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. 9 hlavného kontrolóra
- kontrola plnenia uznesení

Materiál pripravil:
Mgr. Milan Biskup
hlavný kontrolór obce

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva prednesenú
hlavným kontrolórom obce.
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SPRÁVA Č. 9
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 17.06.2020
Kontrolované Obdobie:
17.06.2020 – 02.09.2020
Miesto vykonania kontroly: Obec Štrba – Obecný úrad
Dátum vykonania kontroly: august 2020

Ciele kontroly:
Cieľom kontroly bolo preveriť, či uznesenia prijaté Obecným zastupiteľstvom dňa 17.06.2020
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 17.06.2020 - od uznesenia č. 144/2020 po
uznesenie č. 156/2020
Záverečné konštatovanie:
Kontrolované podklady k uzneseniam obecného zastupiteľstva od uznesenia č. 144/2020 –
156/2020, boli plnené nasledovne:
Uznesenie č. 147/2020 – OZ schvaľuje Všeobecné záväzne nariadenie obce Štrba č. 1/2020,
ktorým sa mení VZN obce Štrba č. 25/2007 o určení školského obvodu pre Základnú školu
v obci Štrba – uznesenie je splnené
Uznesenie č. 148/2020 – OZ schvaľuje udelenie Ceny obce Štrba pri príležitosti 740. výročia
vzniku obce Štrba a 140. výročia vzniku Tatranskej Štrby týmto právnickým a fyzickým
osobám: Ing. Ján Šerfel, Pavol Otčenáš, Pavol Hurajt, Dobrovoľný hasičský zbor, Folklórna
skupina Štrbän, PhDr. Peter Švorc im memoriam, Pavel Tomko im memoriam, PhDr Pavel
Rajniak im memoriam, Marta Pappová im memoriam – dňa 26.6.2020 sa uskutočnilo
udeľovanie Cien obce Štrba podľa schváleného návrhu - uznesenie je splnené

Uznesenie č. 156/2020 – OZ na návrh starostu obce zvoláva verejné zhromaždenie obyvateľov
obce Štrba na 3. júla 2020 o 17.00 hod. v Štrbe, 9.7.2020 o 15.00 hod. na Štrbskom Plese
a 9.7.2020 o 17.30 hod. v Tatranskej Štrbe k téme „Návrh zmien a doplnkov č. 2 Územného
plánu obce Štrba - verejné zhromaždenia sa uskutočnili podľa plánu - uznesenie je splnené.

Dátum vyhotovenia správy:
Dátum prevzatia správy povinnou osobou:

02.09.2020
02.09.2020

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

Michal Sýkora, starosta obce:

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

Mgr. Milan Biskup, hlavný kontrolór obce:

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

OBEC ŠTRBA
K bodu 4
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Štrba č. 2/2020,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Štrba č. 33/2008 o stanovení výšky príspevku v školách
a školských zariadeniach na území obce Štrba

Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

1. Návrh VZN č. 2/2020
2. Dôvodová správa

Materiál pripravil:
Ing. Anna Hurajtová
zamestnanec OcÚ Štrba
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
schvaľuje
návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Štrba č. 2/2020, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štrba č. 33/2008 o stanovení výšky príspevku v školách
a školských zariadeniach na území obce Štrba.
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Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Štrba č. 2/2020
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štrba č. 33/2008
o stanovení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach na území obce Štrba

Obec Štrba na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 20 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie obce Štrba č. 2/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie obce Štrba č. 33/2008 o stanovení výšky príspevku v školách a školských
zariadeniach na území obce Štrba (ďalej len „nariadenie“) nasledovne:
1./ V Článku 3 „Príspevok v Základnej umeleckej škole Štrba“ sa bod 1a/ a 1b - Mesačná
výška príspevku sa nahrádza novým textom:
1a/
1b/

individuálne vyučovanie - prípravné štúdium
individuálne vyučovanie – hlavný nástroj
skupinové vyučovanie – prípravné štúdium
skupinové vyučovanie – riadne štúdium

7€
8€
7€
7€

2./ V Článku 3 „Príspevok v Základnej umeleckej škole Štrba“ sa v bode 3 „Príspevok v ZUŠ
sa neuhrádza za dieťa“ vypúšťa text písm. b).
3./ Ostatné ustanovenia VZN č. 33/2008 zostávajú bez zmien.
4./ Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Štrbe na svojom zasadnutí
dňa 16. 9. 2020 uznesením č. ................ .
5./ Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. októbra 2020.

Michal S ý k o r a
starosta obce
Uvedený návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na pripomienkovanie na
úradnej tabuli obce:
dňa : 26. 8. 2020

pečiatka podpis: ................................. ·

Uvedený návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zvesený:
dňa :................

pečiatka podpis: .................................

Dôvodová správa
Na základe návrhu Základnej umeleckej školy v Štrbe na zvýšenie príspevku za žiaka –
školného v ZUŠ Štrba počnúc školským rokom 2020/2021 a na základe prerokovania tohto
zvýšenia v Rade školy ZUŠ Štrba dňa 10. 6. 2020, Obec Štrba ako zriaďovateľ tejto školy
pripravila návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Štrba č. 33/2008 o stanovení výšky
príspevku v školách a školských zariadeniach na území obce Štrba. Navrhuje sa navýšenie
školného (príspevku za žiaka) v hudobnom individuálnom odbore a v skupinových odboroch
(výtvarný, tanečný, literárno-dramatický) o dve eurá (oproti doterajšej výšky tohto príspevku).
Doterajší príspevok

Návrh príspevku

5 €/mesiac
6 €/mesiac
5 €/mesiac
5 €/mesiac

7 €/mesiac
8 €/mesiac
7 €/mesiac
7 €/mesiac

Individuálne vyučovanie – prípravné štúdium
Individuálne vyučovanie – hlavný nástroj
Skupinové vyučovanie – prípravné štúdium
Skupinové vyučovanie - riadne štúdium
Výška poplatkov v okolitých ZUŠ pre porovnanie:
ZUŠ Svit
individuálna výučba 10 €/mesiac
skupinová výučba
7 €/ mesiac

ZUŠ Poprad
individuálna výučba 12 €/mesiac
skupinová výučba
8 €/mesiac

Súčasne sa vynecháva z VZN text (čl. 2, ods. 3, písm. b) o oslobodení od platenia
príspevku počas prvých štyroch rokov výučby na akordeóne, t.j. žiak hradí príspevok od
začiatku výučby.
Celkovo sa týmto navýšením a úpravou zvýšia vlastné príjmy ZUŠ v školskom
roku o sumu 3100 €. Takto získané finančné prostriedky škola využije na zakúpenie učebných
pomôcok v jednotlivých odboroch a vybavenie nového predmetu výtvarného odboru fotografia
– film.
Návrh tohto VZN č. 2/2020 bol zverejnený a vyvesený na úradnej tabuli obce dňa
26.8.2020 a v určenej lehote (do 10.9.2020) neboli k nemu vznesené žiadne pripomienky.

Spracovala : Ing. Anna Hurajtová

OBEC ŠTRBA
K bodu 5
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Štrba č. 3/2020,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Štrba č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

1. Návrh VZN č. 3/2020
2. Dôvodová správa

Materiál pripravil:
Ing. Štefánia Srebalová
zamestnanec OcÚ Štrba
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
schvaľuje
návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Štrba č. 3/2020, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štrba č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce (návrh nariadenia tvorí prílohu tohto
uznesenia).
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„N Á V R H“
Všeobecne záväzné nariadenie obce Štrba
č. 3/2020
ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie obce Štrba č. 5/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území obce Štrba
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe v súlade s ustanovením § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) a v spojení s §
2b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
vydáva
toto všeobecne záväzné nariadene (ďalej len ”nariadenie“ alebo „VZN“):
1./ V § 18 nariadenia sa za odsek 11 dopĺňa nový odsek 12:
(12) Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností na území obce sa bude
zabezpečovať prostredníctvom kompostérov, ktoré dostala bezplatne od obce každá domácnosť
bývajúca v rodinnom dome a spoločné domácnosti bývajúce v bytových domoch. Okrem
uvedeného budú pre obyvateľov obce pre uloženie tohto odpadu k dispozícii veľké kompostéry
umiestnené aj na nasledovných miestach:
a) na Hospodárskom dvore na ulici 29. januára v Štrbe
b) pri budove Obecného úradu v Tatranskej Štrbe
c) na sídlisku Lieskovec v Tatranskej Štrbe
d) v stredisku „VPS“ na Štrbskom Plese.
2./ V § 19 sa celé doterajšie znenie nahrádza novým znením:
§ 19
Nakladanie s odpadovými pneumatikami a spätný zber
(1) Konečný používateľ pneumatiky je povinný odpadovú pneumatiku odovzdať distribútorovi
pneumatík (v predajni pneumatík, alebo tomu, kto pneumatiky vymieňa) alebo v obecnom
zbernom dvore.
(2) Spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný zber odpadových pneumatík distribútorom
pneumatík od je držiteľa bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky alebo iného
tovaru, ako aj zber v obecnom zbernom dvore.
(3) Obec vykonáva spätný zber odpadových pneumatík oprávnenou organizáciou v obecnom
zbernom dvore na ul. 29. januára v Štrbe.

3./ Návrh tohto nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce Štrba na
pripomienkovanie v zákonom stanovenej lehote.
4./ Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Štrbe dňa ........... uznesením
č. ........./2020.
5./ Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho zverejnenia okrem §19 ods. 12, ktoré
nadobúda účinnosť dňa 1.1.2021.

Michal S ý k o r a
starosta obce

Dôvodová správa k návrhu VZN č. 3/2020
Predmetom úpravy tohto nariadenia je upraviť nakladanie s biologicky rozložiteľným
kuchynským odpadom a odpadovými pneumatikami na území obce Štrba pre jej obyvateľov.
Odpadové pneumatiky sú špecifickým druhom odpadov, ktorý nie je komunálnym odpadom,
ale pri ktorom priamo zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov ukladá
povinnosť kam ich občan, respektíve konečný používateľ má odovzdať a v prípade, ak sa obec
rozhodne, že chce umožniť občanovi aj odovzdanie na dohodnutom mieste na území obce, tak
to musí ustanoviť vo VZN obce. Podľa zákona, distribútor pneumatík je povinný zabezpečiť
na svojich predajných miestach bezplatný spätný zber odpadových pneumatík, bez ohľadu na
výrobnú značku a na dátum uvedenia pneumatík na trh, po celú prevádzkovú dobu.
Podľa zákona č. 460/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
v znení neskorších predpisov sa pre obce od 1. januára 2021 zavádza povinnosť zaviesť
a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky
rozložiteľný kuchynský odpad („BRKO“) - §81 ods. 21 zákona č. 79/2015 o odpadoch.
Obec Štrba posúdila súčasný stav triedenia odpadu na území obce. Pri zavedení triedenia BRKO
chceme dosiahnuť vysokú zapojenosť a participáciu obyvateľov obce a domácnosti do triedenia
BRKO. Vzhľadom na sídelnú štruktúru obce Štrba – pomer individuálnej bytovej výstavby
(IBV) a komplexnej bytovej výstavby (KBV) v Štrbe, v Tatranskej Štrbe a na Štrbskom Plese,
ale aj vzhľadom na súčasné technické možnosti a hygienické požiadavky sa navrhuje ako
vhodné riešenie zberu BRKO pre obyvateľov obce (pre domácnosti) využiť súčasný systém
zberu BRO prostredníctvom domácich kompostérov. V minulom roku obec do domácností
v Štrbe, Tatranskej Štrbe a do bytových domov v Štrbe (tu má každý BD svoj kompostér),
Tatranskej Štrbe (podľa požiadavky sú už aj na sídlisku pri BD kompostéry) a na Štrbskom
Plese rozdali 905 kusov kompostérov. Preto sa navrhuje zaviesť na území obce od 1.1.2021
zber BRKO tak, že okrem už rozdaných kompostérov do RD a BD by obyvatelia obce mohli
doniesť BRKO aj do kompostérov, ktoré budú umiestnené na určených verejne dostupných
miestach v obci. Zamestnanci obce budú zabezpečovať pravidelnú kontrolu týchto „verejných“
kompostérov, premiešavali by BRKO s pokosenou trávou, lístím a urýchľovačom
kompostovania. Po ich naplnení a prehnití by tento kompost obec využila v rámci potrieb
a možností obce. Po určitom čase by sa tento spôsob zberu BRKO vyhodnotil a zvážil by sa
ďalší spôsob nakladania a s týmto odpadom.

OBEC ŠTRBA
K bodu 6
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Informatívna správa o plnení rozpočtu obce Štrba
za 1. polrok 2020
Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

1. Informatívna správa o plnení
rozpočtu - príloha

Materiál pripravil:
Ing. Martina Ovčiariková
zamestnanec OcÚ Štrba

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
berie na vedomie
Informatívnu správu o plnení rozpočtu obce Štrba za 1. polrok 2020.
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POLROČNÁ MONITOROVACIA SPRÁVA
Číslo programu/
podprogramu

Program 1.
Podprogram 1.1.
Podprogram 1.2.

Podprogram 1.3.

Podprogram 1.4.
Podprogram 1.7.
Podprogram 1.8.

Program 2
Podprogram 2.1.

Podprogram 2.2.

Program 3
Podprogram 3.1.
Podprogram 3.2.

Podprogram 3.5.
Podprogram 3.6.
Podprogram 3.7.

Program 4
Podprogram 4.1.

Podprogram 4.2.

Podprogram 4.3.

Podprogram 4.4.

Podprogram 4.5.
Podprogram 4.6.
Podprogram 4.7.

Podprogram 4.9.

Program 5
Podprogram 5.1.

Podprogram 5.2.

Podprogram 5.3.

Program 6
Podprogram 6.1.

Podprogram 6.2.

Program 7
Podprogram 7.1.

Podprogram 7.2.

Program 8
Podprogram 8.1.

Podprogram 8.2.

Podprogram 8.3.

Podprogram 8.4.

Podprogram 8.5.

Podprogram 8.6.

Podprogram 8.8.

Program 9
Podprogram 9.1.

Podprogram 9.2.
Podprogram 9.3.
Podprogram 9.4.
Podprogram 9.5.

Program 10
Podprogram 10.1.

Podprogram 10.2.

Podprogram 10.3.
Podprogram 10.4.

Podprogram 10.5.

Program 11
Podprogram 11.1.

Podprogram 11.2.

Podprogram 11.3.

Program 13
Podprogram 13.1.

Podprogram 13.2.

Podprogram 13.3.

Podprogram 13.4.

Podprogram 13.5.
Podprogram 13.6.
Podprogram 13.7.
Podprogram 13.8.

Program 14

Schválený rozpočet
na rok 2020

Názov programu/podprogramu, položky rozpočtovej klasifikácie

PRÍJMY
Bežné príjmy obce
110
Dane z príjmov a kapitálového majetku
120
Dane z majetku
130
Dane za tovary a služby
210
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
220
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
240
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, ...
290
Iné nedaňové príjmy
310
Tuzemské bežné granty a transfery
Kapitálové príjmy obce
230
Kapitálové príjmy
320
Tuzemské kapitálové granty a transfery
Finančné operácie - príjmové
410
Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí
450
Z ostatných finančných operácií
510
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA
Výkon funkcie starostu
630
Tovary a služby
Strategické plánovanie
Bežné výdavky
630
Tovary a služby
Kapitálové výdavky
710
Obstarávanie kapitálových aktív
Kontrolná činnosť
610
Mzdy,platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
620
Poistné a príspevok do poisťovní
630
Tovary a služby
Audit
630
Tovary a služby
Členstvo v organizáciách a združeniach
640
Bežné transfery
Obecné zastupiteľstvo
610
Mzdy,platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
620
Poistné a príspevok do poisťovní
630
Tovary a služby
640
Bežné transfery
Bežné výdavky programu
Kapitálové výdavky programu
Finančné operácie programu
PROPAGÁCIA A MARKETING
Podpora rozvoja cestovného ruchu
630
Tovary a služby
640
Bežné transfery
Kronika obce
620
Poistné a príspevok do poisťovní
630
Tovary a služby
Bežné výdavky programu
Kapitálové výdavky programu
Finančné operácie programu
INTERNÉ SLUŽBY
Právne služby externé
630
Tovary a služby
Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami
620
Poistné a príspevok do poisťovní
630
Tovary a služby
Prevádzka a údržba budov
630
Tovary a služby
Vzdelávanie zamestnancov
630
Tovary a služby
Autodoprava
630
Tovary a služby
Bežné výdavky programu
Kapitálové výdavky programu
Finančné operácie programu
SLUŽBY OBČANOM
Činnosť matriky
610
Mzdy,platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
620
Poistné a príspevok do poisťovní
630
Tovary a služby
Evidencia obyvateľstva
610
Mzdy,platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
620
Poistné a príspevok do poisťovní
630
Tovary a služby
Organizácia občianskych obradov
620
Poistné a príspevok do poisťovní
630
Tovary a služby
Cintorínske služby
620
Poistné a príspevok do poisťovní
630
Tovary a služby
Obecné noviny
630
Tovary a služby
Miestny rozhlas
630
Tovary a služby
Spoločný stavebný úrad
610
Mzdy,platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
620
Poistné a príspevok do poisťovní
630
Tovary a služby
640
Bežné transfery
Optická sieť
630
Tovary a služby
Bežné výdavky programu
Kapitálové výdavky programu
Finančné operácie programu
BEZPEČNOSŤ
Obecná polícia
Bežné výdavky
610
Mzdy,platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
620
Poistné a príspevok do poisťovní
630
Tovary a služby
640
Bežné transfery
650
Splácanie úrokov a ostatné platby súviciace s úverom
Finančné operácie - výdavkové
800
Splácanie finančného nájmu
Ochrana pred požiarmi
620
Poistné a príspevok do poisťovní
630
Tovary a služby
640
Bežné transfery
Civilná ochrana
620
Poistné a príspevok do poisťovní
630
Tovary a služby
Bežné výdavky programu
Kapitálové výdavky programu
Finančné operácie programu
ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
Zber a odvoz odpadu
610
Mzdy,platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
620
Poistné a príspevok do poisťovní
630
Tovary a služby
640
Bežné transfery
Nakladanie s odpadovými vodami
630
Tovary a služby
Bežné výdavky programu
Kapitálové výdavky programu
Finančné operácie programu
KOMUNIKÁCIE
Správa a údržba komunikácií
610
Mzdy,platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
620
Poistné a príspevok do poisťovní
630
Tovary a služby
Zimná údržba komunikácií
630
Tovary a služby
Bežné výdavky programu
Kapitálové výdavky programu
Finančné operácie programu
VZDELÁVANIE
Materské školy
610
Mzdy,platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
620
Poistné a príspevok do poisťovní
630
Tovary a služby
640
Bežné transfery
Základná škola
610
Mzdy,platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
620
Poistné a príspevok do poisťovní
630
Tovary a služby
640
Bežné transfery
Základná umelecká škola
610
Mzdy,platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
620
Poistné a príspevok do poisťovní
630
Tovary a služby
640
Bežné transfery
Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení
610
Mzdy,platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
620
Poistné a príspevok do poisťovní
630
Tovary a služby
Stravovanie v jedálni základnej školy
Bežné výdavky
610
Mzdy,platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
620
Poistné a príspevok do poisťovní
630
Tovary a služby
640
Bežné transfery
Kapitálové výdavky
710
Obstarávanie kapitálových aktív
Školský klub
610
Mzdy,platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
620
Poistné a príspevok do poisťovní
630
Tovary a služby
Centrá voľného času
640
Bežné transfery
Bežné výdavky programu
Kapitálové výdavky programu
Finančné operácie programu
ŠPORT
Športový štadión
610
Mzdy,platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
620
Poistné a príspevok do poisťovní
630
Tovary a služby
Podpora športových klubov a organizácií
640
Bežné transfery
Športový areál Štrbské Pleso
630
Tovary a služby
Športové podujatia
630
Tovary a služby
Športové a multifunkčné ihriská
630
Tovary a služby
Bežné výdavky programu
Kapitálové výdavky programu
Finančné operácie programu
KULTÚRA
Dom kultúry
610
Mzdy,platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
620
Poistné a príspevok do poisťovní
630
Tovary a služby
Obecná knižnica
620
Poistné a príspevok do poisťovní
630
Tovary a služby
Kultúrne podujatia
630
Tovary a služby
Folklór
620
Poistné a príspevok do poisťovní
630
Tovary a služby
Podpora neziskových organizácií
640
Bežné transfery
Bežné výdavky programu
Kapitálové výdavky programu
Finančné operácie programu
PROSTREDIE PRE ŽIVOT
Verejné priestranstvá
610
Mzdy,platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
620
Poistné a príspevok do poisťovní
630
Tovary a služby
640
Bežné transfery
Verejné osvetlenie
610
Mzdy,platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
620
Poistné a príspevok do poisťovní
630
Tovary a služby
Detské ihriská
630
Tovary a služby
Bežné výdavky programu
Kapitálové výdavky programu
Finančné operácie programu
SOCIÁLNE SLUŽBY
Opatrovateľská služby
610
Mzdy,platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
620
Poistné a príspevok do poisťovní
630
Tovary a služby
Stravovanie dôchodcov
630
Tovary a služby
640
Bežné transfery
Kluby dôchodcov
630
Tovary a služby
640
Bežné transfery
Dávky v hmotnej núdzi
630
Tovary a služby
640
Bežné transfery
Príspevky na stravovanie v školách
640
Bežné transfery
Príspevky na školské pomôcky
640
Bežné transfery
Komunitné centrum
630
Tovary a služby
Sociálne pobytové služby
640
Bežné transfery
Bežné výdavky programu
Kapitálové výdavky programu
Finančné operácie programu
ADMINISTRATÍVA
Bežné výdavky
610
Mzdy,platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
620
Poistné a príspevok do poisťovní
630
Tovary a služby
640
Bežné transfery
650
Splácanie urokov
Kapitálové výdavky
710
Obstarávanie kapitálových aktív
Finančné operácie - výdavkové
810
Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné VO
820
Splácanie istín
Bežné výdavky programu
Kapitálové výdavky programu
Finančné operácie programu
Spolu

Bežné príjmy programu
Kapitálové príjmy programu
Finančné operácie programu
Spolu príjmy
Bežné výdavky programu
Kapitálové výdavky programu
Finančné operácie programu
Spolu výdavky programu

6 992 044
3 442 630
1 522 826
371 500
653 336
54 235
154 390
250
11 330
674 763
1 790 135
0
1 790 135
1 759 279
0
1 604 418
154 861
3 630 973
500
500
3 507 901
71 159
71 159
3 436 742
3 436 742
9 381
6 900
2 412
69
4 000
4 000
2 700
2 700
106 491
70 754
26 826
7 911
1 000
194 231
3 436 742
0
283 750
283 750
3 750
280 000
0
0
0
283 750
0
0
44 869
0
0
0
0
0
27 960
27 960
2 500
2 500
14 409
14 409
44 869
0
0
70 035
5 121
3 204
1 120
797
1 200
852
298
50
4 283
579
3 704
7 859
479
7 380
10 000
10 000
1 027
1 027
40 545
29 297
10 240
1 008
0
0
0
70 035
0
0
113 423
97 728
93 669
62 639
21 893
8 910
66
161
4 059
4 059
15 355
150
13 905
1 300
340
88
252
109 364
0
4 059
180 000
179 700
50 124
17 549
112 027
0
300
300
180 000
0
0
260 961
237 761
136 164
48 988
52 609
23 200
23 200
260 961
0
0
1 206 224
182 245
115 987
42 797
21 417
2 044
525 380
326 200
116 100
81 080
2 000
253 000
172 068
62 647
16 371
1 914
67 352
31 392
11 534
24 426
136 935
134 135
42 570
14 879
71 084
5 602
2 800
2 800
40 012
26 916
9 408
3 688
1 300
1 300
1 203 424
2 800
0
118 183
24 821
6 670
2 307
15 844
29 200
29 200
54 575
54 575
7 200
7 200
2 387
2 387
118 183
0
0
73 047
32 431
16 677
5 829
9 925
9 969
299
9 670
19 140
19 140
6 507
131
6 376
5 000
5 000
73 047
0
0
321 129
247 795
165 643
57 894
24 258
0
71 700
17 216
6 719
47 765
1 634
1 634
321 129
0
0
47 251
29 171
17 685
7 265
4 221
0
0
0
7 280
7 280
0
1 200
250
950
200
200
0
0
1 000
1 000
8 400
8 400
47 251
0
0
642 199
547 094
317 217
106 864
118 876
0
4 137
0
0
95 105
100
95 005
547 094
0
95 105
6 992 044

3
1
1
6
3
3

442
790
759
992
453
439
99
6 992

630
135
279
044
338
542
164
044

Upravený rozpočet
na rok 2020

7 047 874
3 338 670
1 391 228
371 500
588 336
123 705
132 783
250
13 710
717 158
1 816 326
41 719
1 774 607
1 892 878
42 000
1 604 749
246 129
3 687 742
500
500
3 567 870
66 327
66 327
3 501 543
3 501 543
9 381
6 900
2 412
69
4 000
4 000
2 500
2 500
103 491
70 754
26 826
5 911
0
186 199
3 501 543
0
284 450
284 450
4 450
280 000
0
0
0
284 450
0
0
44 075
0
0
3 706
96
3 610
25 960
25 960
1 500
1 500
12 909
12 909
44 075
0
0
69 970
5 121
3 204
1 120
797
1 235
852
298
85
4 283
579
3 704
6 859
479
6 380
7 900
7 900
1 027
1 027
40 545
29 297
10 240
1 008
0
3 000
3 000
69 970
0
0
111 943
97 228
93 169
62 639
21 893
8 410
66
161
4 059
4 059
14 375
150
13 525
700
340
88
252
107 884
0
4 059
161 777
161 477
50 124
17 549
93 804
0
300
300
161 777
0
0
254 361
232 161
136 164
48 988
47 009
22 200
22 200
254 361
0
0
1 223 413
173 373
107 275
42 797
21 257
2 044
567 574
340 149
119 078
106 347
2 000
240 942
157 402
62 647
18 503
2 390
65 947
29 122
11 534
25 291
136 166
136 166
38 863
16 239
74 391
6 673
0
0
38 111
25 015
9 408
3 688
1 300
1 300
1 223 413
0
0
127 783
23 821
6 670
2 307
14 844
18 200
18 200
84 375
84 375
0
0
1 387
1 387
127 783
0
0
58 567
31 276
16 677
5 829
8 770
15 669
299
15 370
2 600
2 600
6 572
131
6 441
2 450
2 450
58 567
0
0
298 363
243 495
165 643
57 894
19 958
0
54 334
17 216
6 719
30 399
534
534
298 363
0
0
39 581
27 001
17 685
7 265
2 051
0
0
0
2 780
2 780
0
1 200
250
950
200
200
0
0
0
0
8 400
8 400
39 581
0
0
685 849
545 444
317 217
106 864
116 926
0
4 437
0
0
140 405
42 100
98 305
545 444
0
140 405
7 047 874

3
1
1
7
3
3

338
816
892
047
401
501
144
7 047

670
326
878
874
867
543
464
874

Čerpanie rozpočtu k % plnenia rozpočtu k
30.06.2020
30.06.2020

1 964 142
1 699 995
725 941,68
317 552,31
227 925,99
16 094,58
64 615,75
283,21
3 922,80
343 658,70
49 366
5 968,10
43 397,75
214 781
0,00
191 518,60
23 262,34
317 362,25
36,10
36,10
247 061,98
57 462,26
57 462,26
189 599,72
189 599,72
6 422,87
4 752,09
1 660,80
9,98
3 480,00
3 480,00
2 204,32
2 204,32
58 156,98
36 181,86
11 986,26
4 988,86
5 000,00
127 762,53
189 599,72
0,00
73 223,66
73 223,66
3 223,66
70 000,00
0,00
0,00
0,00
73 223,66
0,00
0,00
32 135,84
145,80
145,80
3 705,58
95,90
3 609,68
12 563,45
12 563,45
841,00
841,00
14 880,01
14 880,01
32 135,84
0,00
0,00
31 000,62
133,70
0,00
0,00
133,70
0,00
0,00
0,00
0,00
1 566,76
101,40
1 465,36
3 412,93
228,72
3 184,21
3 808,27
3 808,27
3 283,68
3 283,68
18 795,28
13 029,44
4 707,59
671,56
386,69
0,00
0,00
31 000,62
0,00
0,00
65 573,84
55 353,00
53 346,41
36 714,04
12 884,98
3 578,80
66,00
102,59
2 006,59
2 006,59
10 220,84
43,30
9 477,54
700,00
0,00
0,00
0,00
63 567,25
0,00
2 006,59
64 991,57
64 867,57
19 893,08
6 770,96
38 153,45
50,08
124,00
124,00
64 991,57
0,00
0,00
120 486,07
105 948,07
58 537,18
21 410,78
26 000,11
14 538,00
14 538,00
120 486,07
0,00
0,00
453 579,43
66 932,45
44 647,91
13 566,50
8 718,04
0,00
218 722,06
136 693,55
41 835,75
38 671,57
1 521,19
86 007,56
60 728,09
18 057,16
6 746,79
475,52
25 028,15
12 705,31
3 737,27
8 585,57
43 569,55
43 569,55
16 326,94
5 974,79
17 053,66
4 214,16
0,00
0,00
12 934,66
9 350,13
2 868,32
716,21
385,00
385,00
453 579
0,00
0,00
80 336,88
12 558,65
3 025,04
936,10
8 597,51
3 000,00
3 000,00
64 559,49
64 559,49
0,00
0,00
218,74
218,74
80 336,88
0,00
0,00
24 181,21
14 892,03
6 842,83
2 567,36
5 481,84
8 314,11
152,46
8 161,65
975,07
975,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24 181,21
0,00
0,00
119 188,03
90 865,69
59 009,14
20 035,97
10 598,68
1 221,90
28 322,34
6 522,65
2 279,42
19 520,27
0,00
0,00
119 188,03
0,00
0,00
17 215,91
12 379,56
7 255,39
2 745,64
2 378,53
0,00
0,00
0,00
1 189,15
1 189,15
0,00
318,80
0,00
318,80
83,00
83,00
0,00
0,00
45,40
45,40
3 200,00
3 200,00
17 216
0
0
430 399,52
340 820,96
166 050,80
59 586,19
112 062,73
94,04
3 027,20
77,40
77,40
89 501,16
42 024,00
47 477,16
340 820,96
77,40
89 501,16
1 829 674,83

1 699
49
214
1 964
1 548
189
91
1 829

995,02
365,85
780,94
141,81
489,96
677,12
507,75
674,83

27,87%
50,92%
52,18%
85,48%
38,74%
13,01%
48,66%
113,28%
28,61%
47,92%
2,72%
14,31%
2,45%
11,35%
0,00%
11,93%
9,45%
8,61%
7,22%
7,22%
6,92%
86,63%
86,63%
5,41%
5,41%
68,47%
68,87%
68,86%
14,46%
87,00%
87,00%
88,17%
88,17%
56,20%
51,14%
44,68%
84,40%
68,62%
5,41%
0,00%
25,74%
25,74%
72,44%
25,00%
0,00%
0,00%
0,00%
25,74%
0,00%
0,00%
72,91%
0,00%
0,00%
99,99%
99,90%
99,99%
48,40%
48,40%
56,07%
56,07%
115,27%
115,27%
72,91%
0,00%
0,00%
44,31%
2,61%
0,00%
0,00%
16,78%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
36,58%
17,51%
39,56%
49,76%
47,75%
49,91%
48,21%
48,21%
319,74%
319,74%
46,36%
44,47%
45,97%
66,62%
0,00%
0,00%
0,00%
44,31%
0,00%
0,00%
58,58%
56,93%
57,26%
58,61%
58,85%
42,55%
100,00%
63,72%
49,44%
49,44%
71,10%
28,87%
70,07%
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
58,92%
0,00%
49,44%
40,17%
40,17%
39,69%
38,58%
40,67%
0,00%
41,33%
41,33%
40,17%
0,00%
0,00%
47,37%
45,64%
42,99%
43,71%
55,31%
65,49%
65,49%
47,37%
0,00%
0,00%
37,07%
38,61%
41,62%
31,70%
41,01%
0,00%
38,54%
40,19%
35,13%
36,36%
76,06%
35,70%
38,58%
28,82%
36,46%
19,90%
37,95%
43,63%
32,40%
33,95%
32,00%
32,00%
42,01%
36,79%
22,92%
63,15%
0,00%
0,00%
33,94%
37,38%
30,49%
19,42%
29,62%
29,62%
37,07%
0,00%
0,00%
62,87%
52,72%
45,35%
40,58%
57,92%
16,48%
16,48%
76,51%
76,51%
0,00%
0,00%
15,77%
15,77%
62,87%
0,00%
0,00%
41,29%
47,61%
41,03%
44,04%
62,51%
53,06%
50,99%
53,10%
37,50%
37,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
41,29%
0,00%
0,00%
39,95%
37,32%
35,62%
34,61%
53,10%
0,00%
52,13%
37,89%
33,92%
64,21%
0,00%
0,00%
39,95%
0,00%
0,00%
43,50%
45,85%
41,03%
37,79%
115,97%
0,00%
0,00%
0,00%
42,78%
42,78%
0,00%
26,57%
0,00%
33,56%
0,00%
41,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
38,10%
38,10%
43,50%
0,00%
0,00%
62,75%
62,49%
52,35%
55,76%
95,84%
0,00%
68,23%
0,00%
0,00%
63,74%
99,82%
48,30%
62,49%
0,00%
63,74%
25,96%

50,92%
2,72%
11,35%
27,87%
45,52%
5,42%
63,34%
25,96%

OBEC ŠTRBA
K bodu 7
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Informatívna správa o konsolidovanej účtovnej závierke
obce Štrba za rok 2019

Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

1. Informatívna správa

Materiál pripravil:
Ing. Martina Ovčiariková
zamestnanec OcÚ Štrba

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
berie na vedomie
Informatívnu správu (správu audítora) o konsolidovanej účtovnej závierke obce Štrba za rok
2019.

11. zasadnutie OcZ, Štrba 16. septembra 2020

OBEC ŠTRBA
K bodu 8
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu
z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb
v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19
a stanovisko hlavného kontrolóra obce

Materiál predkladá:
JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

Materiál obsahuje:
1. Dôvodová správa
2. Stanovisko HK

Materiál pripravil:
Ing. Romana Paverová
zamestnanec OcÚ Štrba
Mgr. Milan Biskup
hlavný kontrolór obce

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
schvaľuje
prijatie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív (zo štátneho
rozpočtu SR) poskytnutej Ministerstvom financií SR pre Obec Štrba na výkon samosprávnych
pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020
spôsobených pandémiou ochorenia COVID – 19 vo výške 80 426,- eur za podmienok určených
v Uznesení vlády SR č. 494/2020 zo dňa 12.08.2020.

11. zasadnutie OcZ, Štrba 16. septembra 2020

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Uznesením Vlády SR č. 494/2020 dňa 12.08.2020 bolo schválené poskytnutie návratných
finančných výpomocí obciam, mestám a vyšším územným celkom na kompenzáciu výpadku
dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 spôsobených pandémiou COVID-19.
Bezúročná návratná finančná výpomoc určená na krytie výdavkov samosprávnych funkcií sa
poskytne na základe žiadosti obce maximálne do výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb
za rok 2020.
Výpadok dane z príjmov fyzických osôb oproti schválenému rozpočtu verejnej správy na rok
2020 podľa prognózy Ministerstva financií Slovenskej republiky za jún 2020 predstavuje u obcí
a miest sumu 121 527 tis. eur.
Pre Obec Štrba je výpadok dane z príjmov fyzických osôb vo výške 80 426 eur.
Splácanie návratnej finančnej výpomoci je odložené do roku 2023, pričom prvá splátka bude
uhradená v roku 2024 a posledná splátka je splatná v roku 2027. Výška ročných splátok bude
rovnomerná. Dôvodom odkladu splátok, ako aj ich rozloženie v čase je konsolidácia príjmov
na výkon samosprávnych pôsobností negatívne ovplyvnených pandémiou. Prijaté prostriedky
z návratných finančných výpomocí možno použiť na kompenzáciu výdavkov vyčerpaných
subjektom územnej samosprávy v priebehu roka 2020.
Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci je podmienené finančnou disciplínou subjektu
územnej samosprávy, a preto nemôže byť poskytnutá subjektu územnej samosprávy, ktorý je
v ozdravnom režime, nútenej správe alebo nespĺňa podmienku dodržania limitu dlhu a dlhovej
služby. S cieľom podpory ekonomicky Slovenskej republiky negatívne ovplyvnenej pandémiou
ochorenia COVID – 19 je povinnosťou obce použiť prostriedky z návratnej finančnej výpomoci
do konca roka 2020.
Poskytnutím bezúročnej návratnej finančnej výpomoci s odkladom splácania istiny dochádza
k poskytnutiu výhody, ktorá by mohla viesť k narušeniu hospodárskej súťaže medzi členskými
štátmi, a preto môžu obce použiť návratnú finančnú výpomoc len na:
a) financovanie činnosti/projektu nehospodárskeho charakteru,
b) sprievodné hospodárske činnosti,
c) financovanie činnosti/projektu lokálneho charakteru, v prípade ktorého nehrozí (ani
potenciálne) narušenie hospodárskej súťaže medzi členskými štátmi.
Obec môže požiadať o návratnú finančnú výpomoc do 31. októbra 2020 a žiadosť sa bude
uplatňovať prostredníctvom elektronického formulára, na základe ktorého bude vyhotovená
zmluva o návratnej finančnej výpomoci. Jednou z podmienkou pre poskytnutie uvedenej
výpomoci je schválenie prijatia tejto výpomoci obecným zastupiteľstvom.
Odpustenie sumy splátok poskytnutej návratnej finančnej výpomoci, ktorým dochádza
k zníženiu štátnych finančných aktív, je možné len na základe rozhodnutia vlády Slovenskej
republiky podľa § 13 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zhrnutie:
Výška návratnej finančnej výpomoci: 80 426 eur
Úroková sadzba : bezúročná finančná výpomoc
Čerpanie návratnej finančnej výpomoci: do konca roka 2020
Splatnosť: rovnomerné ročné splátky od r. 2024 do roku 2027
Zabezpečenie: bez potreby zabezpečenia
Úverové zaťaženie obce pred prijatím finančnej výpomoci: 30 %
Úverové zaťaženie obce po prijatí finančnej výpomoci: 32,43 %

STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE ŠTRBA PRE OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO OBCE ŠTRBA DŇA 16.9.2020 K DODRŽANIU PODMIENOK
NA PRIJATIE NÁVRATNÝCH ZDROJOV FINANCOVANIA.

Na základe ustanovenia § 17 ods. 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
hlavný kontrolór preveruje dodržanie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania
pred ich prijatím.
1. Obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov
predchádzajúceho rozpočtového roka,
a1) bežné príjmy obce za rok 2019: 3 306 125,75 €
suma celkového dlhu obce (k 31.7.2020) : 991 785,92 €
nový úver: 80 426,00 €
celková suma dlhu obce: 1 072 211,92 €
úverová zadlženosť obce v % : 32,43 %
b) suma splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov a suma splátok
záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom
roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka
znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu
iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné
prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.
b1) bežné príjmy obce za rok 2019: 3 306 125,75
suma ročných splátok úveru: 105 537,39 €
dlhová služba v % : 3,19 %
2. Záverečné stanovisko k prijatiu návratných zdrojov financovania
Na základe predložených údajov, ktoré som mal k dispozícii konštatujem, že podmienky
uvedené v § 17 ods. 6 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. budú v prípade prijatia
uvedeného úveru dodržané.
V Štrbe, dňa 27.08.2020

Mgr. Milan Biskup
hlavný kontrolór Obce Štrba

OBEC ŠTRBA
K bodu 9
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Informácia o poskytnutí úveru zo ŠFRB a štátnej dotácie
z Ministerstva dopravy a výstavby SR na výstavbu obecných
nájomných bytov – prestavba časti nevyužitého objektu
Obecného úradu v Tatranskej Štrbe
Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

1. Informácia o poskytnutí úveru

Materiál pripravil:
JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
berie na vedomie
Informáciu o poskytnutí úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania a štátnej dotácie
z Ministerstva dopravy a výstavby SR na výstavbu obecných nájomných bytov (10 b.j.) –
prestavba časti nevyužitého objektu Obecného úradu v Tatranskej Štrbe.
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Informácia o poskytnutí úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) a dotácie
z Ministerstva dopravy a výstavby SR (ministerstvo) na výstavbu obecných nájomných
bytov formou prestavby časti priestorov obecného úradu v Tatranskej Štrbe

Obec Štrba získala na základe vypracovaného a podaného projektu štátnu finančnú podporu na
výstavbu obecných nájomných bytov v celkovej výške: 501 580,- EUR
- úver zo ŠFRB vo výške 326 000,- EUR (bude sa čerpať už v roku 2020 a pokračovať
v roku 2021)
- dotácia z ministerstva vo výške 175 580,- EUR (bude sa čerpať v roku 2021, preto sa
táto dotácia objaví v rozpočte obce v rok 2021)
Obec dofinancuje zo svojho rozpočtu v roku 2021 výdavky na výstavbu týchto nájomných
bytov predpokladanej výške 39 660,- EUR
__________________________________________________________________________
Výstavba obecných nájomných bytov
Nevyužité priestory bývalej materskej školy, ktoré boli naposledy prenajímané pre Správu
TANAP-u a pôvodne jaslí a niektoré využívané na zdravotnícke ambulancie. Celý areál
pozostáva zo 4 navzájom prepojených objektov, pričom nájomné byty vzniknú prestavbou
priestorov v celom objekte A a v časti B (na poschodí nad poštou). Takže naďalej zostávajú
zachované súčasné priestory pre obecný úrad, materskú školu, poštu a pre zubnú ambulanciu.
Aké sú to obecné nájomné byty?
Sú to byty, ktoré sú realizované s finančnou podporou štátu cez Štátny fond rozvoja bývania
formou štátneho úveru (ďalej len ŠFRB) a z dotácie zo štátneho rozpočtu – cez Ministerstvo
dopravy a výstavby SR. Výška úveru a výška dotácie závisí do celkových nákladov na 1 byt
a od podlahovej plochy. Pokiaľ ide o úver zo ŠFRB – ten je na 30 rokov a s úrokovou sadzbou
fixnou - 1% počas celej doby 30 rokov. Tieto majú zákonom určenú maximálna výmera
podlahovej plochy 80 m2 a zároveň stanovaný ich štandard vybavenia. V tomto prípade pôjde
o byty bežného štandardu, pričom nariadenie vlády a vyhláška Min. dopravy a výstavby určuje,
čo je bežným štandardom tohto bytu. Ide o byty, ktoré sa sú majetkom obce od ich kolaudácie,
avšak obec spláca štátu (ŠFRB) špeciálny úver, ktorý sa nezapočítava do celkového dlhu obce
a zároveň tento úver sa spláca z nájomného, ktoré platia nájomcovia na účet obce a následne
obec spláca úver štátu. V prípade prestavby časti objektu bývalej materskej školy v Tatranskej
Štrbe obec získa úver zo ŠFRB vo výške 65 % z celkových nákladov a štátnu dotáciu vo výške
35 % z celkových nákladov na zriadenie 10 nájomných bytov.
Štátom určené záväzné podmienky nájmu
Pre tieto nájomné byty sú štátom určené záväzné podmienky ich prenájmu, ktoré sa musia
dodržiavať počas celej doby ich prenájmu. Tak ako príklad uvedieme: Počas doby splácania
úveru zo strany obce v prospech ŠFRB (teda počas 30 rokov) tieto byty nie je možné predať
a nemôže sa zmeniť účel ich využitia, t.j. musia zostať nájomnými bytmi. Nájomcom tohto bytu
nemôže mať mesačný príjem väčší, ako je 3- násobok životného minima na domácnosť, čo sa
pravidelne musí každoročne kontrolovať zo strany obce a dokladovať tento príjem zo strany

nájomcu. Štát určil, že nájomná zmluva sa uzatvára len na dobu určitú - max. na 3 roky, ale
s nárokom na opakované predĺženie toho nájmu, ak nájomca naďalej spĺňa štátom určené
podmienky na pridelenie bytu. Keďže ide o byty podporené štátom, tak nájomné za užívanie
týchto bytov je zvýhodnené oproti trhovým (komerčným prenájmom) a určuje sa podľa
pravidiel určených štátom, pričom je určená jeho maximálne výška. Na údržbu a obnovu týchto
bytov je zo zákona zriadený tzv. fond obnovy a údržby, do ktorého prispievajú nájomcovia
bytov a z ktorého obec následne realizuje údržbu a obnovu týchto bytov. Štát určil aj
mechanizmus, aby nevznikali dlžníci (neplatiči) v týchto bytoch, a to tak, že nájomca je
povinný pri podpise nájomnej zmluvy zložiť finančnú zábezpeku na účet obce vo výške
6-mesačného nájomného. V prípade neplatenie nájomného alebo spôsobenia škody na bytoch,
si priamo obec môže z tejto zábezpeky uhradiť vzniknutý dlh. Zákon však umožňuje obci určiť
ďalšie podmienky nájmu formou všeobecne záväzného nariadenia. Takéto nariadenie bude obec
musieť prijať pred prvým prideľovaním týchto bytov.
Aké byty budú na Tatranskej Štrbe ?
Celý areál bývalej materskej školy pozostáva z niekoľkých navzájom prepojených objektov –
nájomný byty sa vybudujú prestavbou objektu A a časti objektu B, pričom zostáva zachovaný
objekt C a objekt D. Touto prestavbou sa vytvorí celkom 10 nájomných bytov: 1 jednoizbový
byt, 2 dvojizbové byty a 7 bytov je trojizbových bytov (inak priemerná podlahová plocha
3-izbového bytu je cca 63 m2). Tento projekt zároveň rieši aj parkovanie pre vozidlá týchto
budúcich nájomcov a vytvorí sa 20 parkovacích miest.
Výber budúcich nájomcov bytov
Obec včas zverejní konkrétne podmienky, ktoré budú musieť splniť budúci nájomcovia týchto
bytov. Ale tieto podmienky budú známe až v budúcom roku a k výberu budúcich nájomcov
dôjde až pred kolaudáciou týchto bytov.
Modernizácia ostatných objektov
Aj objekty, ktoré nie sú predmetom projektu nájomných bytov (obecný úrad, škôlka, pošta),
obec chce postupne modernizovať – prioritne z vonkajšej strany (dokončenie výmeny okien,
zateplenie fasády, náter strechy a pod.), ako aj úprava prístupových chodníkov, spevnených
plôch a vonkajších schodísk a úprava parkovacích plôch pre osobné autá. Ale tie práce bude už
obec musieť financovať z vlastného rozpočtu v roku 2021.

Spracoval: JUDr. Štefan Bieľak

OBEC ŠTRBA
K bodu 10
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Informácia o poskytnutí dotácií z rozpočtu PSK pre obec Štrba

Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

1. Informácia o poskytnutí dotácií

Materiál pripravil:
JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
berie na vedomie
Informáciu o poskytnutí dotácií z rozpočtu PSK pre obec Štrba a organizácie pôsobiace na
území obce.
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Informácia o poskytnutí dotácií z rozpočtu PSK pre obec Štrba

Poslanci Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK) na svojom zasadnutí
dňa 22. júna 2020 schválili dotácie z rozpočtu PSK v rámci výzvy Mikroprogram PSK.
Na Úrad PSK bolo doručených 579 žiadostí o poskytnutie dotácie a schválených bolo
432 dotácií.
Finančná podpora bola schválená aj obci Štrba, DHZ Štrba, Rímskokatolíckej cirkev –
farnosť v Štrbe a Evanjelickej cirkvi, a.v. Štrba nasledovne:
Ø Obec Štrba - na vydanie knihy: „Štrba a jej dejiny do roku 1945“ – dotácia vo výške
6000,- EUR
Ø Dobrovoľný hasičský zbor Štrba – na nákup materiálneho vybavenia, vrátane
zakúpenia defibrilátora – dotácia vo výške 4 000 EUR
Ø Rímskokatolícka cirkev - farnosť Štrba – na reštaurátorsky prieskum a na reštaurovanie
kazateľnice - dotácia vo výške 1100 EUR
Ø Evanjelická cirkev, a.v. – cirkevný zbor Štrba – oprava oltárneho obrazu Ježiša Krista
– dotácia vo výške 2500 EUR
Poslanci Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK) na svojom zasadnutí dňa
24. augusta 2020 schválili dotácie z rozpočtu PSK v rámci „Výzvy pre Región“. Na základe
projektu (žiadosti) obce Štrba bola finančná podpora schválená aj obci – dotácia vo výške
21000,-EUR na vypracovanie projektovej dokumentácie pre budúcu výstavbu cyklotrás
(cyklochodníkov) na území obce Štrba.

OBEC ŠTRBA
K bodu 11
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Návrh na zmenu rozpočtu obce Štrba pre rok 2020
– rozpočtovým opatrením č. 7/2020
Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

Michal Sýkora
starosta obce

1. Návrh na zmenu rozpočtu obce
Štrba pre rok 2020 rozpočtovým
opatrením č. 7/2020

Materiál pripravil:
Ing. Martina Ovčiariková
zamestnanec OcÚ Štrba
JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
schvaľuje
návrh na zmenu rozpočtu obce Štrba pre rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 7/2020
(rozpočtové opatrenie tvorí prílohu tohto uznesenia).

11. zasadnutie OcZ, Štrba 16. septembra 2020

Obec Štrba
Hlavná188/67, 059 38 Štrba
Obecné zastupiteľstvo
Obce Štrba
Dňa: 16.9.2020
Uznesenie č.: /2020

Návrh na zmenu rozpočtu Obce Štrba na rok 2020
rozpočtovým opatrením č. 7/2020
Predkladá:
Michal Sýkora
starosta obce
Spracovala:
Ing.Martina Ovčiariková
ekonóm obce Štrba
Štrba

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2020

V súlade s 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení neskorších predpisov, predkladám obecnému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie.
Zvýšenie príjmov na kategóriách rozpočtu podľa rozpisu
v celkovej sume 571 598 Eur.

Zvýšenie výdavkov na kategóriách programového rozpočtu podľa rozpisu
v celkovej sume 571 598 Eur.

I. Rozpočet príjmov
Rozpočtové opatrenie č. 7
rozpočtová
kategória

text

návrh na úpravu rozpočtu v Eur

dôvod na úpravu rozpočtu

BEŽNÉ PRÍJMY
110
121

Dane z príjmov a kapitálového majetku
Dane z majetku

21 188
5 500

Navýšenie výnosu dane z príjmov fyzických osôv (podielové dane) podľa najnovšej prognózy rozpočtovej rady
Zvýšenie výberu dane z nehnuteľnosti zo stavieb o 3 500 € - lepší výber
Zvýšenie výberu dane z nehnuteľnosti pozemky o 2 000 € - lepší výber
Zvýšenie výberu daň za psa o 200 € - lepší výber

133

Dane za špecifické služby

10 684

Daň za užívanie verejného priestranstva vo výške 8 114 €
Poplatok za rozvoj - lepší výber o 2 370 €

211

Príjmy z podnikania

813

212

Príjmy z vlastníctva

2 600

221004

Administratívne poplatky

2 455

Dividendy pre obe ako akcionára vo výške 813 € od Podtatranskej vodárenskej spoločnosti a.s.
Zvýšenie príjmu za prenajatých pozemkov ostatné vo výške 250 €
Zvýšenie príjmu za prenajatých budov, priestorov a objektov ostatné vo výške 2 350 €
vyššie poplatky stavebného úradu vo výške 370 €
vyššie poplatky - ostatné vo výške 550 € poplatky
poplatky obchodný register vo výške 5 €

222003

Za porušenie predpisov

223001

Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb

242

Príjmy z vkladov

312001

Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu

1 750

príjmy z ukložených blokových pokút obecnej polície

5 025

1 900 € poplatky za usporiadanie súkromných kult. s šport. akcie - príspevok na refundáciu nákladov obce
(za poskytnutie obecných služieb)
PVPS a.s. Poprad - príjem za reklamu -na vydanie monografie o obci

40

65 415

refundácia nákladov za odobratú energiu (stánky na Štrb. Plese) - zvýšenie o 1 125 €
pripísané prostriedky banky o úroky vo výške 40 €
dotácie zo štátneho rozpočtu vo výške 7 380 € na zabezpečenie agendy sčítania obyvateľov, domov a bytov
2021
NFP Komunitné centrum Štrba - refundácia výdavkov projektu vo výške 19 588 €
NFP Výstavba novej Materskej školy v Štrbe - refundácia výdavkov projektu vo výške 6 315 €
UPSVaR - refundácia mzdových nákladov z dôvodu COVID pre materskú školu vo výške 32 132 € - na
základe žiadosti obce

312008

Z rozpočtu vyššieho územného celku

SPOLU

BEŽNÉ PRÍJMY

6 000

Schválená dotácia z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja na vydanie knihy - Monografia obce Štrba

121 470

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY
231
322001

Príjem z predaja kapitálových aktív
Kapitálový transfer

SPOLU

10 801
326 080

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

predaj prebytočného hnuteľného majetku - multicar + traktor
finančné prostriedky zo Štátneho fondu rozvoja bývania na obecné nájomné byty - prestavba časti obecného
úradu Tatranská Štrba

336 881

FINANČNÉ OPERÁCIE
453
456002
510

7 821

Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov

25 000

Prijaté finančné zábezpeky

Tuzemské úvery, pôžičky a návratné výpomoci

SPOLU

FINANĆNÉ OPERÁCIE

PRÍJMY SPOLU

80 426

dotácia zo št. rozpočtu na stravovanie žiakov a detí cez UPSVaR - doúčtovanie z roku 2019 pre ZŠ a MŠ vo
výške 7 821 €
Finančné zábezpeky Vodozádržné opatrenie uchádzači
úver Vláda SR výpadok podielových dani COVID 19

113 247

571 598

II. Programový rozpočet výdavkov
Rozpočtové opatrenie č.7
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
637002
637005
633001
633009
642014

Realizácia verejného obstarávania MŠ
Externý manažment
interiérové vybavenie KC Štrba
učebné pomôcky KC Štrba
1.8. Obecné zastupitelstvo
Transfer jednolivcovi

25 289
2 850
3 798
16 926

podľa pôvodného rozpočtu projektu NFP Výstavba novej materskej školy v Štrbe (refundované z projektu
EÚ) - nejde o nové výdavky
podľa pôvodného rozpočtu projektu NFP - Výstavba novej Materskej školy v Štrbe (refundované z projektu
EÚ) - nejde o nové výdavky
výdavky podľa pôvodného rozpočtu projektu NFP Komunitné centrum Štrba (refundované z projektu EÚ) nejde o nové výdavky

1 715

výdavky podľa pôvodného rozpočtu projektu NFP - Komunitné centrum Štrba (refundované z projektu EÚ)

5 000
5 000

Udeľovanie cien obce - na základe uznesenia obec. zastupiteľstva (v zmysle štatútu obce)

3. INTERNÉ SLUŽBY
3.5. Prevádzka a údržba budov

5 900

637004

5 900

povinné - zákonné revízie plynových zariadení, elektrických inštalácii a bleskozvodov na objektoch obce
(neboli plánované v pôvodnom rozpočte - podľa zákona je ich nutné vykonať ešte v tomto roku)

634001

Všeobecné služby
3.7. Autodoprava
Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny

5 500
500

navýšenie PHM pre vozídlá obce

634002

Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené

5 000

neplánovaná údržba a servis obecných nákladných, mechanizmov na údržbu ciest a osobných áut

4. SLUŽBY OBČANOM
600

4.2. Evidencia obyvateľstva

7 380

bežné výdavky

7 380

výdavky spojené sčítaním obyvateľstva, domov a bytov (úloha štátu a štátom určené výdavky) - kryté z dotácie
zo št. rozpočtu

6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
634002

6.1. Zber a odvoz odpadu
Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené

1 500
1 500

nevyhnutný servis a údržba nákladného vozidla na zvoz odpadu

7. Komunikácie
635006

7.1. Správa a údržba komunikácií

10 000

Rutinná údržba komunikáciíí

10 000

oprava miestnych komunikácii - oprava chodníka na ulica Lesná, prekládka inžin. sietí pri Obecnom úrade
(pre potreby CIZS), oprava kanalizačných vpustí a poklopov

8. VZDELÁVANIE
8.1. Materské školy

25 141

610,62

Mzdy a odvody

610,62

8.4. Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení
Mzdy a odvody

25 141
6 991
6 991

UPSVaR - refundácia mzdových nákladov MŠ zo štátneho rozpočtu
UPSVaR - refundácia mzdových nákladov ZŠ zo štátneho rozpočtu

10. KULTÚRA
10.2. Knižnica
637004

10 000
10 000

Vydanie knihy

tlač a vydanie knihy o histórii obce - Monografia Štrby

11. PROSTREDIE PRE ŽIVOT
637004

11.3. Detské ihriská
Všeobecné služby

600
600

povinná zákonná revízia 4 detských ihrísk v Štrbe

14. ADMINISTRATÍVA
14.1. Administratíva
633004
637037

SPOLU

9 321

Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie
Vratky - vyúčtovanie UPSVaR

BEŽNÉ VÝDAVKY

1 500
7 821

nákup mobilnej klimatizácie pre server, záložné zdroje pre vnútornú PC sieť a úprava technickej miestnosti
pre server na obecnom úrade
vyučtovanie dotácie na stravu pre žiakov škôl z roku 2019 - cez UPSVaR

112 622

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA
700

1.2. Strategické plánovanie a projekty

426 976

Výstavba nájomných bytov Tatranská Štrba

326 080

finančné prostriedky zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 326 080 € - poskytnuté na výstavbu obecných
nájomných bytov - prestavba časti obecného úradu v Tatranskej Štrbe

700

kúpa pozemkov

17 000

Modernizácia obecného úradu v Tatranskej Štrbe

40 000

700
Prípravná a projektová dokumentácia

6 600

Prípravná a projektová dokumentácia

1 800

Výstavba autobusovej zástavky v Tatranskej Štrbe

5 000

714004

Nákup pracovných strojov

7 656

716

PaPD autobusové zástavky

2 840

700

Futbalový štadión

10 000

700

Modernizácia areálu Základnej školy v Štrbe

10 000

716
716

700

SPOLU

8.2. Základné vzdelanie

7 000

Základná škola - rekonštrukcia plnynovej prípojky

7 000

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

nákup pozemkov pre potreby obce na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva
modernizácia objektov tvoriacich areál obecného úradu v T. Štrbe - objekt C, D a čiastočne aj B - zateplenie,
výmena okien, nutné stavebný úpravy - 1. etapa prác v roku 2020, pokračovanie - 2. etapa v roku 2021 a
modernizácia obecného úradu v Štrbe - prízemie
PD pre stavebné povolenie a realizáciu - stavebná úprava miestnej cesty na Móryho ul. a vstupnej križovatky na
začiatku Štrbského Plesa
Materská škola - projektová dokumentácia pre prekládku plynovodu
výstavba novej autobusovej zástavky v T. Štrbe -1. etapa (prípravné práce pre prístupové chodníky, ktoré znáša
obec - okrem výdavkov na samotnú zástavku, ktoré znášali ŽSR)
generálna oprava mulčovača za traktor - nákup žacej hlavy
projektová dokumentácia na rekonštrukciu autobusových zástavok v Štrbe a v T. Štrbe + náklady na geodetické
zameranie
projektová dokumentácia na modernizáciu budovy futbalového štadióna - na vypracovanie PD 1095 € a na
stavebné práce - realizáciu - 8 905 €
Modernizácia areálu ZŠ - stavebná úprava prístupových chodníkov a spevnených plôch - 1. etapa (práce, ktoré
budú v roku 2020) - ostatné výdavky budú v roku 2021 (2. etapa)
Výmena zastaralého plynového regulátora a ďal. komponentov - havarijný stav

433 976

FINANČNÉ OPERÁCIE
819002

SPOLU

Vráteníé finančné zábezpeky

FINANĆNÉ OPERÁCIE

VÝDAVKY SPOLU

25 000

25 000

571 598

vrátené finančné zábezpeky v rámci proccesu verejného obstarávania uchádzačom - v rámci projektu EÚ Vodozádržné opatrenie v obci Štrba

OBEC ŠTRBA
K bodu 12
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Návrh postupu riešenia dopravy na Štrbskom Plese
(odporúčanie osobitnej pracovnej skupiny pre dopravu na
Štrbskom Plese)

Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

Návrh postupu riešenia dopravy
a parkovania na ŠP - príloha

Materiál pripravil:
JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
schvaľuje
návrh postupu riešenia dopravy na Štrbskom Plese (ako odporúčanie osobitnej pracovnej
skupiny pre dopravu na Štrbskom Plese), ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia.

11. zasadnutie OcZ, Štrba 16. septembra 2020

OBEC ŠTRBA
K bodu 13

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Predĺženie prenájmu pozemkov obce Štrba, k.ú. Štrba
v Športovom areáli na Štrbskom Plese
pre spoločnosť High Tatras Tower, s.r.o. Poprad

Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

1. Dôvodová správa

Materiál pripravil:
Ing. Anna Hurajtová
zamestnanec OcÚ Štrba
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
schvaľuje
zmenu uznesenia Obecného zastupiteľstva v Štrbe č. 18/2019 zo dňa 11. 2. 2019 v znení jeho
uznesenia č. 103/2019 zo dňa 10. 12. 2019 tak, že predlžuje dobu nájmu do 30. 11. 2020,
pričom ostatné časti uznesenia č. 18/2019 zostávajú v platnosti.

11. zasadnutie OcZ, Štrba 16. septembra 2020

Dôvodová správa

Spoločnosť High Tatras Tower, s.r.o., Sobotské námestie 1733/12, 058 01 Poprad –
Spišská Sobota vzhľadom k neukončeniu prác na výstavbe vyhliadkovej veže na Štrbskom
Plese opätovne požiadala obec Štrba o predĺženie doby prenájmu pozemkov zapísaných na
LV 1 – Obec Štrba, k. ú. Štrba , a to parc. KN-C č. 3609/1 – ostatná plocha o výmere 4167 m2,
parc. KN-C č. 3609/3 – ostatná plocha o výmere 592 m2, parc. KN-C č. 3609/4 – zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 260 m2, parc. KN-C č. 3610- ostatná plocha o výmere 1553 m2
s odvolaním sa na Zmluvu o nájme zo dňa 21. 5. 2019, a to za účelom ďalšieho využívania
manipulačných plôch k výstavbe Náučno vyhliadkovej veže na Štrbskom Plese do konca
mesiaca novembra 2020.
Obec Štrba akceptuje požiadavku spoločnosti a navrhuje predĺžiť Zmluvu o nájme do
30. 11. 2020 za cenu prenájmu vo výške 1 € za celú výmeru a celú dobu ďalšieho prenájmu.
Zámer prenájmu pozemkov podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších prepisov bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 10. 8. 2020, zvesený 24. 8. 2020
bez pripomienok.

OBEC ŠTRBA
K bodu 14
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Schválenie podania a spolufinancovania projektu v rámci MAS
(výzva č. IROP-CLLD-P892-512-003),
„Modernizácia autobusových zastávok v obci Štrba“

Materiál predkladá:
JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

Materiál obsahuje:
1. Dôvodová správa

Materiál pripravil:
Ing. Anna Hurajtová
zamestnanec OcÚ Štrba

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
schvaľuje
a) predloženie žiadosti obce Štrba o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z MAS Pro
Tatry, o.z. v rámci výzvy IROP-CLLD-P892-512-003 s názvom projektu: „Modernizácia
autobusových zastávok v obci Štrba“ a konštatuje, že ciele toho projektu sú v súlade s platným
Programom rozvoja obce Štrba,
b) zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu „Modernizácia autobusových zastávok
v obci Štrba“ z rozpočtu obce vo výške min. 10 % z celkových výdavkov tohto projektu.
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Dôvodová správa

Obec Štrba ako člen Miestnej akčnej skupiny Pro Tatry, o.z. (ďalej len MAS) sa plánuje
zapojiť do čerpania finančných prostriedkov v rámci tejto MAS - v rámci výzvy na projekt:
„Modernizácia autobusových zastávok v obci Štrba“ s možnosťou financovania z fondov EÚ.
Za týmto účelom bola vypracovaná projektová dokumentácia na modernizáciu
existujúcich autobusových zastávok v obci Štrba – a to autobusovej zastávky pri cintoríne
a autobusovej zastávky na konci obce v smere na Lučivnú. Vzhľadom na majetkoprávny
vzťah k pozemkom pod exist. autobusovými zastávkami sa tento projekt týka práve uvedených
dvoch autobusových zastávok (obce je vlastníkom pozemkov).
Obsahom modernizácie oboch zastávok je vybudovanie nových prístreškov (také aké sú
už v obci – murované z kameňa s drevenou vrchnou časťou), nových spevnených plôch
a nových nástupných ostrovčekov podľa prísl. STN, nových bezpečných priechodov pre
chodcov k týmto zastávkam cez cestu 3. triedy vrátane bezpečnostných prvkov - nasvietenie
priechodov a umiestnenie svetelnej signalizácie.
V rámci tejto výzvy môže obec Štrba získať finančné prostriedky z fondov EÚ až do
výšky 60 000 EUR. Presná výška nákladov na modernizáciu oboch zastávok bude známa po
spracovaní konečného rozpočtu projektu. V súčasnosti obec pripravuje projektovú žiadosť
o NFP a zabezpečuje potrebné povolenia a stanoviská príslušných štátnych orgánov a inštitúcii.

OBEC ŠTRBA
K bodu 15
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Súhlas s uzavretím zmluvy o kúpe nehnuteľnosti
súpisné č. 4146 na Štrbskom Plese, k.ú. Štrba
(objekt pre snežné pásové vozidlá)
vo výške spoluvlastníckeho podielu 7/10-ín od PSK Prešov

Materiál predkladá:
JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

Materiál obsahuje:
1. Dôvodová správa

Materiál pripravil:
Ing. Anna Hurajtová
zamestnanec OcÚ Štrba
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
súhlasí
s uzatvorením kúpnej zmluvy medzi Obcou Štrba ako kupujúcim a Prešovským samosprávnym
krajom, Námestie mieru 2, Prešov ako predávajúcim na nehnuteľnosť v k. ú. Štrba, vedenú na
LV č. 4786 - stavba so súp. č. 4146, postavenej na pozemku parc. KN-C č. 3609/10 – zastavané
plochy a nádvoria - v spoluvlastníckom podiele vo veľkosti 7/10 v pomere k celku za kúpnu
cena 1 EUR v zmysle uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 406/2020 zo dňa 10. 2. 2020.
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Dôvodová správa

Obec Štrba je spoluvlastníkom objektu na Štrbskom Plese – stavba súp. č. 4146, objekt
pre snežné pásové vozidlá a techniku, stojaceho na parc. KN-C č. 3609/10 – zastavané plochy
a nádvoria o celkovej výmere 252 m2, k. ú. Štrba v spoluvlastníckom podiele 3/10-iny spolu
s PSK Prešov, ktorý vlastní objekt v podiele 7/10-ín. Obec Štrba dňa 11. 9. 2019 požiadala
PSK o prevod - odkúpenie tohto spoluvlastníckeho podielu k stavbe súp. č. 4146. Prevod
schválilo Zastupiteľstvo PSK dňa 10. 2. 2020 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
PSK Prešov podal návrh na vklad na Okresný úrad Poprad, odbor katastrálny dňa 21. 5.
2020. Dňa 7. 8. 2020 OÚ – odbor katastrálny rozhodol, že konanie vo veci zastavil, nakoľko je
potrebné doložiť aj uznesenie OZ v Štrbe ako súhlasné stanovisko ku kúpe pozemku.
Po prijatí uznesenia OZ bude zo strany PSK Prešov podaný nový návrh na vklad.

OBEC ŠTRBA
K bodu 16
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Návrh na uzavretie budúcej kúpnej zmluvy s VSD a.s. - na
umiestnenie trafostanice, VN a NN siete na Hlavnej ulici v Štrbe

Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

1. Dôvodová správa

Materiál pripravil:
Ing. Anna Hurajtová
zamestnanec OcÚ Štrba
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
súhlasí
s uzatvorením zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj časti pozemku parc. KN-C č. 37/1 –
zastavaná plocha a nádvorie vedenej na LV č. 1 – Obec Štrba, k. ú. Štrba v rozsahu určenom
podľa geometrického plánu a za kúpnu cenu 1 EUR za účelom umiestnenia stavby kioskovej
trafostanice s príslušenstvom pre stavbu „Úprava NN siete na ulici Hlavnej v obci Štrba“.
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Dôvodová správa

Investor Východoslovenská distribučná , a.s. Košice v spolupráci s Obcou Štrba plánujú
realizovať rekonštrukcie VN a NN siete s umiestnením trafostanice na ulici Hlavnej v Štrbe za
účelom napojenia sa a budúcej prevádzky nového Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti
v obci Štrba.
Za týmto účelom je potrebné uzatvoriť ku stavebnému konaniu Zmluvu o uzavretí
budúcej kúpnej zmluvy k pozemku na výstavbu trafostanice. Rozsah záberu z pozemku vo
vlastníctve obce parc. KN-C č. 37/1 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 682 m2,
k. ú. Štrba bude určený geometrickým plánom. Následne ku kolaudácii bude uzatvorená kúpna
zmluva.
Navrhovaná kúpna cena je 1 € za celý predmet kúpy.

Príloha: situačná mapa

OBEC ŠTRBA
K bodu 17
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena pre VSD a.s. - na
NN-sieť a DP na ulici Čsl. armády v Štrbe
Materiál predkladá:
JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

Materiál obsahuje:
1. Dôvodová správa

Materiál pripravil:
Ing. Anna Hurajtová
zamestnanec OcÚ Štrba

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
súhlasí
so zriadením budúceho bezodplatného vecného bremena na pozemkoch vedených na LV č. 1 –
vo vlastníctve Obec Štrba, v k. ú. Štrba, a to na pozemku parc. KN-E č. 878/1, parc. KN-E
č. 891/18, parc. KN-E č. 3030/3, parc. KN-E č. 2395/2, parc. KN-E č. 1442/6, parc. KN-E
č. 2395/1 o výmere v rozsahu určenom podľa geometrického plánu za účelom umiestnenia
elektroenergetického zariadenia a jeho príslušenstva k stavbe „Úprava NN-siete a DP na ulici
Čsl. armády v obci Štrba“.
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Dôvodová správa

Investor Východoslovenská distribučná , a.s. Košice v spolupráci s Obcou Štrba plánujú
realizovať rekonštrukcie NN siete na ulici Čsl. armády v Štrbe za účelom modernizácie siete
a položenia kabeláže do zeme.
Za týmto účelom je potrebné uzatvoriť ku stavebnému konaniu Zmluvu o uzavretí
budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena. Rozsah záberu vecného bremena z pozemkov vo
vlastníctve obce, k. ú. Štrba:
-

parc. KN-E č. 878/1 – ostatná plocha o výmere 3 584 m2,
parc. KN-E č. 891/18 – orná pôda o výmere 272 m2
parc. KN-E č. 3030/3 – vodná plocha o výmere 2969 m2
parc. KN-E č. 2395/2 – ostatná plocha o výmere 5077 m2
parc. KN-E č. 1442/6 – ostatná plocha o výmere 4613 m2

bude určený geometrickým plánom. Následne ku kolaudácii bude uzatvorená Zmluva
o uzatvorení vecného bremena. Vecné bremeno sa zriaďuje bezoodplatne.

OBEC ŠTRBA
K bodu 18
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Návrh na uzavretie budúcej kúpnej zmluvy a zmluvy o budúcom
zriadení vecného bremena v prospech VSD a.s. - na umiestnenie
trafostanice, VN a NN siete na Štrbskom Plese
Materiál predkladá:
JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

Materiál obsahuje:
1. Dôvodová správa

Materiál pripravil:
Ing. Anna Hurajtová
zamestnanec OcÚ Štrba
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
súhlasí
a) s uzatvorením zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj časti pozemku parc. KN-C
č. 3447 – zastavaná plocha a nádvorie, vedenej na LV č. 1, k. ú. Štrba v podiele 1/1
v rozsahu určenom podľa geometrického plánu a za kúpnu cenu 1 EUR za účelom
umiestnenia stavby kioskovej trafostanice s príslušenstvom v rámci stavby
„Trafostanica a posilnenie VN a NN na Štrbskom Plese“
b) so zriadením bezodplatného budúceho vecného bremena na pozemku parc. KN-C
č. 3447 – zastavaná plocha a nádvorie, vedenej na LV č. 1, k. ú. Štrba v podiele 1/1
v rozsahu určenom podľa geometrického plánu pre umiestnenie VN a NN - siete
v rámci stavby „Trafostanica a posilnenie VN a NN na Štrbskom Plese“.
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Dôvodová správa

Vzhľadom na posilnenie distribučnej siete v spodnej časti Štrbského Plesa – v okolí
Nové Štrbského plesa a železničnej stanice, vzniká potreba dobudovania novej trafostanice
a posilnenia VN a NN siete na Štrbskom Plese. Investorom bude Východoslovenská
distribučná, a.s. Košice.
Za týmto účelom je potrebné na pozemku vo vlastníctve obce - parc. KN- č. 3447 –
zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 2237 m2 v rozsahu podľa geometrického plánu
uzatvoriť k stavebného konaniu zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na stavbu trafostanice
a zmluvu o zriadení vecného bremena na VN a NN siete v rozsahu podľa vypracovaného
geometrického plánu.

Príloha: situačná mapa

OBEC ŠTRBA
K bodu 19
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Návrh na majetkoprávne vysporiadanie – pozemkov
parc. KN- C č. 24, 25 a 32, k. ú. Štrba (pri pošte)

Materiál predkladá:
JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

Materiál obsahuje:
1. Dôvodová správa

Materiál pripravil:
Ing. Anna Hurajtová
zamestnanec OcÚ Štrba
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
súhlasí
s uzatvorením kúpnej zmluvy medzi Environmental Innovation Center, a.s., Medený
Hámor 14, Banská Bystrica ako predávajúcim a Obcou Štrba ako kupujúcim na odkúpenie
nehnuteľnosti v k. ú. Štrba, vedené na LV č. 4048, a to pozemkov:
parc. KN- C č. 24 – ostatná plocha o výmere 108 m2,
parc. KN-C č. 25 – ostatná plocha o výmere 245 m2,
parc. KN-C č. 32 – ostatná plocha o výmere 55 m2,
v podiele 1/1 za kúpnu cenu 20 €/m2 z dôvodu majetkoprávneho vysporiadania pozemku pod
detským ihriskom a v časti pod verejnými plochami pri objekte pošty v Štrbe (návrh kúpnej
ceny zo strany predávajúceho bol 41,67 EUR/m2).
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Dôvodová správa

Spoločnosť Environmental Innovation Center, a.s., Medený Hámor 14, Banská Bystrica
je vlastníkom nehnuteľností v k. ú. Štrba – pozemky parc. KN- C č. 24 – ostatná plocha
o výmere 108 m2, parc. KN-C č. 25 – ostatná plocha o výmere 245 m2 a pozemok parc.
KN-C č. 32 – ostatná plocha o výmere 55 m2, spolu o celkovej výmere 408 m2.
Dňa 21. 8. 2020 obec Štrba obdržala od vlastníka písomnú oficiálnu ponuku na odpredaj
týchto pozemkov ako celku za kúpnu cenu 17 000 € (cca 41,66 EUR/ m2).
Predmetné pozemky sú zastavané detským ihriskom, časť parkovacou plochou pri
budove Slovenskej pošty v rámci projektu „Námestíčko“ a časť samotnou budovu poštového .
Vzhľadom na potreby vysporiadať tieto pozemky do vlastníctva obce vzhľadom na ich
už zastavanie, resp. súčasný účel využitia. Pokiaľ ide o kúpnu cenu k cenám obvyklým za
podobné pozemky v obci Štrba doporučujeme Obecnému zastupiteľstvu v Štrbe odkúpiť
pozemky za kúpnu cenu 20 €/m2 (takýto návrh bol zaslaný vlastníkovi pozemkov, ktorý sa má
k nami navrhnutej cene vyjadriť do zasadnutia OcZ .

Príloha: situačná mapa

OBEC ŠTRBA
K bodu 20
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Prijatie nového uznesenia k projektu
„Vodozádržné opatrenia v obci Štrba“, nový kód výzvy
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 v obci Štrba“ (ďalej len „projekt“) a zároveň schvaľuje
realizáciu tohto projektu
b) financovanie tohto 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.
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Dôvodová správa

Obec Štrba bola neúspešná pri podaní žiadosti, kód žiadosti o NFP310020ALS2,
„Vodozádržné opatrenia obce Štrba“. Z tohto dôvodu predložila novú žiadosť v rámci druhej
výzvy s kódom NFP310020ATM3 s názvom „Vodozádržné opatrenia v obci Štrba“.

OBEC ŠTRBA
K bodu 23
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Informácia hlavného kontrolóra obce o vykonaných kontrolách

Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

Mgr. Milan Biskup
hlavný kontrolór obce

1. Správa č. 7 hlavného kontrolóra z
kontroly na mieste
2. Správa č. 8 hlavného kontrolóra z
kontroly na mieste

Materiál pripravil:
Mgr. Milan Biskup
hlavný kontrolór obce

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
berie na vedomie
Správy hlavného kontrolóra obce z vykonaných kontrol.
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SPRÁVA Č. 7
HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE ŠTRBA
Z KONTROLY NA MIESTE

Hlavný kontrolór:
Kontrolovaný subjekt:
Predmet kontroly:
Kontrolované Obdobie:
Miesto vykonania kontroly:
Dátum vykonania kontroly:

Mgr. Milan Biskup
OTV s.r.o. Štrba
Kontrola zverejňovania zmlúv
rok 2019
OTV Štrba, Hlavná 188/67 Štrba
júl 2020

Vyjadrenie k výsledku kontroly
Kontrola bola vykonaná na základe Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Štrba
na II. 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 OTV s.r.o. 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 a účinné v roku 2019
-

webová stránka OTV s.r.o. Štrba

Záverečné konštatovanie:
Kontrolou bolo preveriť, či podpísané zmluvy a dodatky k zmluvám podpísané obecnou
spoločnosťou OTV s.r.o. Štrba, ktoré sú účinné v roku 2019 a ktoré podliehajú povinnému
zverejňovaniu, boli zverejnené na webovej stránke OTV s.r.o. 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 a účinné v roku 2019 v počte 18, ktoré
podliehajú zákonnému zverejňovaniu, boli zverejnené na webovej stránke OTV s.r.o. 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 kontrolované zmluvy a dodatky k zmluvám sú účinné. Všetky
originály podpísaných zmlúv a dodatkov k zmluvám OTV s.r.o. Štrba sú v súlade so
zverejnenými zmluvami a dodatkami k zmluvám na webovej stránke OTV s.r.o. Štrba.
OTV s.r.o. Štrba si riadne plní zákonnú povinnosť zverejňovania zmlúv a dodatkov k zmluvám
na svojej webovej stránke.
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: 23.7.2020
Dátum prevzatia správy: 23.7.2020

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

Ing. Dagmar Vincová, konateľ OTV s.r.o. Štrba: ....................................

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

SPRÁVA Č. 8
HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE ŠTRBA
Z KONTROLY NA MIESTE

Hlavný kontrolór:
Kontrolovaný subjekt:
Predmet kontroly:
Kontrolované Obdobie:
Miesto vykonania kontroly:
Dátum vykonania kontroly:

Mgr. Milan Biskup
Základná škola Štrba
Kontrola zverejňovania zmlúv
rok 2019
Základná škola Štrba, Školská 168, Štrba
august 2020

Vyjadrenie k výsledku kontroly
Kontrola bola vykonaná na základe Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Štrba
na II. 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 Základnej školy 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 Základnej školy Štrba

Záverečné konštatovanie:
Kontrolou bolo preveriť, či podpísané zmluvy a dodatky k zmluvám podpísané Základnou
školou Štrba v roku 2019, ktoré podliehajú povinnému zverejňovaniu, boli zverejnené na
webovej stránke ZŠ 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 Základnou školou Štrba v roku 2019
v počte 10, ktoré podliehajú povinnému zverejňovaniu, boli zverejnené na webovej stránke
Základnej školy 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 a
dodatky k zmluvám sú účinné. Všetky originály podpísaných zmlúv a dodatkov k zmluvám sú
v súlade so zverejnenými zmluvami a dodatkami k zmluvám zverejnenými na webovej stránke
ZŠ Štrba.
Základná škola Štrba si riadne plní zákonnú povinnosť zverejňovania zmlúv a dodatkov
k zmluvám na svojej webovej stránke.
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:

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

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

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

