č. 952, k. ú. Štrba, vedený
na LV č. 3559 od vlastníka Ľubomíra Gejdoša, bytom Štrba - SNP 322 z dôvodu, že na tomto
pozemku sa nachádza Štrbská drevenica – múzeum folklóru, ktorá je vo vlastníctve obce ako
objekt súp. č. 319, vedený na LV č. 1.
Nakoľko skončila doba nájmu pozemku zmysle platnej zmluvy o nájme na základe
spoločného rokovania vlastník pozemku súhlasí s ďalším prenájmom tohto pozemku na dobu
do 31.05.2023 - za doterajšie dohodnuté nájomné 300 €/ročne, upravovanú každoročne o mieru
inflácie za predchádzajúci rok.

OBEC ŠTRBA
K bodu 19

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Návrh na vyhlásenie výberového konania
na náčelníka Obecnej polície v Štrbe
Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

1. Dôvodová správa

Materiál pripravil:
JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
a) berie na vedomie žiadosť Pavla Srebalu - náčelníka Obecnej polície v Štrbe zo dňa
7. 5. 2020 o uvoľnenie z tejto funkcie
b) odvoláva Pavla Srebalu z funkcie náčelníka Obecnej polície v Štrbe k 19. 5. 2020 na
základe jeho vlastnej žiadosti
c) schvaľuje vyhlásenie výberového konania na náčelníka Obecnej polície v Štrbe

9. zasadnutie OcZ, Štrba 18. mája 2020

Návrh na vyhlásenie výberového konania na náčelníka Obecnej polície v Štrbe

Dôvodová správa
Náčelník Obecnej polície v Štrbe Pavol Srebala podal dňa 7. 5. 2020 žiadosť
o uvoľnenie z tejto funkcie a o následné preradenie na pozíciu radového príslušníka obecnej
polície.
Podľa zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, náčelníka vymenúva a odvoláva
obecné zastupiteľstvo na návrh starostu obce. Iný spôsob zániku výkonu tejto funkcie zákon
neustanovuje. Preto aj v prípade žiadosti o uvoľnenie je potrebné túto vec prerokovať
formou odvolania OcZ.
Starosta obce predkladá OcZ tento návrh na odvolanie náčelníka OcP, a to na základe
uvedenej vlastnej žiadosti súčasného náčelníka o uvoľnení z tejto funkcie.
Následne po prijatí uznesenia OcZ o odvolaní náčelníka OcP, obec vyhlási verejné
výberové konanie na obsadenie tejto funkcie. Po ukončení výberového konania starosta obce
predloží OcZ návrh na vymenovanie nového náčelníka obecnej polície.
Do času obsadenia tejto funkcie novým náčelníkom, sa dočasne poverí vedením
Obecnej polície v Štrbe Pavol Srebala.

OBEC ŠTRBA
K bodu 20

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Informácia o postupe verejného prerokovania návrhu
na zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Štrba

Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

1. Dôvodová správa

Materiál pripravil:
Ing. Katarína Kumorovitzová
zamestnanec OcÚ Štrba

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
berie na vedomie
informáciu o príprave verejného prerokovania návrhu „ZMIEN A DOPLNKOV č. 2/2020 ÚPN
OBCE ŠTRBA“ v katastrálnom území Štrba

9. zasadnutie OcZ, Štrba 18. mája 2020

Informácia o verejnom prerokovaní návrhu
na zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Štrba
Dôvodová správa:
Obec Štrba ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
začala proces obstarávania „ZMIEN A DOPLNKOV č. 2/2020 ÚPN OBCE ŠTRBA“
v katastrálnom území Štrba, na základe návrhu spracovaného spoločnosťou Ateliér Urbeko,
s.r.o., Konštantínova 3, 080 01 Prešov.
Oznámenie o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov je zverejnené na internetovej stránke
obce www.strba.sk v časti „Úradná tabuľa“ a taktiež na úradnej tabuli obce po dobu najmenej
30 dní - do dňa 24. 4. 2020 s verejným prerokovaním a odborným výkladom spracovateľa dňa
19.5.2020 o 9:00 hod. v priestoroch Kultúrneho domu v Štrbe (Hlavná ulica 105/3).
Dotknuté orgány a organizácie boli zároveň požiadaní o vydanie stanoviska
k predkladanému návrhu a zároveň bol Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné
prostredie požiadaný o posúdenie „Oznámenia o strategickom dokumente“ z hľadiska zákona
č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.
Z dôvodu šírenia pandémie koronavírusu toto verejné prerokovanie sa uskutoční v
najväčšej sále v obci - v sále kultúrneho domu, aby sa ho mohlo zúčastniť čo najviac osôb
vrátane verejnosti. Avšak vzhľadom na povinnosť dodržať hygienické opatrenia kvôli
zabráneniu šírenia pandémie COVID -19, bude kapacita tejto sály obmedzená.
Preto iné osoby (okrem osôb, ktoré sú povinne pozývané na uvedené prerokovanie) sa
budú môcť zúčastniť tohto prerokovania za predpokladu, že to umožní kapacita uvedenej
rokovacej sály. Všetci, ktorí sa zúčastnia toho prerokovania, budú musieť strpieť dodržiavanie
nariadených preventívnych opatrení kvôli COVID-19.
Ďalšie informácie budú poskytnuté priamo na rokovaní OcZ.

OBEC ŠTRBA
K bodu 21
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Návrh Plánu investičných aktivít (priorít) obce Štrba pre rok 2020
Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

1. Dôvodová správa

Materiál pripravil:
Ing. Ján Starigazda
zamestnanec OcÚ Štrba

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
a) berie na vedomie vyhodnotenie plnenia Plánu stavebných a iných investičných aktivít obce
Štrba za rok 2019 (príloha č. 1)
b) schvaľuje Plán stavebných a iných investičných aktivít obce Štrba pre rok 2020
(príloha č. 2)

9. zasadnutie OcZ, Štrba 18. mája 2020

Plán stavebných a ostatných investičných akcií obce Štrba v r. 2020
p.č.

Názov akcie

Zdroj financovania
Poznámka
IROP (EÚ) cez MZSR + dofin. obce cez
termín dokončenia podľa zmluvy - apríl 2021
úver
OP Ľudské zdroje - MV SR + spolufin.
začiatok realizácie apríl 2020 - termín dokončenia podľa
rozpočet obce - úver
zmluvy - august 2021
IROP-MPaRV SR + spoluf. rozpočet obec začatie realizácie v roku 2020
vlastné zdroje

1

Zdravotné stredisko - novostavba CIZS

2

Výstavba novej Materskej školy v Štrbe

3

Regenerácia vnútrobloku - sídlisko Tatranská Štrba

4

Verejné WC pri jazere Štrbské Pleso

dotácia z PSK + rozpočet obce

5

Futbalový štadión - modernizácia interiéru

dotácia z SFZ + rozpočet obce

6

Rozšírenie kamerového systému v obci

7

Modernizácia interiéru obecného úradu

vlastné zdroje + žiadosť o dotáciu z Min. nedokončené práce z roku 2019 - dokončenie schodiska,
fin.
chodby a zasadačky a rekonštrukcia WC na prízemí

8

Modernizácia športového areálu na Štrbskom Plese

dotácia z Úradu vlády SR

9

Vybavenie odborných učební ZŠ Štrba

IROP (EÚ) cez MPaRV + spolufin.
rozpočet obce - vlastné zdroje

10 Výstavba nového chodníka pre peších na ul. ČSLA

výmena elektroinštalácie, úprava šatní, soc. zariadení,
príp. výmena okien
pripravuje sa podanie žiadosti - realizácia v prípade
dotácia z MV SR + spoluf. rozpočet obce
získania štátnej dotácie

zatiaľ bez finančného krytia

príprava PD, vydanie stavebného povolenia a výber
zhotoviteľa - začiatok realizácie stav. prác
v roku 2019 schválenie projektu - realizácia v roku 2020
pripraviť PD + stavebné povolenie + v prípade
zabezpečenia financií realizácia v 2020

PD je spracovaná - realizácia závisí od rekonštrukcie NNsiete (zrušenie vzdušného vedenia) zo strany VSD a.s.
príprava projektovej dokumentácie pre stavebné
z dotácie PSK (v prípade úspešnosti
12 Výstavba cyklochodníkov (cyklotrás) v okolí Štrby
konanie a realizáciu stavby - realizácia len v prípade
projektu) a spoluf. z rozpočtu obce (30%)
získania dotácie z PSK
Príprava IBV Kron - príprava pozemkov pre výstavbu
príprava projekt. štúdia, GP, majetkoprávneho
13
zatiaľ bez finančného krytia
rodinných domov
vysporiadania a pod.
začiatok výstavby verejného vodovodu (bez kanalizácie)
14 Delená kanalizácia a verejný vodovod - Liptovská ulica investor - PVS a.s.
v máji 2020
11

Výstavby nového verejného osvetlenia na ul. ČSLA a
časti Hlavnej ul.

realizácia 2 samostatných WC okolo jazera - v roku 2020

zatiaľ bez finančného krytia

15

výmena pôvodných vodovodných prípojok k rodinným
Výmeny vodovodných prípojok k rodinným domom na
zo zdojov PVS a.s. PP a čiastočne aj obce domom - pred rekonštrukciue NN siete a pred výstavbou
ul. ČSA
chodníka

Podané projekty čakajúce na
hodnotenie
16
17
18
19
20

Nájomné byty T. Štrbe - prestavba časti obecného
úradu
Vodozádržné opatrenia obce Štrba
Rekonštrukcia vykurovania Spoločenského domu
(Martek)
Výstavba chodníkov v Štrbe - projekt MRK
Výstavba 4 nových prístreškov na autobusových
zástavkách (2x v Štrbe a 2x v TŠ)

21 Výstavba detského ihriska v areály ZŠ

financ. cez ŠFRB a Min. dopravy a
výstavby a spolufin. obec
z EÚ a ŠR a spoluf. Obec

projekt v štádiu hodnotenia
projekt v štádiu hodnotenia

dotácia z envirofondu + rozp. obce

projekt v štádiu hodnotenia

cez EÚ a ŠR + spoluf. Obec

projekt v štádiu hodnotenia

cez EÚ a ŠR + spoluf. Obec (cez MAS)

projekt v štádiu hodnotenia

cez EÚ a ŠR + spoluf. Obec (cez MAS)

projekt v štádiu hodnotenia

Plán stavebných a ostatných investičných akcií obce Štrba v r. 2019 - VYHODNOTENIE PLNENIA
p.č.

Názov akcie

1

Zdravotné stredisko - novostavba CIZS

2

Prístavba obecného úradu (garáž)

3

Modernizácia hasičskej zbrojnice

4

Oplotenie detského ihriska - pri obecnom úrade

5

Fontána centrum Štrba - rekonštrukcia

6

Regenerácia vnútrobloku - sídlisko Tatranská Štrba

7

Komunitné centrum Štrba

8

BRO - kompostéry

9

Vybavenie odborných učební ZŠ Štrba

11 Výstavba novej budovy MŠ v Štrbe
12 Rekonštrukcia skladu CO
13 Výstavba nového chodníka pre peších na ul. ČSA
14 IBV Krôn - odvodnenie za ul. Gejdoša
15 Delená kanalizácia a vodovod - Liptovská ulica
16

Modernizácia obecného úradu (WC, elektroinštalácia,
osvetlenie, inter. dvere, a pod.)

Zdroj financovania
IROP (EÚ) cez MZSR + dofin. obce cez
úver
schválené v rozpočte obce - vlastné
zdroje

stav plnenia k 31.12.2019
stavebné práce začali v októbri 2019 - práce budú
prebiehať počas celého roka 2020
stavba sa nerealizovala a neplánuje sa realizovať

schválená štát. dotácia z Min. vnútra SR zrealizované v roku 2019
schválené v rozpočte obce - vlastné
zrealizované v roku 2019
zdroje
schválené v rozpočte obce - vlastné
zrealizované v roku 2019
zdroje
IROP-MPaRV SR + spoluf. rozpočet obec v roku 2019 schválenie projektu - realizácia v roku 2020
vlastné zdroje
OP Ľudské zdroje (EÚ) cez MV SR +
zrealizované v roku 2019
spoluf. rozpočet obce - vlastné zdroje
OP KŽP (EU) cez MŽP + spolufin.
zrealizované v roku 2019
rozpočet obce - vlastné zdroje
IROP (EÚ) cez MPaRV + spolufin.
v roku 2019 schválenie projektu + proces VO - realizácia
rozpočet obce - vlastné zdroje
v roku 2020
OP Ľudské zdroje - MV SR + spolufin.
v roku 2019 schválenie projektu - realizácia v roku 2020
rozpočet obce - úver
nerealizované v roku 2019
v roku 2019 spracovaná PD + v prípade zabezpečenia
z rozpočtu obce
financií realizácia v 2020-2021
z ropočtu obce
zrealizované v roku 2019
v roku 2019 - spracovaná PD - realizácia v roku 2020 zo
financuje PVS a.s. PP
strany PVS a.s. PP
získanie dotácie 13500 EUR z Min. fin. SR a začiatok
rozpočet obce + dotácia zo ŠR
realizácie v roku 2019 - pokračovanie v roku 2020.

Výmena kanalizačného potrubia za DN 500mm, dĺžka
17 50m. (Katolícka fara), KŠ 2 ks, zdvíhanie poklopov nad zatiaľ bez finančného krytia
úroven terénu 3 x a ul. Krátka

príprava akcie - spolupráca s PVS a.s. NEZREALIZOVANÉ v roku 2019

18 Prípojka vody k Hasičskej zbrojnici a pre Kultúrny dom

zatiaľ bez finančného krytia

Nezrealizované pre nedostatok finančných prostriedkov

zatiaľ bez finančného krytia

Nezrealizované pre nedostatok finančných prostriedkov

19

Hydranty - Š. Pleso - preloženie 2 ks + oprava
poškodených 2 ks

V roku 2019 - príprava dokumentácie a technického
riešenia -NEREALIZOVANÉ
Modernizácia športového ihriska pri základnej škole,
dotácia z Úradu vlády SR + spoluf.
získanie štátnej dotácie 4000 EUR - na dovybavenie
modernizácia a dovybavenie telocvične
rozpočet obce
telocvične - Zrealizované
2019 - schválenie dotácie 6000 EUR - realizácia v roku
Rozšírenie kamerového systému v obci
dotácia z MV SR + spoluf. rozpočet obce
2020
bytové domy v Tatr. Štrbe - realizácia v roku 2019 Dokončenie optickej siete obce
financ. z rozpočte obce
dokončenie v roku 2020
financ. cez ŠFRB a Min. dopravy a
v roku 2019 - príprava projektovej dokukemntácie, VO,
Príprava výstavby nájomných bytov v T. Štrbe
výstavby a spolufin. obec
návrh technického riešenia, príprava žiadosti - SPLNENÉ
Príprava IBV Kron - príprava pozemkov pre výstavbu
v roku 2019 - riešenie pozemku s SPF - pokračovanie
z rozpočtu obce
rodinných domov
prípravy v roku 2020
Rekonštrukcia NN siete v obci na ul. ČSA a na Hlavnej
v roku 2019 - príprava preložky vzdušného NN- vedenia
investor bude VSD a.s.
ul. - v majetku VSD
do zeme - realizácia v roku 2020
z rozpočtu obce - ak budú finančné
vypracovanie PD - v roku 2019 nerealizované a akcia
Zriadenie obecného múzea v Štrbe
zdroje
pozastavená
Doriešenie spláškovej kanalizácie - medzi ulicami ČSA a z rozpočtu obce - ak budú finančné
príprava technického riešenia - NEREALIZOVANÉ
ul. Janošku
zdroje
Stavebná úprava chodníka v T. Štrbe - od kostola ku
z rozpočtu obce - ak budú finančné
príprava technického riešenia - NEREALIZOVANÉ z
kampingu
zdroje
dôvodu nedostatku financií
Stavebná úprava objektu COOP Jednota
nerealizované z dôvodu schválenia projektu na výstavbu
("Nezábudka") v Štrbe - na dočasné zriadenie novej 1 z rozpočtu obce
novej MŠ
triedy materskej školy
zrealizované v roku 2019 - zhotovenie ďalších objektov
Šoldov - dobudovanie historického areálu obce
dotácia z Úradu vlády SR
(studňa, dom, lávka ....)
Úprava podjazdu po železničnou trťou v T. Štrbe
z rozpočtu obce
odvodnenie cesty pod podjazdom v spolupráci so ŽSR

20 Zriadenie kolumbária na miestnom cintoríne
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

zatiaľ bez finančného krytia

OBEC ŠTRBA
K bodu 23
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Petícia za zrušenie kontajnerového stojiska v Tatranskej Štrbe
pri bytovom dome Pálenica 2

Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

1. Dôvodová správa
2. Petícia

Materiál pripravil:
Ing. Štefánia Srebalová
zamestnanec OcÚ Štrba

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
berie na vedomie
petíciu Obyvateľov bytového domu Pálenica 2, Pullmanova ul., súp. č. 1161, v časti Tatranská
Štrba na okamžité zastavenie činnosti spojených s presunom kontajneroviska do blízkosti
bytového domu Pálenica v Tatranskej Štrbe.

9. zasadnutie OcZ v Štrbe - 18. mája 2020

Petícia za zrušenie kontajnerového stojiska v Tatranskej Štrbe pri
bytovom dome Pálenica 2

Dôvodová správa:
Obyvatelia bytového domu Pálenica 2, Pullmanova ul., súp. č. 1161, v časti Tatranská
Štrba v zmysle petičného práva požiadali obec o okamžité zastavenie činnosti spojených
s presunom kontajneroviska bytového domu Kamzík do blízkosti bytového domu Pálenica.
Zároveň požiadali o prinavrátenie priestoru do pôvodného stavu. Pre bytový dom je
neprípustné, aby v jeho okolí stáli 3 „kontajneroviská“.
Presun pôvodného kontajnerového stojiska spred bytového domu Kamzík bol
uskutočnený na základe sťažností obyvateľov tohto bytového domu. Pôvodné kontajnerové
stojisko bolo umiestnené v tesnej (bezprostrednej) blízkosti bytového domu Kamzík
(cca 2,0 m) - otočené smerom k oknám bytov na prízemí bytového domu a naviac kontajnery
na komunálny odpad boli umiestnené samostatne mimo tohto prístrešku. Po dôkladnom
posúdení tohto stavu, sa rozhodlo o nevyhnutnom preložení tohto stojiska. Po dôkladnej
obhliadke, obec vytypovala najvhodnejšie miesto na jeho preloženie, a to na pozemok vo
vlastníctve obce, ktorý spĺňal estetické i hygienické podmienky a dostupné pre obyvateľov
bytového domu Kamzík a zároveň dostupné aj pre vozidlo zabezpečujúce odvoz odpadu. Vedľa
bytového domu Kamzík obec nevlastní všetky pozemky, a preto sa hľadalo najvhodnejšie
miesto dostupné pre zberové vozidlo.
Uvedený prístrešok bol premiestnený na obecnom pozemku vedľa miestnej cesty vo
vzdialenosti 15 metrov od bytovému domu Pálenica 2 (čo je roh obytného domu Pálenica)
a 12 metrov od bytového domu Kamzík, čo je dostatočná hygienická vzdialenosť pre oba
bytové domy. Tento prístrešok s kontajnermi je otočený smerom na miestnu komunikáciu a nie
k bytovému domu (k oknám a balkónom), čím sa minimalizoval možný zápach odpadu smerom
k bytovému domu. Naviac oproti bytového domu Pálenica 2 je umiestnené stojisko určené
pre tento bytový dom a je vzdialený od tohto bytovému domu 6 metrov (na toto stojisko sa
obyvatelia tohto domu nesťažujú, lebo to je ich odpad). Pre bytový dom Pálenica je umiestnené
stojisko v blízkosti 2 metrov od ich BD a je otočený smerom k nim. Pevná zadná časť stojiska
je od BD Pálenica 2 umiestnená vo vzdialenosti 3 metrov.
V dobe podania tejto petície bolo už kontajnerové stojisko preložené a v súčasnej dobe
obec od podania tejto petície obec nezaznamenala sťažnosti na zápach alebo iné negatívne
vplyvy z tohto stojiska.
Príloha:
Petícia za odstránenie kontajneroviska prislúchajúceho k bytovému domu Kamzík z blízkosti
bytového domu Pálenica 2

OBEC ŠTRBA
K bodu 24
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Informácia hlavného kontrolóra obce o vykonaných kontrolách

Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

Mgr. Milan Biskup
hlavný kontrolór obce

1. Správa č. 2 hlavného kontrolóra z
kontroly na mieste
2. Správa č. 3 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.

9. zasadnutie OcZ, Štrba 18. mája 2020

SPRÁVA Č. 2 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 zverejňovania zmlúv – Obec Štrba
rok 2019
Obec Štrba – Obecný úrad
január – marec 2020

Vyjadrenie k výsledku kontroly
Kontrola bola vykonaná na základe Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Štrba
na I. polrok 2020 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 skontrolovať dodržiavanie zverejňovania zmlúv a dodatkov k zmluvám
na webovej stránke Obce Štrba v zmysle Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám v znení zákona č. 546/2010 Z.z.
Právny základ kontroly:
Pri výkone kontroly som vychádzal predovšetkým z nasledovných právnych predpisov:
• zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zákona č. 546/2010 Z.z.
• zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite
Zoznam kontrolovaných dokladov:
- Zmluvy a dodatky k zmluvám podpísané v roku 2019
-

Webová stránka Obce Štrba

Záverečné konštatovanie:
Kontrolou bolo preveriť, či podpísané zmluvy alebo dodatky k zmluvám podpísané Obcou
Štrba v roku 2019, ktoré podliehajú povinnému zverejňovaniu, boli zverejnené na webovej
stránke Obce Štrba v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
v znení zákona č. 546/2010 Z.z.
Kontrolované zmluvy a dodatky k zmluvám podpísané Obcou Štrba v roku 2019 od
poradového čísla 1 až po p.č. 449, ktoré podliehajú zákonnému zverejňovaniu, boli zverejnené

na webovej stránke Obce Štrba v súlade so zákonom č. 211/2010 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám v znení zákona č. 546/2010 Z.z. a zároveň všetky kontrolované zmluvy resp.
dodatky k zmluvám sú účinné.
Obec Štrba si riadne plní zákonnú povinnosť zverejňovania zmlúv resp. Dodatkov k zmluvám
na webovej stránke Obce Štrba
Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky, preto v zmysle § 22 zákona č. 357/2015 Z. z.
o finančnej kontrole a audite v z.n.p. bola kontrola ukončená správou.

Dátum vyhotovenia správy:
Dátum prevzatia správy:

07.04.2020
07.04.2020

Meno, priezvisko a podpis štatutára, u ktorej bola vykonaná kontrola na mieste:

Michal Sýkora, starosta obce:

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

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

SPRÁVA Č. 3
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 vyúčtovania dotácií z rozpočtu obce Štrba
rok 2019
Obec Štrba – Obecný úrad
marec – máj 2020

Vyjadrenie k výsledku kontroly
Kontrola bola vykonaná na základe Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Štrba
na I. polrok 2020 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, či poskytnuté dotácie z rozpočtu obce Štrba sú použité v súlade
s právnymi predpismi, všeobecne záväzným nariadením Obce Štrba a v súlade so zmluvou
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Štrba za rok 2019.
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
• VZN č. 5/2012 o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce
Zoznam kontrolovaných dokladov:
- Faktúry, pokladničné doklady
-

Výpisy z účtu

-

Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

-

Doklady preukazujúce oprávnenosť jednotlivých výdavkov v súlade s účelom použitia
dotácie.

Záverečné konštatovanie:
Kontrolou boli preverené doklady – Zúčtovanie dotácie poskytnutej z rozpočtu Obce Štrba pre
Športový klub Štrba a Dobrovoľný hasičský zbor Štrba. Dotácie boli poskytnuté na základe
Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 106/2018 a následne podpísaných Zmlúv o poskytnutí
dotácie z rozpočtu obce Štrba na rok 2019 nasledovne: Športový klub Štrba vo výške
29 800,00 € a pre DHZ Štrba 1 300,00 €. Športový klub Štrba použil poskytnutú dotáciu na
materiálno -technické zabezpečenie činnosti klubu v roku 2019 v sume 29 800,00 €, v členení
podľa jednotlivých oddielov: futbalový oddiel 22 200,00 €, lyžiarsky oddiel 5 000,00 €,
volejbalový oddiel 400,00 €, turistický oddiel 250,00 €, tenisový oddiel 100,00 €,
stolnotenisový oddiel 150,00 € a na prenájom telocvične všetkých oddielov vo výške
1 700,00 €. Športový klub Štrba uhradil jednotlivým oddielom z vlastných finančných
prostriedkov ďalšie výdavky vo výške 28 219,24 € (v uvedenej sume sú zahrnuté aj finančné
prostriedky z 2 % z dane vo výške 2 384,24 eur, ktoré poskytlo Pozemkové spoločenstvo Urbár
Štrba a jednotliví členovia oddielov pre ŠK Štrba a oddielom boli poskytnuté nad rámec dotácie
obce).
Dobrovoľný hasičský zbor Štrba použil poskytnutú dotáciu na svoju činnosť v roku 2019 vo
výške 1 300,00 € a z vlastných zdrojov nad rámec dotácie sumu 830,00 €.
Zúčtovanie dotácií a všetky predložené doklady sú v súlade s finančnou kontrolou, s právnymi
predpismi, Všeobecne záväzným nariadením obce a so Zmluvami o poskytnutí dotácie
z rozpočtu obce Štrba. Dotácie boli použité na určený verejnoprospešný účel, v stanovenej
lehote a boli vyčerpané v plnej výške poskytnutej dotácie. Všetky výdavky boli posúdené ako
oprávnené.
Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky, preto v zmysle § 22 zákona č. 357/2015 Z. z.
o finančnej kontrole a audite v z.n.p. bola kontrola ukončená správou.
Dátum vyhotovenia správy:
Dátum odoslania správy povinnej osobe /prevzatia správy:

13.05.2020
13.05.2020

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:

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

