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. 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.

15. zasadnutie OcZ, Štrba 27. septembra 2021

SPRÁVA Č. 8 HLAVNÉHO KONTROLÓRA KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ
Hlavný kontrolór:
Kontrolovaný subjekt:
Predmet kontroly:

Mgr. Milan Biskup
obec Štrba
Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva obce
Štrba zo dňa 28.06.2021
Kontrolované Obdobie:
28.06.2021 – 22.09.2021
Miesto vykonania kontroly: obec Štrba – obecný úrad
Dátum vykonania kontroly: september 2021

Ciele kontroly:
Cieľom kontroly bolo preveriť, či uznesenia prijaté Obecným zastupiteľstvom dňa 28.6.2021
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 obce Štrba konaného dňa 28.6.2021 - od uznesenia č.
217/2021 po uznesenie č. 234/2021.
Záverečné konštatovanie:
Kontrolované podklady k vykonateľným uzneseniam obecného zastupiteľstva od uznesenia č.
217/2021 – 234/2021, boli plnené nasledovne:
Uznesenie č. 224/2021 – OZ schvaľuje na základe žiadosti nájomcu – spoločnosť Martek
Restaurant s.r.o. Štrba zo dňa 26.5.2021
a) Odpustenie pohľadávky obce na nájomnom za rok 2020 vo výške 3 500 € (za 6
mesiacov uzatvorenia prevádzky)
b) Zníženie ročného nájomného pre r. 2021 na sumu 3 500 € ročne (na polovicu ročného
nájomného) za prenájom nebytových priestorov v rámci zmluvy o nájme nebytových
priestorov zo dňa 29.3.2012 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 20.1.2020 za predpokladu
dodržania nasledovných podmienok:

-

Uhradiť dĺžne nájomné v celkovej výške 5 815,40 € (za rok 2019 vo výške 4 068,40 €
a za rok 2020 vo výške 1 747 €) v pravidelných mesačných splátkach vo výške 550 €
až do zaplatenia dlžnej sumy s možnosťou vzájomného započítania pohľadávok
žiadateľa a obce

-

Uhradiť ročné nájomné za rok 2021 (v celkovej výške 3 500 €) v pravidelných
mesačných splátkach vo výške 583 € od 1.7.2021

-

V prípade nedodržania vyššie uvedených dvoch podmienok vzniká žiadateľovi
povinnosť uhradiť ročné nájomné za rok 2021 v pôvodnej výške 7 000 € a doplatiť
odpustené nájomné za rok 2020 vo výške 3 500 €.

Dňa 13.7.2021 bolo Obcou Štrba zaslané nájomcovi – spoločnosť Martek Restaurant s.r.o. Štrba
oznámenie o dodržiavaní podmienok Nájomnej zmluvy a Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve
v zmysle schváleného uznesenia č. 224/2021 - uznesenie je splnené.
Uznesenie č. 229/2021 – OZ schvaľuje
a) memorandum o partnerstve a spolupráci Nadácie PSK pre podporu rodiny s obcou
Štrba na riešenie dôsledkov mimoriadnych udalosti
b) ročný príspevok obce Štrba do nadačného fondu Nadácie PSK pre podporu rodiny na
riešenie krízových situácií vo výške 0,10 € na obyvateľa prepočítaného na počet
obyvateľov obce zisteného na základe údajov Štatistického úradu SR.
Dňa 30.6.2020 bolo podpísané Memorandum o partnerstve a spolupráci medzi Nadáciou PSK
pre podporu rodiny s Obcou Štrba – uznesenie je splnené.
Uznesenie č. 232/2021 – OZ schvaľuje udelenie Ceny obce Štrba týmto fyzickým osobám za
ich celoživotný prínos pre rozvoj obce: Mgr. Ján Baláž – in memoriam, Ján Bartoš – in
memoriam, Pavol Dusík – in memoriam, Ján Gejdoš – in memoriam, Peter Garaj, Anna
Gavalierová, Jozef Janiš – in memoriam, Jolana Kubisová, Mgr. Zuzana Macková, Ján
Michalko, Ing. Pavol Omasta, Ján Pastucha, Mária Pastuchová, Mária Rajniaková, Angela
Rusnáková – in memoriam, Anna Sýkorová, Zuzana Špendelová, Ján Tomko – in memoriam,
Danuša Beláková, Milan Figliar, Michal Srebala – in memoriam, Rajmund Szantó, Štefan Štolc
– in memoriam, Anna Veselá – in memoriam, Július Fabián, Elena Petáková, MUDr. Anastázia
Treskoňová,,
Dňa 23.7.2021 sa v priestoroch obecného úradu Štrba uskutočnilo slávnostné udeľovanie Ceny
obce Štrba - uznesenie je splnené.
Uznesenie č. 233/2021 – OZ vyzýva Štátne Lesy TANAP-u v Tatranskej Lomnici ako správcu
jazera Štrbské Pleso o bezodkladné prijatie účinných opatrení na riešenie problému
opakovaného nadmerného zvyšovania vodnej hladiny v jazere Štrbské Pleso z dôvodu ochrany
života, zdravia a majetku obyvateľov, podnikateľov a návštevníkov Štrbského Plesa.
Dňa 21.7.2021 bola Obecným úradom Štrba odoslaná výzva Štátnym Lesom TANAP-u
o prijatie účinných opatrení na riešenie problému opakovaného nadmerného zvyšovania vodnej

hladiny v jazere Štrbské Pleso a zároveň bola odoslaná aj pozvánka na pracovné stretnutie
k tejto problematike - uznesenie je splnené.
Uznesenie č. 234/2021 – OZ rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle §
9a ods. 8 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, že prevod majetku obce – formou
zámeny nehnuteľnosti s Rímskokatolíckou cirkvou – farnosť Štrba, Hlavná 103/1, Štrba je
prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu záujmu obce majetkoprávne vysporiadať
existujúci vodný rok v obci (Štrbský potok), ktorý prechádza aj cez pozemky Rímskokatolíckej
cirkvi v Štrbe a ktorá z tohto dôvodu nemôže pozemok plnohodnotne využívať,
Preto schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. c) 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 a Rímskokatolíckou cirkvou farnosť Štrba
na základe Geometrického plánu č. 110/2019 zo dňa 30.4.2020 na základe ktorého:
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Štrba nadobudne od obce Štrba
a) časť pozemku parc. KN-E č. 3030/1- vodná plocha o celkovej výmere 567 m2 v podiele
1/1 čo predstavuje novovytvorený pozemok parc. KN-C č. 1591/14 – ostatná plocha
o výmere 152 m2
b) časť pozemku parc. KN-E č, 184/1 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 75
m2 v podiele 1/1, ktorá je súčasťou novovytvoreného pozemku parc. KN-C č. 437/2 –
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 8 m2
c) časť pozemku prac. KN-E č. 184/2 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 64
m2 v podiele 1/1, ktorá je súčasťou novovytvoreného pozemku parc. KN-C č. 437/2 –
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 m2
d) časť pozemku parc. KN-C č. 447/2 – vodná plocha o celkovej výmere 385 m2, v podiele
1/1, čo predstavuje novovytvorený pozemok parc. KN-C č. 447/18 – ostatná plocha 12
m2
e) časť pozemku parc. KN-C č. 1/3 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 984
m2 v podiele 1/1, čo predstavuje novovytvorený pozemok parc. KN-C č. 1/5 –
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 26 m2 o celkovej výmere spolu 202 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 ako novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 447/11 – orná pôda o výmere
255 m2 v podiele 1/1
b) časť pozemku parc. KN-C č. 477/1 – orná pôda o celkovej výmere 1044 m2, vedeného
na LV č, 2659 čo predstavuje novovytvorený pozemok parc. KN-C č. 447/9 – orná pôda
o výmere 349 m2 v podiele 1/1
c) časť pozemku parc. KN-C č. 477/1 – orná pôda o celkovej výmere 1044 m2 vedeného
na LV č. 2659 čo predstavuje novovytvorený pozemok parc. KN-C č. 447/10 – orná
pôda o výmere 48 m2 v podiele 1/1

d) časť pozemku parc. KN-C č. 477/3 – ostatná plocha o celkovej výmere 736 m2
vedeného na LV č. 2659 čo predstavuje novovytvorený pozemok parc. KN-C č. 447/13
– ostatná plocha o výmere 389 m2 v podiele 1/1
e) časť pozemku parc. KN-C č. 477/3 – ostatná plocha o celkovej výmere 736 m2
vedeného na LV č. 2659 čo predstavuje novovytvorený pozemok parc. KN-C č. 447/14
– ostatná plocha o výmere 3 m2 v podiele 1/1
o celkovej výmere spolu 1044 m2,
za podmienky, že za rozdiel vo výmere zamieňaných pozemkov, ktorý predstavuje 842 m2,
Obec Štrba uhradí Rímskokatolíckej cirkvi farnosť Štrba sumu 4 210 € (5 € za m2).
Dňa 30.6.2021 bol podpísaný Dodatok č. 1 Zmluvy o zámene nehnuteľnosti medzi Obcou Štrba
a Rímskokatolíckou cirkvou farnosť Štrba - uznesenie je splnené.

Dátum vyhotovenia správy:

22.09.2021

Dátum prevzatia správy povinnou osobou:

22.09.2021

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
Pridelenie nových obecných nájomných bytov
v Tatranskej Štrbe do nájmu žiadateľom – budúcim nájomcom
– výber nájomcov bytov

Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

1. Dôvodová správa
2. Zoznam žiadateľov o pridelenie
nájomných bytov

Materiál pripravil:
Zuzana Šefčíková, zamestnanec obce
JUDr. Štefan Bieľak, poradca starostu obce
Návrh na uznesenie:
V texte ....
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Príloha k bodu č. 4 na rokovanie OcZ dňa 27.9.2021
Zoznam žiadateľov o pridelenie obecného nájomného bytu v Štrbe

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Meno a
priezvisko
Miroslav Hesko
Karolína Rusnáková
Rastislava Šebestová
RNDr. Anna Kabírová
Pavlína Pechová
Mgr. Martina Zemková
Tatiana Harvanová
Dominika Smoleňáková
Alena Tomková
Milan Majzel
Aneta Kollárová
Milan Bendík
Ing. Jozef Fábry

Trvalý pobyt
Tatr. Štrba, Pullmanova 70/22
Tatr. Štrba, Bellova 61/1
Tatr. Štrba Bellova 62/2
Štrba, Družstevná 268/12
Štrb. Pleso, Poštová 4020/10
Štrba, J. Gejdoša 791/25
Štrba, SNP 314/20
Tatr. Štrba Štúrova, 73/25
Štrba, SNP 314/20
Tatr. Štrba, Štúrova 74/26
Tatr. Štrba, Lesná 59/15
Štrba, SNP 321/28
Tatr. Štrba, Štúrova 66/9

Žiada
prideliť aký byt
3-izbový
1-izbový
3-izbový
3-izbový
1-izbový
3-izbový
3-izbový
3-izbový
3-izbový
3-izbový
3-izbový
1-izbový
3-izbový

Mgr. Lukáš Olšiak
Michaela Kudasová
Lenka Ilavská
Veronika Levocká
Dana Petro
Margita Ferencová
Silvia Čonková
Ľudmila Bančanská
Mária Štolcová
Mgr. Milada Čermáková
Denisa Čonková

Tatr. Štrba, Štúrova 73/25
Tatr. Štrba, Štúrova 74/26
Tatr. Štrba, Bellova 61/1
Štrba , A.Sládkoviča 593/16
Štrba, 29. januára, 634/13
Štrba, SNP 318/25
Lučivná, Hlavná 133/115
Štrba, Školská 794/17
Štrba, M. Benku 574/20
Tatr. Štrba, Štúrova 66/9
Obec Štrba

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

Dôvodová správa:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe dňa 18. 3. 2021 prijalo uznesenie č. 204/2021, ktorým
určilo podmienky pre výber nájomcov obecných nájomných bytov Tatranskej Štrbe (prestav
časti obecného úradu). Zároveň určilo osobitnú komisiu v zložení Ing. Dagmar Vincová, Milan
Figliar, Zuzana Šefčíková, Ing. Anna Hurajtová, Ing. Štefánia Srebalová na posúdenie splnenia
týchto podmienok.
Obecný úrad v Štrbe po doručení jednotlivých žiadostí postupne kontaktoval žiadateľov
o doplnenie chýbajúcich dokladov pre potreby objektívneho posúdenie týchto žiadosti.
Následne sa uvedená komisia stretla dňa 25. 8. 2021 a dňa 13. 9. 2021, aby posúdila splnenie
týchto podmienok u každého žiadateľa. Zoznam všetkých žiadateľov o pridelenie nájomného
bytu tvorí prílohu tohto materiálu.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
a) berie na vedomie informáciu zo zasadnutia osobitnej komisie na posúdenie všetkých
žiadosti o pridelenie obecných nájomných bytov - 10 b.j. - prestavba časti Obecného úradu v
Tatranskej Štrbe (Bellova ulica č. 75/27 v Štrbe)
b) schvaľuje podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov ako prípad osobitného zreteľa pridelenie nižšie uvedených obecných
nájomných bytov na Bellovej ulici č. 75/27 v Štrbe do nájmu nasledovným nájomcom za
podmienok uvedených v uznesení OcZ č. 204/2021 zo dňa 18.3.2021
Meno a priezvisko a trvalý pobyt nájomcu
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Miroslav Hesko, Pullmanova 70/22, Tatranská Štrba
Rastislava Šebestová, Bellova 61/1, Tatranská Štrba
Pavlína Pechová, Poštová 1020/10, Štrbské Pleso
Milan Majzel, Štúrova 74/26, Tatranská Štrba
Aneta Kollárová, Lesná 59/15, Tatranská Štrba
Lenka Ilavská, Bellova 61/1, Tatranská Štrba
Veronika Levocká, A. Sládkoviča 593/16, Štrba
Dana Petro, 29. januára 634/13, Štrba
Margita Ferencová, SNP 318/25, Štrba

Veľkosť
bytu
3-izbový
3-izbový
1-izbový
3-izbový
3-izbový
3-izbový
2-izbový
3-izbový
2-izbový

a schvaľuje nasledovných náhradných nájomcov (náhradníkov) v prípade uvoľnenia
niektorého z vyššie uvedených nájomných bytov:
1./ Dominika Smoleňáková, Štúrova 73/25, Tatranská Štrba
2./ Ľudmila Bančanská, Školská 794/17, Štrba
c) konštatuje, že ide o prípady osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o akútnu potrebu riešenia
bývania týchto žiadateľov a byty sú prideľované v zmysle vopred určených podmienok a kritérií
určených v príslušnom všeobecne záväznom nariadení obce a v uznesení OcZ č. 204/2021.
d) určuje, že jeden z trojizbových bytov vo vyššie uvedenom bytovom dome bude nájomným
bytom určeným pre osobu uvedenú v § 5 ods. 2 VZN obce Štrba č. 1/2021 (poskytnutie bývania
pre žiadateľa z dôvodov hodných osobitného zreteľa)

OBEC ŠTRBA

K bodu 5

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Štrba č. 3/2021
o podmienkach držania psov na území obce Štrba

Materiál predkladá:
JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

Materiál obsahuje:
1. Návrh VZN č. 3/2021
2. Dôvodová správa

Materiál pripravil:
JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce
Drahomíra Krajčiríková
zamestnanec obce

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
schvaľuje

návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2021 o podmienkach držania psov na území obce
Štrba.
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NÁVRH
Všeobecne záväzné nariadenie obce Štrba
o niektorých podmienkach držania psov na území
obce Štrba
č. ..../2021
Obecné zastupiteľstvo obce Štrba v súlade s ustanovením § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení so zákonom č.
282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších
predpisov vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“):
§1
Úvodné ustanovenia
1. Predmetom tohto VZN je úprava nasledovných podmienok držania a vodenia psov na území
obce Štrba (ďalej len „obec“):
a) stanovenie výšky úhrady za vydanie novej evidenčnej známky psa v prípade jej
zničenia, straty alebo odcudzenia,
b) úprava podrobností o vodení psov,
c) určenie miest, kde je vstup so psom zakázaný,
d) úprava podrobností o znečisťovaní verejných priestranstiev.
2. VZN sa vzťahuje na každú fyzickú a právnickú osobu, ktorá je držiteľom psa, alebo na osobu,
ktorá psa vedie.
3. Za verejné priestory sa na účely tohto VZN považujú budovy, miesta, pozemky, ktoré sa
nachádzajú na území obce a sú vo vlastníctve alebo v správe obce, a ktoré slúžia na verejné
užívanie alebo sú inak verejnosti prístupné bez obmedzenia.
§2
Stanovenie výšky úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky
1. Obec vedie evidenciu psov (ďalej len „evidencia“) na obecnom úrade v Štrbe. Držiteľ psa
dostane pri zapísaní psa do evidencie evidenčnú známku psa bezodplatne.
2. V prípade zničenia, straty alebo odcudzenia evidenčnej známky psa, požiada držiteľ psa
zapísaného do evidencie o vydanie náhradnej známky.
3. Výška úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky je určená na 2,- Eur.
§3
Podrobnosti o vodení psa a zákaz voľného pohybu psa
1. Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je
fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná
predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá,
a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol
spôsobiť.

2. Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba,
ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestore musí mať nebezpečný pes
nasadený náhubok.
3. Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva
dohľad.
4. V katastrálnom území obce je voľný pohyb psov zakázaný na všetkých verejných priestoroch
nachádzajúcich sa v intraviláne obce, okrem miest vyhradených na venčenie psov.
5. Vodiť psa na verejnom priestranstve v intraviláne obce je možné len na vôdzke, bezpečne
pripevnenej na obojku alebo prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia byť primerané
psovi a situácii tak, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii.
6. V extraviláne obce na všetkých verejných priestoroch je zakázaný voľný pohyb psa bez
priameho, bezprostredného dozoru osoby, ktorá psa vedie.
7. V prípade, že osoba vedie psa na verejných priestranstvách nachádzajúcich sa v extraviláne
obce, pes môže byť vedený bez vôdzky len osobou a za podmienok uvedených v bode 1 tohto
článku VZN.
§ 4
Vymedzenie miest so zákazom vstupu so psom
1. Vstup so psom je zakázaný na týchto verejne prístupných miestach, ktoré sú vo vlastníctve,
správe alebo nájme obce:
a) do priestorov škôl a školských zariadení
b) na detské ihriská a pieskoviská
c) do priestorov úradných budov a zariadení, kultúrneho domu a iných kultúrnych
zariadení
d) do priestorov športových zariadení a športovísk
e) do budovy zdravotného strediska
f) na miestny cintorín
g) do iných priestorov budov a areálov, ktoré sú obcou určené a viditeľne označené zákazom
vstupu so psom.
2. Zákaz vstupu so psom podľa bodu 1 tohto článku VZN sa nevzťahuje na:
a) vodiacich psov
b) psov používaných pri záchranných prácach,
c) psov používaných pri plnení úloh civilnej ochrany.
3. Miesta podľa odseku 1 tohto článku VZN musia byť viditeľne označené. Toto označenie
zabezpečí vlastník, správca alebo užívateľ budovy alebo zariadenia umiestnením vhodného
piktogramu alebo textu.
§ 5
Znečisťovanie verejných priestranstiev
1. Držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, je povinný mať pri sebe vhodnú pomôcku na odstránenie
psích exkrementov (výkalov) a po znečistení ich bezodkladne odstrániť a uložiť na určené
miesto.
2. Určeným miestom sú nádoby na zmesový komunálny odpad, resp. symbolom označené
špeciálne odpadkové koše na psie exkrementy.

§6
Záverečné ustanovenia
1. Týmto VZN nie sú dotknuté všeobecne záväzné právne predpisy a iné všeobecne záväzné
nariadenia obce.
2. Týmto VZN sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie obce Štrba č. 14/2016 o ustanovení
sumy úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky pre psa, o ustanovení podrobností
o vodení psa, o vymedzení miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný a kde je vstup so psom
zakázaný a o ustanovení podrobností o znečisťovaní verejných priestranstiev na území obce
Štrba.
3. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Štrba uznesením č. ........./2021 zo
dňa ........
4. Toto VZN nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Obecným zastupiteľstvom v Štrbe a jeho
vyvesením na úradnej tabuli obce.
5. Toto VZN nadobúda účinnosť 1. novembra 2021.

Michal S ý k o r a
starosta obce

Uvedený návrh tohto VZN bol vyvesený na pripomienkovanie na úradnej tabuli obce:
Dňa: 10.09.2021

pečiatka

podpis: ..........................

Uvedené VZN bolo po jeho schválení obecným zastupiteľstvom vyvesené (publikované) na
úradnej tabuli obce:
Dňa:

pečiatka

podpis: ..............................

Uvedené VZN bolo zvesené z úradnej tabule obce:
Dňa:

pečiatka

podpis: ...............................

Dôvodová správa:
Dôvodová správa k návrhu nového VZN obce Štrba o podmienkach držania psov na
území obce Štrba
Problematiku niektorých podmienok držania psov upravuje zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa
upravujú podmienky držania psov.
Pôvodné VZN obce č. 14/2016 už nespĺňalo v zmysle uvedeného zákona niektoré náležitosti
a bolo potrebné doplniť jednotlivé články všeobecne záväzného nariadenia v zmysle platného
zákona č. 282/2002 Z. z.. Nejedná sa o zásadné zmeny, ale skôr o spresnenie a doplnenie
dôležitých bodov. Zásadnou zmenou je len zmena článku 4 pôvodného VZN 14/2016.
Článok 1 bol doplnený o informáciu, čo sa považuje vo VZN za verejné priestranstvo – budovy,
miesta, pozemky vo vlastníctve a správe obce.
Článok 2 sme doplnili o informáciu, že obec vedie (musí viesť) evidenciu psov – táto
informácia v pôvodnom VZN nebola a je podstatná, nakoľko ak občan podľa § 3 zákona č.
282/2002 Z. z. neprihlási psa do evidencie alebo neoznámi obci, kde je pes chovaný, každú
zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie do 30 dní od ich zmeny, tak sa
dopustí priestupku podľa uvedeného zákona.
Článok 3 a 4 pôvodného VZN bolo potrebné upraviť v zmysle uvedeného zákona – presne
stanoviť podrobnosti o vodení psa. Najzásadnejšou zmenou je zmena článku 4 pôvodného VZN
- v uvedenom článku 4 bol voľný pohyb psa zakázaný vo všetkých častiach katastrálneho
územia obce Štrba – v Štrbe, v Tatranskej Štrbe a Štrbskom Plese v zastavanom území obce,
pričom obec nemôže zakázať voľný pohyb psov v celom zastavanom území obce, pretože týmto
by bol zakázaný voľný pohyb psov nielen na verejne prístupných miestach, ktoré sú vo
vlastníctve alebo v správe obce, ale aj na iných ako verejne prístupných priestoroch, a taktiež
aj na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve fyzických alebo právnických osôb. Takýmito zákazmi
obec nesmie zasahovať do vlastníckeho práva iných vlastníkov nehnuteľností na území obce.
Napríklad obec nemôže zakázať vo VZN vstup so psom do kostola a do areálu kostola, ktorý
je vo vlastníctve cirkvi. Obec nemôže zakázať vstup so psom ani na súkromné detské ihriská,
súkromné športové ihriská, na pozemky súkromných škôl a škôlok a pod. S tým súvisí aj zmena
článku 5 pôvodného VZN, kde bol presne vymedzený zákaz vstupu so psom – napr. obchodov
všetkého druhu, do lekární a ambulancií, do reštaurácií, kaviarní, pohostinstiev, vinární, čakární
a pod. tento zákaz sa môže týkať len verejne prístupných miest, ktorých vlastníkom alebo
správcom je obec – článok 4 navrhovaného VZN.
V návrhu VZN článku 5 sme upresnili povinnosť držiteľa psa po znečistení verejného
priestranstva psom a doplnili, že exrementy môže vhodiť okrem nádoby na zmesový kom.
odpad aj do košov označených symbolom na psie exkrementy.

OBEC ŠTRBA

K bodu 6
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Schválenie Štatútu Obecnej polície v Štrbe
Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

1. Štatút Obecnej polície v Štrbe

Materiál pripravil:
Mgr. Pavol Marec
náčelník Obecnej polície v Štrbe
JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
schvaľuje
Štatút Obecnej polície v Štrbe.

15. zasadnutie OcZ, Štrba 27. septembra 2021

Obec Štrba

ŠTATÚT
Obecnej polície
v Štrbe

Obec Štrba v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a
zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii (ďalej len „zákon“) vydáva tento

Štatút Obecnej polície v Štrbe
§1
Všeobecné ustanovenia
(1) Obecná polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného
poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných
nariadení obce, z uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí starostu obce.
(2) Obecná polícia v Štrbe (ďalej len „obecná polícia“) bola zriadená v zmysle zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 564/1991 Z. z. o obecnej polícii
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Všeobecne záväzným nariadením obce Štrba
č. 35/2009 zo dňa 22.12.2009.
§2
Základné úlohy
(1) Obecná polícia
a) zabezpečuje verejný poriadok v obci, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci
pred ohrozením ich života a zdravia,
b) spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku obce, majetku
fyzických a právnických osôb, ako aj iného majetku v obci pred poškodením, zničením, stratou
alebo pred zneužitím,
c) dbá o ochranu životného prostredia v obci,
d) dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a
verejne prístupných miestach,
e) vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia
starostu obce,
f) ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným predpisom (1)
a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky (2) spáchané neuposlúchnutím
zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami alebo
dopravnými zariadeniami (3), objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
g) oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh
a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti obce,
h) plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej zákonom.
(2) Obec môže vymedziť obecnej polícii aj ďalšie úlohy, ak to umožňujú osobitné zákony.
(3) Obecná polícia nemá právnu subjektivitu.
(4) Obecný úrad vo vzťahu k obecnej polícii vykonáva jej personálnu a mzdovú agendu.
§3
Územná pôsobnosť obecnej polície
Územná pôsobnosť obecnej polície je daná katastrálnym územím obce Štrba tvorené z troch
častí – Štrby, Tatranskej Štrby a Štrbského Plesa.
§4
Vzťahy orgánov obce k obecnej polícii
(1) Starosta obce je
a) štatutárnym orgánom v pracovnoprávnych vzťahoch k príslušníkom obecnej polície,
b) autoritou pre disciplinárne konanie a správne konanie.
(2) Obecné zastupiteľstvo:
a) zriaďuje a ruší obecnú políciu ako svoj poriadkový útvar,
b) schvaľuje organizačnú štruktúru, objem mzdových prostriedkov, rozsah technických
prostriedkov a rozpočet obecnej polície,

c) schvaľuje štatút obecnej polície.
§5
Organizácia obecnej polície
(1) Organizáciu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov obecnej polície
určuje obecné zastupiteľstvo s prihliadnutím na rozsah jej úloh.
(2) Obecnú políciu tvoria príslušníci obecnej polície, ktorí sú zamestnancami obce. Pri plnení úloh
majú postavenie verejného činiteľa.
(3) Príslušníkom obecnej polície sa môže stať len bezúhonná osoba, staršia ako 21 rokov, ktorá je
telesne, duševne a odborne spôsobilá na plnenie úloh obecnej polície. Ďalšie podrobnosti môže určiť
organizačný poriadok obecnej polície, resp. iný interný právny predpis.
(4) Príslušník obecnej polície skladá sľub tohto znenia:
"Sľubujem, že budem riadne plniť svoje povinnosti, chrániť záujmy obce a jeho obyvateľov,
zachovávať ústavu, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy."
(5) Organizácia obecnej polície a rozsah jej technických prostriedkov sú určené v organizačnom
poriadku obecnej polície, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
§6
Riadenie a zastupovanie
(1) Činnosť obecnej polície riadi jej náčelník. Za týmto účelom najmä
a) organizuje prácu príslušníkov obecnej polície,
b) podáva starostovi obce správy o situácii na úseku verejného poriadku a o výsledkoch činnosti
obecnej polície; o závažných udalostiach ho vyrozumie okamžite,
c) spolupracuje s riaditeľom príslušného útvaru Policajného zboru, orgánmi štátnej správy,
orgánmi ochrany životného prostredia a inými orgánmi,
d) predkladá starostovi obce požiadavky na zabezpečenie činnosti obecnej polície a zodpovedá za
hospodárne využívanie zverených prostriedkov,
e) zabezpečuje odborný výcvik a školenie príslušníkov obecnej polície,
f) podáva starostovi návrhy súvisiace s pracovnoprávnymi vzťahmi príslušníkov obecnej polície,
g) plní ďalšie úlohy podľa organizačného poriadku a pokynov starostu.
(2) Náčelníka v čase jeho neprítomnosti zastupuje ním poverený príslušník obecnej polície.
(3) V zmysle zákona náčelníka obecnej polície na návrh starostu obce vymenúva a odvoláva obecné
zastupiteľstvo.
Povinnosti a oprávnenia príslušníkov obecnej polície
§7
Základné povinnosti
Príslušník obecnej polície pri plnení úloh je povinný najmä
a) dodržiavať zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy a v ich rámci sa riadiť pokynmi
náčelníka, prípadne pokynmi primátora,
b) dbať na vážnosť, česť a dôstojnosť občanov i svoju vlastnú a nepripustiť, aby osobám v súvislosti
s činnosťou mestskej polície vznikla bezdôvodná ujma a prípadný zásah do ich práv a slobôd
neprekročil mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu sledovaného zákrokom,
c) zakročiť podľa svojich možností a schopností v medziach tohto zákona a iných všeobecne
záväzných právnych predpisov, prípadne vykonať iné nevyhnutné opatrenia, ak je dôvodné
podozrenie, že bol spáchaný alebo je páchaný trestný čin, priestupok, iný správny delikt alebo iným
spôsobom rušený verejný poriadok,
d) zakročiť, ak je ohrozený život, zdravie alebo hrozí škoda na majetku; nemusí tak urobiť, ak by
tým vystavil vážnemu ohrozeniu seba alebo iné osoby,
e) oznámiť v prípade, že bol spáchaný trestný čin, vec Policajnému zboru alebo prokurátorovi a
podľa povahy veci tiež zamedziť vstupu nepovolaných osôb na miesto činu,
f) poučiť pri vykonávaní zákrokov osoby o ich právach,
g) oznamovať bezodkladne náčelníkovi závady a nedostatky, ktoré ohrozujú alebo sťažujú výkon
jeho činnosti.

§8
Všeobecné oprávnenia
(1) Príslušník obecnej polície pri plnení úloh je oprávnený
a) vyzvať osobu, aby upustila od konania, ktorým narušuje verejný poriadok, alebo od iného
protiprávneho konania,
b) ukladať a vyberať v blokovom konaní pokuty za priestupky zistené pri plnení úloh,
c) zadržať osobu pristihnutú pri páchaní alebo bezprostredne po spáchaní trestného činu a ihneď ju
odovzdať najbližšiemu útvaru Policajného zboru; ak ide o hľadanú osobu, predviesť ju do sídla
obecnej polície na účely podania vysvetlenia a urobiť úkony podľa osobitných predpisov,
d) presvedčiť sa, či ten, koho zadržiavajú, nie je ozbrojený alebo či nemá pri sebe inú vec, ktorou
by mohol ohroziť život alebo zdravie, prípadne takú vec odobrať; odobratú vec alebo zbraň odovzdá
najbližšiemu útvaru Policajného zboru spolu so zadržanou osobou,
e) prikázať každému, aby na nevyhnutný čas nevstupoval na určené miesta alebo sa na nich
nezdržiaval, pokiaľ to vyžaduje účinné zabezpečenie plnenia úloh obecnej polície alebo obce,
f) zastavovať vozidlá, ak vodič vozidla spáchal priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej
premávky neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej
dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami, alebo ak ide o vozidlá podľa § 24 ods. 4
zákona o obecnej polícii.
§9
Oprávnenie požadovať preukázanie totožnosti
(1) Príslušník obecnej polície je oprávnený vyzvať osobu pristihnutú pri spáchaní priestupku, alebo
od ktorej je požadované vysvetlenie podľa § 8 ods. 1, alebo ak ide o hľadanú osobu, aby preukázala
svoju totožnosť; osoba je povinná výzve vyhovieť.
(2) Ak odmietne osoba uvedená v odseku 1 preukázať svoju totožnosť alebo ak ju nemôže
preukázať ani po predchádzajúcom poskytnutí potrebnej súčinnosti na preukázanie svojej
totožnosti, je príslušník obecnej polície oprávnený predviesť takúto osobu do sídla obecnej polície
za účelom zistenia jej totožnosti.
§ 10
Oprávnenie požadovať vysvetlenie
(1) Príslušník obecnej polície je oprávnený pri plnení svojich úloh požadovať potrebné vysvetlenie
od osoby, ktorá môže prispieť k objasneniu skutočností dôležitých pre odhalenie priestupku a
zistenie jeho páchateľa. Príslušník obecnej polície je oprávnený vyzvať osobu, aby sa ihneď alebo
v určenom čase dostavila do sídla obecnej polície za účelom vykonania úkonov potrebných na
objasňovanie priestupkov.
(2) Ak osoba bez ospravedlnenia alebo bez závažných dôvodov výzve podľa odseku 1 nevyhovie
a na objasnenie priestupku je podanie vysvetlenia nevyhnutné, môže ju príslušník obecnej polície
predviesť na útvar obecnej polície na účel podania vysvetlenia. Na účel predvedenia môže príslušník
obecnej polície, ak je to nevyhnutné, použiť aj donucovacie prostriedky.
(3) Príslušník obecnej polície po predvedení osoby
a) bezodkladne spíše úradný záznam o predvedení a zápisnicu o podanom vysvetlení,
b) ihneď odovzdá predvedenú osobu najbližšiemu útvaru Policajného zboru, ak zistí, že sú
dôvody na jej odovzdanie; inak osobu ihneď prepustí.
(4) Vysvetlenie môže odmietnuť iba osoba, ktorá by ním sebe alebo blízkej osobe spôsobila
nebezpečenstvo postihu za priestupok alebo trestný čin.
(5) Vysvetlenie sa nesmie požadovať od osoby, ktorá upozornila, že by ním porušila zákonom
uloženú povinnosť mlčanlivosti, iba ak by bola od tejto povinnosti oslobodená.
(6) Príslušník obecnej polície je povinný osobu poučiť o možnosti odoprieť vysvetlenie podľa
odsekov 4 a 5.
(7) Kto sa na výzvu podľa odseku 1 dostaví, má nárok na náhradu nutných výdavkov a na náhradu
ušlého zárobku (ďalej len "náhrada"). Náhradu poskytuje obec. Nárok na náhradu nemá ten, kto sa
dostavil len vo vlastnom záujme alebo pre svoje protiprávne konanie.

(8) Nárok na náhradu podľa odseku 7 zaniká, ak ho oprávnená osoba neuplatní do ôsmich dní odo
dňa, keď sa na výzvu podľa odseku 1 dostavila; oprávnenú osobu treba o tom poučiť.
§ 11
Oprávnenie otvoriť byt
(1) Ak je dôvodná obava, že je ohrozený život alebo je vážne ohrozené zdravie osoby, alebo ak
hrozí závažná škoda na majetku a hrozí nebezpečenstvo z omeškania, je príslušník obecnej polície
oprávnený otvoriť byt, vstúpiť doňho a vykonať potrebné opatrenia na odvrátenie hroziaceho
nebezpečenstva.
(2) Na otvorenie bytu a na vykonanie úkonov podľa odseku 1 je príslušník obecnej polície
povinný zabezpečiť prítomnosť nezúčastnenej osoby; nemusí tak urobiť, ak hrozí nebezpečenstvo
z omeškania a je bezprostredne ohrozený život alebo zdravie alebo bezprostredne hrozí závažná
škoda na majetku.
(3) Po vykonaní opatrení podľa odseku 1 príslušník obecnej polície bez zbytočného odkladu
vyrozumie užívateľa bytu a zabezpečí uzavretie bytu, ak to nemôže vykonať užívateľ alebo iná
oprávnená osoba.
(4) Otvorenie bytu nesmie sledovať iný záujem než ochranu života alebo zdravia a majetku.
(5) O otvorení bytu a vykonaných opatreniach spíše príslušník obecnej polície úradný záznam a
okamžite o tom oboznámi príslušný útvar Policajného zboru a prokurátora.
(6) Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa primerane vzťahujú aj na nebytové priestory.
§ 12
Oprávnenie odňať vec
(1) Príslušník obecnej polície je oprávnený po predchádzajúcej márnej výzve na vydanie odňať
vec, o ktorej sa možno dôvodne domnievať, že v konaní o priestupku môže byť vyslovené jej
prepadnutie alebo môže byť zhabaná, alebo môže súvisieť s trestným činom, alebo ak ide o vec
hľadanú podľa § 24 ods. 4 zákona o obecnej polícii.
(2) Nemožno odňať vec, ktorej hodnota je v nápadnom nepomere k povahe priestupku.
(3) Po odňatí veci spíše príslušník obecnej polície úradný záznam a osobe, ktorej bola vec odňatá,
vystaví potvrdenie o odňatí veci. Odňatú vec odovzdá príslušník obecnej polície orgánu, ktorý o
priestupku rozhoduje, alebo útvaru Policajného zboru, ak ide o priestupok, ktorého objasňovanie
patrí podľa osobitných predpisov Policajnému zboru.
(4) Ak odpadnú dôvody na postup podľa odseku 3 druhej vety, príslušník obecnej polície je
povinný vydanú alebo odňatú vec vrátiť tomu, komu nesporne patrí; inak tomu, kto ju vydal alebo
komu bola odňatá. O vykonaní tohto úkonu spíše záznam.

Použitie donucovacích prostriedkov príslušníkmi obecnej polície
§ 13
Donucovacie prostriedky
(1) Donucovacími prostriedkami podľa zákona sú
a) hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany,
b) slzotvorné prostriedky,
c) obušok,
d) putá,
e) služobný pes,
f) technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla.
(2) Pred použitím donucovacích prostriedkov je príslušník obecnej polície povinný vyzvať osobu,
proti ktorej zakročuje, aby upustila od protiprávneho konania, s výstrahou, že bude použitý niektorý
z donucovacích prostriedkov. Od výzvy a výstrahy môže upustiť iba v prípade, keď je sám
napadnutý alebo je ohrozený život alebo zdravie inej osoby a vec neznesie odklad alebo tomu bránia
iné okolnosti.
(3) O tom, ktorý z donucovacích prostriedkov použije, rozhoduje príslušník obecnej polície podľa

konkrétnej situácie tak, aby osobe, proti ktorej zakročuje, nespôsobil neprimeranú ujmu.
§ 14
Použitie hmatov, chvatov, úderov a kopov sebaobrany, slzotvorných prostriedkov a obušku
(1) Hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany, slzotvorné prostriedky a obušok je príslušník
obecnej polície oprávnený použiť, aby
a) zaistil bezpečnosť inej osoby alebo vlastnej pred protiprávnym útokom, ak sa po výzve od
útoku neupustí,
útok bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých známok bude pokračovať,
b) zabránil výtržnosti, ruvačke, úmyselnému poškodzovaniu majetku alebo inému hrubému
správaniu, ktorým je porušovaný verejný poriadok,
c) zabránil násilnému vstupu nepovolaných osôb do chránených objektov alebo na miesta, kde je
vstup zakázaný,
d) zadržal osobu, ktorá kladie aktívny odpor,
e) predviedol osobu (§ 7 a § 8 ), ktorá kladie aktívny odpor.
(2) Hmaty a chvaty je príslušník obecnej polície oprávnený použiť, ak osoba kladie pasívny odpor.
§ 15
Použitie pút
Putá je príslušník obecnej polície oprávnený použiť
a) na spútanie zadržanej osoby, ktorá kladie aktívny odpor alebo napadá iné osoby alebo
príslušníka obecnej polície alebo poškodzuje majetok, po márnej výzve, aby od takéhoto konania
upustila,
b) na vzájomné pripútanie dvoch alebo viacerých zadržaných osôb za podmienok uvedených v
písmene a),
c) pri vykonávaní služobných úkonov so zadržanou osobou, ak je dôvodná obava, že sa pokúsi o
útek.
§ 16
Použitie technického prostriedku na zabránenie odjazdu motorového vozidla
(1) Príslušník obecnej polície je oprávnený použiť technický prostriedok na zabránenie odjazdu
motorového vozidla v prípade, ak motorové vozidlo stojí na mieste, kde je to zakázané
dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami, a ak porušenie zákazu nie je možné z viny
priestupcu bezodkladne prejednať.
(2) Technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla musí byť zreteľne
označený názvom obecnej polície a musí byť na ňom uvedený spôsob vyrozumenia obecnej
polície, resp. príslušníka obecnej polície, ktorý je oprávnený použitý technický prostriedok na
zabránenie odjazdu motorového vozidla odstrániť.
§ 17
Povinnosti príslušníka obecnej polície po použití donucovacích prostriedkov
(1) Ak príslušník obecnej polície zistí, že pri použití donucovacích prostriedkov došlo k
zraneniu osoby, poskytne jej, ak to okolnosti dovolia, prvú pomoc a zabezpečí lekárske ošetrenie.
(2) Použitie donucovacích prostriedkov je príslušník obecnej polície povinný neodkladne hlásiť
náčelníkovi obecnej polície.
(3) Ak vzniknú pochybnosti o oprávnenosti alebo primeranosti použitia donucovacích
prostriedkov pri hlásení podľa odseku 2 alebo ak pri ich použití bola spôsobená smrť, ujma na
zdraví alebo škoda na majetku, je náčelník obecnej polície povinný zistiť, či boli použité v súlade
so zákonom. O výsledku tohto zistenia spíše úradný záznam, ktorý hneď predloží miestne
príslušnému prokurátorovi.
§ 18
Osobitné obmedzenia

Pri zákroku proti tehotnej žene, osobe vysokého veku, osobe so zjavnou telesnou vadou alebo
chorobou a osobe mladšej ako 15 rokov nesmie príslušník obecnej polície použiť údery a kopy
sebaobrany, slzotvorné prostriedky, obušok a služobného psa, okrem prípadov, keď útok týchto
osôb bezprostredne ohrozuje životy a zdravie iných osôb alebo príslušníka obecnej polície alebo
hrozí väčšia škoda na majetku a nebezpečenstvo nemožno odvrátiť inak.
§ 19
Podmienky nosenia a použitia zbrane príslušníkom obecnej polície
Príslušníci Obecnej polície v Štrbe nie sú držiteľmi služobných zbraní a v rámci výkonu
služby nepoužívajú služobné zbrane.
§ 20
Náhrada škody
(1) Obec zodpovedá za škodu spôsobenú príslušníkom obecnej polície v súvislosti s plnením úloh
ustanovených týmto zákonom; to neplatí, ak ide o škodu spôsobenú osobe, ktorá svojím
protiprávnym konaním oprávnený a primeraný zákrok vyvolala.
(2) Obec zodpovedá za škodu osobe, ktorá poskytla pomoc obecnej polícii alebo jej príslušníkom
na ich žiadosť, alebo s ich vedomím (ďalej len "poškodený”). Obec sa tejto zodpovednosti môže
zbaviť iba vtedy, ak si túto škodu spôsobil poškodený úmyselne.
(3) Obec zodpovedá aj za škodu na veciach, ktorá poškodenému vznikla v súvislosti s poskytnutím
pomoci podľa odseku 2. Pritom sa hradí skutočná škoda, a to uvedením do predošlého stavu. Ak to
nie je možné alebo účelné, hradí sa v peniazoch. Poškodenému môže byť priznaná aj náhrada
nákladov spojených s obstaraním novej veci za poškodenú vec.
(4) Obec zodpovedá aj za škodu, ktorú osoba spôsobila v súvislosti s pomocou poskytnutou
príslušníkom obecnej polície. Ustanovenie odseku 1 sa použije obdobne.
§ 21
Preukazovanie príslušnosti k obecnej polícii
(1) Príslušník obecnej polície preukazuje svoju príslušnosť k obecnej polícii rovnošatou s viditeľne
umiestneným identifikačným číslom, preukazom príslušníka obecnej polície, ako aj ústnym
vyhlásením "obecná polícia".
(2) Príslušník obecnej polície je povinný pred zákrokom preukázať svoju príslušnosť k obecnej
polícii. Nemusí tak urobiť v prípadoch, ak to povaha a okolnosti zákroku neumožňujú.
(3) Ústnym vyhlásením preukazuje príslušník obecnej polície svoju príslušnosť k obecnej polícii
iba vo výnimočných prípadoch, keď okolnosti zákroku neumožňujú túto príslušnosť preukázať
rovnošatou alebo preukazom príslušníka obecnej polície.
§ 22
Rovnošata a ďalšie výstrojné súčiastky príslušníkov obecnej polície
(1) Rovnošatu príslušníka obecnej polície tvorí
a) pokrývka hlavy tmavomodrej farby, ktorá je označená po celom obvode pásom s čierno-bielymi
štvorcami s dĺžkou strán 15 mm umiestnenými v troch radoch tak, aby sa čierno-biele štvorce
striedali šachovnicovým spôsobom; na čelnej strane pokrývky hlavy je umiestnený odznak obecnej
polície,
b) bunda, sako alebo plášť tmavomodrej farby s náramenníkmi rovnakej farby; šírka náramenníkov
je najmenej 50 mm, dĺžka najmenej 120 mm,
c) košeľa s dlhým rukávom bledomodrej farby alebo košeľa s krátkym rukávom bledomodrej farby
s náramenníkmi tmavomodrej farby; šírka náramenníkov je najmenej 50 mm, dĺžka najmenej 120
mm,
d) viazanka tmavomodrej farby,
e) nohavice alebo sukňa tmavomodrej farby,

f) topánky čiernej farby,
g) opasok čiernej farby,
(2) Príslušník obecnej polície nosí rovnošatu iba pri plnení úloh obecnej polície podľa zákona o
obecnej polícii alebo na základe rozhodnutia starostu obce.
§ 23
Označenie motorových vozidiel používaných na plnenie úloh obecnej polície
Na plnenie úloh obecnej polície podľa tohto zákona možno používať motorové vozidlá iba v bielom
farebnom vyhotovení s nápisom OBECNÁ POLÍCIA tvoreným veľkými tlačenými písmenami
čiernej farby umiestneným na obidvoch bočných stranách vozidla, na prednej časti vozidla a na
zadnej časti vozidla . Veľkosť písmen tvoriacich nápis na obidvoch bočných stranách vozidla a na
prednej časti vozidla je najmenej 100 mm. Veľkosť písmen tvoriacich nápis na zadnej časti vozidla
je najmenej 50 mm. Na obidvoch predných dverách vozidla je pod nápisom podľa prvej vety
umiestnený názov obce tvorený veľkými tlačenými písmenami čiernej farby s veľkosťou najmenej
40 mm a erb obce. Na prednej časti vozidla je pod nápisom podľa prvej vety umiestnený erb obce.
§ 24
Preukaz príslušníka obecnej polície
(1) Preukaz príslušníka obecnej polície obsahuje fotografiu, meno a priezvisko, identifikačné číslo,
názov " obecnej polícia", názov obce a podpis starostu obce .
(2) Preukaz príslušníka obecnej polície nesmie byť zameniteľný s preukazmi ozbrojených zborov
a ozbrojených síl a môže sa používať len pri plnení úloh obecnej polície.
§ 25
Spolupráca obecnej polície s inými orgánmi
(1) Obecná polícia spolupracuje pri plnení svojich úloh s príslušným útvarom Policajného zboru,
orgánmi štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce, s orgánmi štátnej zdravotníckej
správy, orgánmi štátneho dozoru vo veciach životného prostredia, orgánmi požiarnej ochrany a s
inými štátnymi orgánmi.
(2) Obecná polícia je oprávnená požadovať z evidencie pobytu občanov Slovenskej republiky a z
registra obyvateľov Slovenskej republiky pri plnení úloh na účel zistenia totožnosti tieto údaje:
a) meno a priezvisko,
b) rodné číslo,
c) adresu trvalého a prechodného pobytu.
(3) Obecná polícia je oprávnená požadovať z evidencie motorových vozidiel pri plnení úloh na účel
zistenia držiteľa motorového a prípojného vozidla tieto údaje:
a) meno a priezvisko držiteľa,
b) rodné číslo držiteľa,
c) adresu trvalého a prechodného pobytu držiteľa,
(4) Obecná polícia na požiadanie obdrží od príslušného orgánu štátnej správy zoznam hľadaných
osôb, zoznam hľadaných vecí a zoznam motorových vozidiel.
§ 26
Odborná spôsobilosť a odborná príprava príslušníkov obecnej polície
(1) Príslušník obecnej polície môže plniť úlohy obecnej polície podľa tohto zákona iba vtedy, ak
má úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a získal odbornú spôsobilosť
príslušníka obecnej polície (ďalej len "odborná spôsobilosť").
(2) Odbornú spôsobilosť získa príslušník obecnej polície absolvovaním odbornej prípravy
príslušníkov obecnej polície (ďalej len odborná príprava) a úspešným vykonaním skúšky odbornej
spôsobilosti (ďalej len "skúška") pred odbornou komisiou Policajného zboru. Príslušník obecnej
polície môže opakovať skúšku iba raz na opravnej skúške. Ak príslušník obecnej polície nevykoná
opravnú skúšku, môže vykonať novú skúšku až po opakovanom absolvovaní odbornej prípravy.
(3) Odbornú spôsobilosť spĺňa aj príslušník obecnej polície, ktorý získal vzdelanie v študijnom
odbore bezpečnostná služba na strednej škole alebo na vysokej škole.

(4) Ministerstvo vnútra SR vydá osvedčenie o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície
(ďalej len "osvedčenie"). Toto osvedčenie je verejná listina.
(5) Dĺžka trvania odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície je 420 hodín.
(6) Formu, rozsah odbornej prípravy, vzor žiadosti o vykonanie odbornej prípravy a o vykonanie
skúšky, podrobnosti o organizácii a o vykonávaní odbornej prípravy podrobnosti o organizácii
skúšky a hodnotení skúšky a vzor osvedčenia ustanovuje osobitný právny predpis vydaný
príslušným ministerstvom.
§ 27
Dohľad štátu nad činnosťou obecnej polície
Obec je povinná do 31. marca každého roka zaslať Ministerstvu vnútra SR správu o činnosti obecnej
polície za predchádzajúci kalendárny rok.
§ 28
Spoločné a záverečné ustanovenie
( 1 ) Týmto štatútom nie sú dotknuté ustanovenia zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení
neskorších predpisov a ďalších súvisiacich osobitných právnych predpisov.
(2) Organizáciu obecnej polície, rozsah jej technických prostriedkov, plnenie osobitných
predpokladov pre výkon funkcie príslušníka obecnej polície môže ustanoviť Organizačný poriadok
Obecnej polície v Štrbe, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo v Štrbe.
(3) Tento štatút bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Štrbe dňa 27. 9. 2021 uznesením číslo
239/2021.
(4) Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia Obecným zastupiteľstvom v
Štrbe.

Michal Sýkora
starosta obce

Poznámky (odkazy):
(1) Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
(2) § 22 zákona SNR č. 372/1990 Zb.
(3) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných
komunikáciách v znení neskorších predpisov.
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K bodu 7
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Informácia o aktuálnej činnosti Obecnej polície v Štrbe
Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

1. Správa o činnosti – január-máj
2021
2. Správa o činnosti – máj - august
2021

Materiál pripravil:
Mgr. Pavol Marec
náčelník Obecnej polície v Štrbe

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
berie na vedomie
informáciu o aktuálnej činnosti Obecnej polície v Štrbe.

15. zasadnutie OcZ, Štrba 27. septembra 2021

OBECNÁ POLÍCIA ŠTRBA
Hlavná 188/67 05938 Štrb

Správa o činnosti ObP Štrba za január-august 2021
➢ január – apríl 2021
č. 275 - IP24a - (zóna s dopravným obmedzením)
- 63 priestupkov v sume 1. 035 €
č. 231 - B1 - (zákaz vjazdu všetkých mot. vozidiel v oboch smeroch)
- 86 priestupkov v sume 1. 220 €
č. 230 - B2
- (zákaz vjazdu všetkých vozidiel)
9 priestupkov v sume 210 €
č. 270 – B34 - (zákaz zastavenia)
1 priestupok v sume 15 €
VZN - ( všeobecné záväzné nariadenie obce)
1 priestupok v sume 15 € (voľne sa pohybujúci pes)
COVID-19 opatrenia
-zák. č. 355/2007 o ochrane a podpore verejného zdravia - vyhláška č.11/2020 úrad
verejného zdravotníctva SR
1 priestupok v sume 30 €
Za obdobie január-apríl 2021 príslušníci OcP Štrba vyriešili 161 priestupkov
v sume 2. 525 €
Príslušníci OcP Štrba, riešili cca 25 priestupkov na úseku dopravy vyplývajúcich
z dopravného značenia č. 275 napomenutím, nakoľko vodiči motorových vozidiel sa
nachádzali v blízkosti, alebo vo svojich motorových vozidlách a cca 55 priestupkov na úseku
dopravy vyplývajúcich z dopravného značenia č. 231.
Cieľom OcP nie je pôsobiť na vodičov a návštevníkov Štrbského Plesa represívne, ale
usmerňovať ich na parkovanie na vyznačené parkoviská.
Keď sa riešia dané priestupky v blokovom konaní na mieste na úseku dopravy, jedná sa
o výšku sankcie samozrejme podľa druhu závažnosti.

➢ máj - august 2021
č. 275 - IP24a - (zóna s dopravným obmedzením)
- 62 priestupkov v sume - 990 €
č. 231 - B1 - (zákaz vjazdu všetkých mot. vozidiel v oboch smeroch)
- 232 priestupkov v sume - 3.480 €
č. 230 - B2
- (zákaz vjazdu všetkých vozidiel)
22 priestupkov v sume - 390 €
č. 270 – B34 - (zákaz zastavenia)
9 priestupkov v sume - 150 €
Vyhradené parkovisko
14 priestupkov v sume – 210 €

VZN - ( všeobecné záväzné nariadenie obce č. 39/2012)
3 priestupky v sume 45 €
Za obdobie máj - august 2021 príslušníci ObP Štrba vyriešili
342 priestupkov
v sume 5.265 €
Príslušníci ObP Štrba, riešili cca 250 priestupkov na úseku dopravy vyplývajúcich
z dopravného značenia č.275, č. 231, č.230 a č.270 napomenutím
Cieľom ObP nie je pôsobiť na vodičov a návštevníkov Štrbského Plesa represívne, ale
usmerňovať ich na parkovanie na vyznačené parkoviská.
Keď sa riešia dané priestupky na úseku dopravy, príslušníci ObP ukladajú najmenšie možné
sankcie v blokovom konaní na mieste.

1. Riešenie priestupkov príslušníkmi ObP Štrba: január - august
č. 275 - IP24a - (zóna s dopravným obmedzením)
- 125 priestupkov v sume - 2.025 €
č. 231 - B1 - (zákaz vjazdu všetkých mot. vozidiel v oboch smeroch)
- 318 priestupkov v sume – 4.700 €
č. 230 - B2
- (zákaz vjazdu všetkých vozidiel)
31 priestupkov v sume - 600 €
č. 270 – B34 - (zákaz zastavenia)
10 priestupkov v sume - 165 €
Vyhradené parkovisko
14 priestupkov v sume – 210 €
COVID-19 opatrenia-zák. č. 355/2007 o ochrane a podpore verejného zdravia - vyhláška
č.11/2020 úrad verejného zdravotníctva SR
1 priestupok v sume 30 €
VZN - ( všeobecné záväzné nariadenie obce)
1 priestupok v sume 15 € (voľne sa pohybujúci pes)
VZN - ( všeobecné záväzné nariadenie obce č. 39/2012)
3 priestupky v sume 45 €
V období od januára do augusta 2021, príslušníci ObP Štrba riešili 503 priestupkov
v blokovom konaní na mieste v hodnote 7.790€.
Napomenutím cca 330 priestupkov.

2. Opatrenia v súvislosti s pandémiou Covid -19
-

-

Na podnet Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, preverenie dodržiavania
povinnej karantény občanov obce na adrese trvalého pobytu
V začiatkoch pandémie prebiehajúce kontroly dodržiavania odstupov občanov pred
potravinami v obci Štrba a Tatranská Štrba
Zvýšená kontrola hlavne v nočných hodinách, na dodržiavanie nariadenia nosenia
ochranných rúšok a zákazu zhromažďovania sa občanov na verejnosti
Doručenie ochranných rúšok občanom na Štrbskom Plese
Od januára príslušníci ObP plnili úlohy, počas testovania občanov na Covid-19
v testovacích miestach v obci Štrba (Nezábudka) a miestnej časti Tatranská Štrba
(Dom seniorov).
Upozorňovanie návštevníkov Štrbského Plesa, na rešpektovanie nariadení v súvislosti
s pandémiou Covid-19
V dvoch prípadoch hliadka stotožnila v obci Štrba osádku motorového vozidla
s rumunskou poznávacou značkou, ktorá predávala počas opatrení a núdzového stavu
záclony a koberce formou podomového predaja. V jednom prípade bolo vyrozumené
OOPZ Svit, ktorá daný podnet z našej strany riešila a v druhom prípade hliadka ObP
Štrba uložila predajcom pokutu v blokovom konaní na mieste.

3. Vykonávaná činnosť
➢ Pre OOPZ Vysoké Tatry, bolo vykonané spracovanie kamerového záznamu, vo veci
poškodenia motorového vozidla na centrálnom parkovisku

➢ Stotožnenie osoby z Estónska na Štrbskom Plese, vo veci porušovania
epidemiologických opatrení a nariadení vlády SR v súvislosti so šírením COVID-19.

➢ Riešenie vo veci nezabezpečeného parkujúceho motorového vozidla proti pohybu na
Tatranskej Štrbe.

➢ Upozornenie kompetentných osôb na odstránenie závad v obci Štrba

➢ Hliadka OcP v obci Štrba, riešila priestupok vo veci nedodržiavania
epidemiologických opatrení v súvislosti s COVID-19 u osádky z Rumunska, ktorá
prevádzala domový predaj kobercov a záclon

➢ Upozornenie na premiestnenie dopravného značenia č. 275 (zóna s dopravným
obmedzením), odstránením značky parkovisko, umiestnením dodatkovej tabule pod
značku č.231 o čase zásobovania pre stánky na náměstí MS-70

➢ Upozornenie kompetentných osôb na pohyb vlka v miestnej časti Štrbské Pleso

➢ Príslušníci ObP vlastnou činnosťou zistili majiteľa motorového vozidla, dlhodobo
parkujúceho na parkovisku na Tatranskej Štrbe.

➢ Dôraz kladený na rešpektovanie dopravného značenia č.270 ( zákaz zastavenia)
vodičmi motorových vozidiel, na miestnej komunikácii ul. Železničnej na Tatranskej
Štrbe

➢ Riešenie dopravnej situácie na miestnej komunikácii ul. Móryho na Štrbskom Plese

➢ Riešenie vodičov motorových vozidiel parkujúcich motorové vozidlá na chodníku ul.
Hlavnej v obci Štrba

➢ Založenie dodatkových tabúľ pred parkoviskom FIS, pod dopravnou značkou č. 231
na námestí MS-70 a informačnej tabule nad vchodom oddelenia ObP.

➢ Odstúpenie priestupku na úseku dopravy Okresnému dopravnému inšpektorátu
v Košiciach. Vodič motorového vozidla nerešpektoval na ul. K vodopádom dopravné
značenie č.231(zákaz vjazdu) a pokyny príslušníkov ObP Štrba.

➢ Odchyt voľne sa pohybujúcich psov a následný odvoz do útulku v Kežmarku.

➢ Prevádzaná evidencia vlastníkov (držiteľov) psov v obci Štrba a miestnych častí
Tatranská Štrba a Štrbské Pleso v súvislosti s databázou psov vedenou v elektronickej
podobe.

➢ Upozorňovanie vodičov motorových vozidiel na zákaz parkovania motorových
vozidiel na trhovom mieste v obci Štrba

➢ Na Štrbskom Plese miestnej komunikácii ul. Móryho, zabezpečenie nebezpečného
značenia chodníka. Jednalo sa o cca 10cm – 15cm kovové značenie vyčnievajúce zo
zeme.

➢ Upozornenie kompetentných osôb na poškodenie premostenia chodníka na Štrbskom
Plese

➢ Šetrenie vo veci zraneného päť ročného dievčatka pod námestím MS-70 na Štrbskom
plese, v dôsledku zle osadenej šachty.

➢ Zastavenie výstavby montovanej stavby na parcele č.2384/42 pri reštaurácii Koliba na
ul. K vodopádom – dočasné náučné laboratórium.

Monitorovanie odstránenia montovanej stavby pod apartmánovým domom Oliver

➢ Zabezpečenie zákazu vjazdu motorových vozidiel na vyasfaltovanom úseku Šoldov –
Tatranská Štrba

➢ V Tatranskej Štrbe na zastávke náhradnej ozubnicovej dopravy pod hotelom Rysy,
hliadka prostredníctvom čítačky čipov zistila majiteľa ležiaceho psa

➢ V obci Štrba na ul. Družstevnej, hliadka upozornila majiteľa nepojazdnej bielej
dodávky, aby odstránil dané motorové vozidlo dlhodobo stojace na verejnej ploche.

➢ Oldtimer Rally Tatry – parkovanie, usmerňovanie účastníkov a riadenie dopravy

3. Iná činnosť
Príprava nových priestorov oddelenia ObP a presťahovanie sa dňa 08.05.2021

•
•
•
•
•
•
•
•

Preverenie útoku otca na svojho syna v miestnej časti Tatranská Štrba.
Súčinnosť organizátorom počas športového preteku Slovenského pohára v behu na
lyžiach.
Poskytnutá osobná súčinnosť dvoma príslušníkmi ObP Štrba pre Horskú záchrannú
službu a RZP, počas prenosu zranených osôb z vrtulníka do sanitiek.
Osobné vyrozumenie občianky obce Štrba, na povinnosť očkovania svojích detí u
detskej lekárky v Poprade.
Asistencia zamestnankyni ObÚ Ing. Martine Chlebovcovej vo veci šetrenia čiernej
stavby na ul. Školskej v obci Štrba.
Riešenie vo veci voľne sa pohybujúcich psov v obci Štrba a miestnej časti Štrbské
Pleso.
Doručovanie písomností, listových zásielok, doporučených doručeniek a
doporučených písomností zaslaných súdom a exekútorom občanom obce Štrba a
Štrbské Pleso.
Zvýšená hliadková činnost v obci Štrba vo večerných hodinách, v súvislosti
s porušovaním epidemiologických opatrení a VZN obce č. 39/2012 o úprave
podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov mladistvými a
maloletými.

➢ Šetrenia vo veci zabudnutej krabice plnej tričiek pred poštou v obci Štrba občanom
obce.
➢ Spracovanie dožiadania z Okresného súdu v Poprade, vo veci charakteristiky
a vyhotovení správy o správaní sa osoby v mieste prechodného pobytu na Štrbskom
Plese
➢ Dňa 11.07.2021 súčinnosť počas kultúrnej akcie obce Štrba – odomknutie jazera vôd
Štrbské pleso

➢ Na podnet Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, oddelenia sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately, bola poskytnutá súčinnosť zamestnankyni OcÚ p. Zuzane
Šefčíkovej, vo veci šetrenia celkovej starostlivosti o maloleté dieťa zo strany matky
s trvalým pobytom v obci Štrba
➢ Počas motorizovanej patroly na Štrbskom Plese ul. K vodopádom, hliadka
spozorovala osobu s nepriaznivým zdravotným stavom . Privolaná bola RZP.
➢ Hliadka počas riešenia priestupku s vodičom motorového vozidla na úseku dopravy,
zistila pozitívnu prítomnosť alkoholu v dychu vodiča. Danú vec postúpila hliadke
z OOPZ Vysoké Tatry.
➢ Stotožnenie maloletej osoby, vo veci znečistenie dverí skladu potravín COOP Jednota
ul. Hlavná
➢ Počas školského roku, hliadka každodenne dbala o bezpečný prechod žiakov ZŠ na
prechode pre chodcov na ul. Hlavnej
➢ Doručuje písomnosti zaslané z OcÚ Štrba pre vysunuté pracovisko na Tatranskú
Štrbu, písomnosti, doporučené doručenky, knihy, Štrbské noviny zaslané z OcÚ
občanom Štrbského Plesa. písomností zaslané súdom a exekútorom občanom obce
Štrba, Tatranská Štrba a Štrbské Pleso.
➢ Vo večerných hodinách v čase o 21.15 hod. v obci Štrba na ul. SNP, hliadka
zaznamenala na miestnej komunikácii ležiacu osobu zjavne pod vplyvom alkoholu.
Pre jej bezpečnosť ju odviezla na adresu pobytu.
➢ V čase o 06.50 hod. prijatie oznámenia, vo veci ležiacej osoby pred firmou Tatrapak
spol. s.r.o. ul. A. Sládkoviča 471/15. hliadka zistila, že sa jedná o ťažký stav osoby
pod vplyvom alkoholu. Privolaná bola RZP. Hliadka asistovala počas naloženie
a premiestnenie osoby do vozidla RZP.
➢ Dňa 03.07.2021 poskytnutá súčinnosť organizátorovi BE COOL s.r.o. verejného
športového podujatia ČSOB Night Run Štrbské Pleso (9.ročník), na úseku dopravy
➢ Dňa 11.07.2021 poskytnutá súčinnosť organizátorovi športového podujatia MŠM
v obci Štrba, na úseku dopravy
➢ Obyvateľka Štrbského Plesa, telefonicky vyrozumela hliadku v súvislosti čiernou
skládkou odpadu cca 50m od kostola. V danej veci, bol osobne vyrozumený p. Straka
➢ Dňa 17.07.2021 v obci Štrba, poskytnutá súčinnosť organizátorovi kultúrneho
podujatia Vatra zvrchovanosti, ktorú usporiadal miestny odbor Matice slovenskej.
➢ V chatovej oblasti Lieskovec, hliadka na emailoví podnet, riešila správanie sa
ubytovaných v chate č. 3094, ktoré obťažovali hlukom a neprimeraným správaním sa
osoby ubytovaných v okolitých chatkách.
➢ Poskytnutá súčinnosť OOPZ Vysoké Tatry, Okresnému dopravnému inšpektorátu
Poprad a príslušníkovi NAKA, vo veci záznamu kamerového systému na Štrbskom
Plese
➢ Odovzdanie nájdených mobilných telefónov, peňaženok s finančnou hotovosťou,
kľúča od motorového vozidla ich majiteľom
➢ Riešenie občanov obce Štrba, vo veci nerešpektovania VZN č. 39/2012 (o úprave
podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov).
➢ Vo večerných hodinách v obci Štrba, prevádzaná kontrola vonkajších objektov ZŠ,
MŠ, námestíčka, futbalového ihriska, detských ihrísk, pošty, potravín (p. Šerfela, p.
Hlavu), býv. potravín Nezábudka, AB poľnohospodárskeho družstva, odpočívadla za
obcou smerom na Važec, zastávok SAD, OcÚ.
Kontrola bola prevádzaná aj v chatovej oblasti Lieskovec a zaniknutej osady Šoldov.
➢ Hliadka medzi Štrbou a Tatranskou Štrbou odstránila z vozovky usmrtenú líšku

➢ Na žiadosť vodiča motorového vozidla zn. Range Rover s EČ LV 190CV parkujúceho
pri Novom Štrbskom plese, hliadka preverila poruchu motorového vozidla, nakoľko
mu bola telefonicky zobrazovaná cez centrálny pult ochrany majetku.
➢ Počas letnej turistickej sezóny, hliadka ObP prevádza smerovanie vodičov
motorových vozidiel na parkovanie na parkoviská (centrálne parkovisko, dočasné
parkovisko vedľa miestnej komunikácie ul. Szentiványho, parkovisko pri Novom
Štrbskom plese, miestnu komunikáciu smerom na Popradské Pleso,. parkovisko pri
penzióne Pleso).
V dôsledku zaplnenie parkovacích miest na Štrbskom Plese, hliadka na križovatke
Roveň, zamedzila vjazdu motorových vozidiel na Štrbské Pleso počas dní:
03.08.2021 v čase od 12.45 hod. do 13.20 hod.
07.08.2021 v čase od 10.50 hod. do 13.10 hod.
15.08.2021 v čase od 11.50 hod. do 12.05 hod.
21.08.2021 v čase od 11.55 hod. do 13.30 hod.
22.08.2021 v čase od 10.50 hod. do 13.30 hod.
04.09.2021 v čase od 11.50 hod. do 13.10 hod.
11.09.2021 v čase od 10.00 hod. do 14.20 hod.
12.09.2021 v čase od 11.30 hod. do 12.30 hod.
15.09.2021 v čase od 11.30 hod. do 13.15 hod.
➢ Na podnet občanov bývajúcich na ul. J. Gejdoša v obci Štrba, hliadka preverila
podozrenie z týrania psov zo strany majiteľa.
➢ Hliadka v nočných hodinách dňa 04.08.2021 v obci Štrba, riešila s osobami
nerešpektujúcimi VZN č.39/2012 (zákaz požívania alkoholických nápojov na
verejnosti) priestupky v blokovom konaní na mieste.
➢ Poskytnutá súčinnosť zrazu motorkárov Harley Davidson na Štrbskom Plese
➢ Počas kontroly obce Štrba, na miestnej komunikácii ul. Poľnej pred obytným domom
č. 52/7, hliadka zaznamenala vytekajúcu vodu na miestnu komunikáciu. Hliadka
privolala p. Michala Garaja, ktorý v danej veci vyrozumel vodárenskú spoločnosť na
odstránenie poruchy.
➢ Zúčastnenie sa pietneho aktu kladenia vencov pri pamätníku Smútiaca mať –
Spomienka na odkaz SNP 2021
➢ Smerovanie na parkovanie účastníkov Oldtimer Rallye Tatry 2021 – medzinárodnej
súťaže historických automobilov a motocyklov pred kultúrnym domom v obci Štrba
➢ 04.09.2021 hliadka na žiadosť tajomníka Zväzu vojakov SR (PhDr. Marián Mjartan)
zabezpečovala bezplatný vstup na parkovisko vedľa hotela Solisko v súvislosti s
konaním pietneho aktu pri pamätníku padlých partizánov a zahájenia 26. ročníka
Medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň
➢ 04.09.2021 športové podujatie - Beh za Tatry, Európsky týždeň športu BeActive
Village,
➢ 11.09.2021 športové podujatie – Red Bull400, Seniorský šport
➢ 17.09.2021 na žiadosť ODI OR PZ, poskytnutá súčinnosť počas konania 65. ročníka
cyklistických pretekov v územnom obvode OR PZ v Poprade – zabezpečenie
križovatky výjazd Popradské Pleso – parkovisko a výjazd parkovisko Roveň.
➢ Súčinnosť s Centrom pre detí a rodinu (detský domov), vo veci šetrenia starostlivosti
o maloleté osoby v rodine Lehotských v obci Štrba.

4. Iná činnosť
Príprava nových priestorov oddelenia ObP a presťahovanie sa dňa 08.05.2021

•

Zakúpenie výstrojných súčiastok pre príslušníkov ObP: tričká, bundy, šiltovky, rúška

•

Absolvovanie skúšok a psychologického vyšetrenia dvoch príslušníkov OcP
v súvislosti s vedením služebného motorového vozidla s právom prednostnej jazdy.

•

Zakúpenie telovej kamery na uniformu, v súvislosti s častým osočovaním a
neverbálními útokmi na príslušníkov OcP počas riešenia priestupkov v blokom
konaní.

•

Zakúpenie alkohol testeru zn. Alcovisor MarkX Full Kit na zistenie alkoholu v dychu
pri riešení priestupkov a bateriek.

Spracoval: náčelník ObP Štrba Mgr. Pavol Marec

OBEC ŠTRBA

K bodu 8
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Informatívna správa o konsolidovanej účtovnej závierke
obce Štrba za rok 2020 a o vykonaní auditu tejto závierky
Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

1. Výročná správa obce Štrba za rok 2020
2. Správa nezávislého audítora

Materiál pripravil:
Ing. Romana Paverová
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Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
berie na vedomie
Informatívnu správu (správu audítora) o konsolidovanej účtovnej závierke obce Štrba za rok 2020.
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Konsolidovaná výročná správa
(uvádza údaje z individuálnej výročnej správy)
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Michal Sýkora
starosta obce

Názov:

OBEC ŠTRBA

Sídlo:

Obecný úrad, Hlavná 188/67, 059 38 Štrba

Štatutárny orgán:

Michal Sýkora, starosta obce

SK NACE:

84110 všeobecná verejná správa

Kód obce:

523933

IČO obce:

00326615

DIČ obce:

2021212765

Kontakt:

tel. 052/7781461
fax 052/7781460
e-mail: strba@strba.sk
web: www.strba.sk

2

OBSAH
1. Základná charakteristika konsolidovaného celku
1.1. Geografické údaje
1.2. Demografické údaje
1.3. Symboly obce
1.4. História obce
1.5. Pamiatky
1.6. Významné osobnosti obce
1.7. Výchova a vzdelávanie
1.8. Zdravotníctvo
1.9. Sociálne zabezpečenie
1.10. Kultúra
1.11. Hospodárstvo
1.12. Organizačná štruktúra obce
2. Rozpočet obce na rok 2020 a jeho plnenie
2.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2020
2.2. Prebytok / schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020
2.3. Rozpočet na roky 2021 - 2023
3. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za materskú účtovnú jednotku a konsolidovaný
celok
3.1. Majetok
3.2. Zdroje krytia
3.3. Pohľadávky
3.4. Záväzky
4. Hospodársky výsledok za rok 2020 – vývoj nákladov a výnosov za materskú účtovnú jednotku
a konsolidovaný celok
5. Ostatné dôležité informácie
5.1. Prijaté granty a transfery
5.2. Poskytnuté dotácie
5.3. Významné investičné akcie v roku 2020
5.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
5.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
5.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
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Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou
osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou
obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej
obyvateľov.

1.1. Geografické údaje
Geografická poloha obce : Územie obce Štrba leží na severozápadnom okraji východného
Slovenska v Liptovskej kotline, patrí do okresu Poprad a je hraničnou obcou na západe Prešovského
kraja. Na území štrbského chotára okrem Štrby ležia aj jej časti – Tatranská Štrba a Štrbské Pleso.
Katastrálna hranica územia obce je geografickým rozhraním medzi východnou Popradskou kotlinou
a západnou Liptovskou kotlinou a súčasne tvorí aj hranicu medzi základnými povodiami riek Poprad
a Váh.
Susedné mestá a obce : Susednými katastrami obce sú, na východe katastre obcí Mengusovce
a Lučivná, na juhovýchode Šuňava, na juhu kataster obce Liptovská Teplička a na západe obec
Važec, patriaca už do okresu Liptovský Mikuláš.
Celková rozloha obce : Rozloha katastra je 6 307,59 ha.
Nadmorská výška : Nadmorská výška: 827 m n. m. - stred obce, 2385 m n. m. - najvyšší bod
katastrálneho územia (Štrbský štít).

1.2. Demografické údaje
Počet obyvateľov : 3 399
Prehľad o pohybe obyvateľov v obci Štrba v období od 01. 01. 2020 do 31.12.2020:
Počet občanov s trvalým pobytom:

Štrba
Tatranská Štrba
Štrbské Pleso

2 456
844
99

Počet prisťahovaní:

Štrba
Tatranská Štrba
Štrbské Pleso

45
8
2

Počet odsťahovaní:

Štrba
Tatranská Štrba
Štrbské Pleso

40
45
6

Počet narodení:

Štrba
Tatranská Štrba
Štrbské Pleso

15
6
1

Počet úmrtí:

Štrba
Tatranská Štrba
Štrbské Pleso

32
18
0

Vývoj počtu obyvateľov :
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Počet obyvateľov k 31. 12. 2007 bol 3 602.
Počet obyvateľov k 31. 12. 2008 bol 3 645.
Počet obyvateľov k 31. 12. 2009 bol 3 639.
Počet obyvateľov k 31. 12. 2010 bol 3 649.
Počet obyvateľov k 31. 12. 2011 bol 3 626.
Počet obyvateľov k 31. 12. 2012 bol 3 601.
Počet obyvateľov k 31. 12. 2013 bol 3 568.
Počet obyvateľov k 31. 12. 2014 bol 3 546.
Počet obyvateľov k 31. 12. 2015 bol 3 492.
Počet obyvateľov k 31. 12. 2016 bol 3 479.
Počet obyvateľov k 31. 12. 2017 bol 3 456.
Počet obyvateľov k 31. 12. 2018 bol 3 481.
Počet obyvateľov k 31. 12. 2019 bol 3 455.
Počet obyvateľov k 31. 12. 2020 bol 3 399.

1.3. Symboly obce
Erb obce : Erb Štrby pozostáva z červeného štítu, ktorý má pri spodnom okraji tri zlaté hviezdy
prevýšené ramenom v striebornom rukáve so zlatým lemovaním, držiacim súčasne dva zlaté kríže
– ondrejský a latinský – zakončené rozšírenými pätkami. Symbolika je spojená so šľachticom
Bohumírom a jeho tromi synmi, zakladateľmi rokov Bán, Smrečáni a Svätojánski, zobrazenými
troma hviezdami. Sv. Ondreja, ktorému je zasvätený rímskokatolícky kostol v obci, zastupuje
rameno s ondrejským krížom, súvisiacim s jeho mučeníckou smrťou. Zaujímavosťou je spojenie
ondrejského a latinského kríža, ktoré sú držané spolu a vyvolávajú pocit súdržnosti. Červená
podkladová farba erbu pripomína martýrsku smrť patróna – sv. Ondreja apoštola. Erb s atribútom sv.
Ondreja pochádza z polovice 19. Storočia a nadväzuje na starú hagiografickú pečať zo 16. Storočia.
Súčasný erb Štrby vznikol v roku 1993 a jeho autormi sú Ladislav a Dragica Vrteľovci. Bol zapísaný
v Heraldickom registri pod číslom S-53/95.

Erb Tatranskej Štrby tvorí šikmo štvrtený červeno-zlatý štít, preložený zlatočerveným šikmo
štvrteným priebežným krížom – to všetko prekrýva zelený vznášajúci sa smrek. Delenie štítu
vyvoláva obraz ondrejského kríža – symbolu pôvodného patróna Štrby. V strede sa pôvodne
nachádzala modrá jedľa, ktorá ma charakterizovať polohu Tatranskej Štrby. Erb vytvoril v roku 1958
Zdenko Alexy. V Heraldickom registri sa nachádza pod číslom T-133/2008.
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Erb Štrbského Plesa pozostáva zo štiepeného štítu. V pravej polovici v modrom poli je nad
striebornou položenou snehovou vločkou strieborné zvlnené brvno, prevýšené zlatým slnkom so
striedavými lúčmi. Ľavá červeno-zlatá polovica je šikmo štvrtená, preložená zlato-červeným šikmo
štvrteným priebežným krížom. Pravá polovica štítu sa inšpiruje rodovým erbom Svätojánskych, ako
aj symbolmi leta a zimy vo vysokohorskom prostredí. V druhom poli priečnym štvrtením vznikol
ondrejský kríž, ktorý symbolizuje Štrbu. Erb vznikol v roku 1958 a jeho autorom je Zdenko Alexy.
V Heraldickom registri bol zapísaný pod číslom S-358/2008.

Vlajka obce : Vlajka Štrby je červená so žltým ondrejským krížom s bielym lemovaním. Má pomer
2 : 3 a je ukončená tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny listu vlajky.

Vlajka Tatranskej Štrby pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách: červená, žltá,
červená, zelená, žltá, červená a žltá. Má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi
zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.
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Vlajka Štrbského Plesa je z ôsmich pozdĺžnych pruhov vo farbách: modrá, žltá, biela, modrá,
červená, žltá, biela a červená. Má pomer strán 2 : 3 a je ukončená tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi,
siahajúcimi do tretiny jej listu.

Pečať obce: Najstaršie známe pečatidlo Štrby pochádza zo 16. storočia a zdobí ho kruhopis
SIGILLVM.OPIDI CSORBAE IN CO(mi)T(a)TV LYPT(oviensi). V strede pečatného poľa je
vyrytá postava sv. Ondreja, ktorý v pravej ruke nesie ondrejský kríž. Ďalšie pečatidlo je z roku 1853.
Na tomto je vyrytý heraldický mimoriadne pozoruhodný erb Štrby, ktorý je z Fellegiho kresby. Jeho
autorom je dosiaľ neznámy rytec. V hornej polovici poľa je vyrytý iba názov obce s vročením:
CSORBA 1853. V strede poľa sú tri hviezdičky, nad ktorými sa vznáša rameno s latinským
a ondrejským krížom. V druhej polovici 19. Storočia vznikla aj nápisová pečiatka obce. V jej poli je
text: LIPTÓ-MEGYE CSORBA KÖZSÉG HIV (alatos). PECSÉTJE. V súčasnosti sa od roku 1990
používa pečať s nápisom OBEC ŠTRBA.
Ďalšie symboly obce: štandarda starostu ktorá sa podobá znakovej zástave, no je obohatená o lem
v obecných farbách. Existuje v jednom vyhotovení a označuje úrad starostu obce. Rovnaký význam
má ozdobná reťaz s obecným erbom. Právo nosiť ju má len starosta a ním poverený poslanec pri
slávnostných príležitostiach.
Pri príležitosti 720. výročia založenia obce Štrba a 120. výročia vzniku Tatranskej Štrby bol
vyhotovený symbolický ozdobný kľúč od brány Štrby. Na pozlátenom kľúči sa nachádza erb obce.

1.4. História obce
Štrba sa nachádzala na historickom území Liptova. Po zániku Veľkomoravskej ríše sa severné
časti dnešného Slovenska postupne začleňovali do nového štátneho útvaru – Uhorska. Územie
Liptova bolo súčasťou Zvolenského komitátu až do roku 1339, keď sa tento administratívny celok
rozpadol a vyvinuli sa z neho štyri samostatné stolice – Turiec, Liptov, Orava a Zvolen.
V druhej polovici 13. storočia sa šírilo osídlenie Liptova i smerom k okrajovým územiam. Šľachtic
Bohumír, vtedy známy ako Bogomer, dostal kus rozsiahlej pôdy, rozprestierajúcej sa od Važca na
východ až po spišské hranice. Postupnou kolonizáciou územia vznikali nové osady a jednou z nich
bola aj Štrba. Na získanom majetku v roku 1269 založil podľa princípov nemeckého dedinského
práva obec s názvom Štrba. V roku 1286 Ladislav IV. povýšil Bohumíra so synmi do šľachtického
stavu. O podmienkach a výsadách obyvateľstva hovorí listina Bohumírových synov z roku 1290. Ich
potomkovia sa spomínajú ako vlastníci ešte v roku 1391, potom ju vlastnili aj iní zemepáni. V 15.
a 16. storočí to boli Svätojánski (Szentiváni), Smrečianski (Szmrecsani) a zemepáni z Trsteného
(Bánovci).
Pôvod názvu Štrba nebol zatiaľ objasnený. Najstarší názov Czorba zrejme súvisí s jej polohou –
štrbinou medzi Vysokými a Nízkymi Tatrami. Vplyvom rôznych udalostí bol názov obce
modifikovaný. Známe sú podoby Chorba, Chorba-Churba, Chirbans, Csorba, Sorba, Cschorba,
Sstrba, Cschirben, a od roku 1920 Štrba.
V katastri obce vznikli do konca 13. storočia ďalšie menšie osady – Hrachovisko, Staré Piely
a Šoldov. Vieme o nich prevažne z ústnej tradície. Významnou je osada Šoldov, ktorej základy začali
odkrývať archeológovia v roku 1951 a pokračovali v rokoch 2013,2015,2016 a 2017. Najstaršia
známa písomná zmienka o nej pochádza z roku 1330.
Obec má tri časti obce – obec Štrba (1280), Tatranská Štrba (1880) a Štrbské Pleso
(1872).
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Tatranská Štrba - bezprostredným podnetom pre jej vznik bola stavba Košickobohumínskej železnice a stanice Hochwald v r. 1880, ktorú neskôr premenovali na Štrbu.
Tatranská Štrba pôvodne vznikla ako dopravný uzol. Rozvoj turistického ruchu si však vyžiadal
ďalšiu výstavbu a rozvoj služieb. Od r. 1960 došlo k územnej reorganizácii a Tatranská Štrba sa
stala súčasťou obce Štrba . Svoj najväčší rozvoj zaznamenala až počas MS v lyžovaní v roku
1970. V súčasnosti je Tatranská Štrba moderná časť obce s vybudovanou infraštruktúrou
a rozvíjajúcou sa výstavbou. V tesnej blízkosti Tatranskej Štrby sa nachádza chatová lokalita
Lieskovec – Pálenica.
Vznik Štrbského Plesa rozhodujúcou mierou ovplyvnila výstavba podtatranského úseku
Košicko-bohumínskej železnice v roku 1871. V roku 1896 bola vybudovaná medzi Tatranskou
Štrbou a Štrbským Plesom parná ozubnicová železnica, ktorá prispela k urýchleniu rozvoja
cestovného ruchu na štrbskom území.
Veľký rozmach zaznamenalo Štrbské Pleso v r. 1970, kedy sa tu konali Majstrovská sveta FIS
v klasických lyžiarskych disciplínach. Štrbské Pleso je významné centrum turizmu a zimných
športov. Štrbské Pleso bolo vždy integrálnou súčasťou obce Štrba a podstatná časť jeho územia
aj vlastníctvom obyvateľov obce Štrba.

1.5. Pamiatky
Rímskokatolícky kostol – výstavba v rokoch 1221/1222, potom prestavaný Kostol sv. Ondreja
bol postavený v roku 1846. Nachádza sa v ňom neskorobarokový oltár sv. Ondreja z polovice
18. storočia s obrazov sv. Ondreja od Antona Springera z roku 1867.
Evanjelický a. v. kostol, postavený v roku 1784. Nachádza sa v ňom neskorobarokový oltár
z roku 1784 s obrazom Krista z 1. polovice 19. storočia.
Zaniknutá dedina Šoldov – zaniknutá stredoveká dedina - archeologické nálezisko, Pomník
padlých partizánov na Štrbskom Plese, Pomník Smútiaca mať – pomník II. svetovej vojne v strede
obce, vila Marína, rozhľadňa – Monte Mory, Grandhotel Kempinski, stará stanica elektrickej dráhy.

1.6. Významné osobnosti obce
Martin Benka – národný umelec – maliar, ilustrátor kníh
Juraj Curiani – farár, konrektor a rektor prešovského kolégia
Terézia Droppová, rod. Klonkay – manželka farára Jána Droppu
Jozef Fornet – farár, barokový spisovateľ, zlatokop, národopisec
Maša Haľamová – redaktorka, prekladateľka, spisovateľka
Darina Harmanová – autorka kníh pre deti
Miloš Janoška – učiteľ, spisovateľ a nestor slovenskej turistiky, autor prvého slovenského
sprievodcu po Vysokých Tatrách
Ján Kunaj – garbiar, neskôr starosta v Martine
MUDr. Ľudovít Markušovský – čestný profesor univerzity v Budapešti, lekár, ministerský radca,
objaviteľ nosového zrkadla
Ján Móry – textár, hudobník, skladateľ, zakladateľ Nového Štrbského Plesa
Prof. PhDr. Michal Otčenáš, CSc. – venoval sa slovenskej historiografii, vedúci Katedry dejín
a archívnictva FF v Prešove, prodekan PU v Prešove, garant a vedúci Katedry histórie FFKU
v Ružomberku, zakladajúci člen Katedry histórie FF UPJŠ v Košiciach
Jozef Pleteník-Vysokohorský – po odchode do Ameriky šíril medzi krajanmi národno-osvetovú
a literárnu činnosť, v roku 1907 založil Slovenskú ligu v Clevelande
Eugen Suchoň – hudobný skladateľ, národný umelec, profesor na FF UK v Bratislave
Jozef Szentiványi – zakladateľ Štrbského Plesa
PhDr. Peter Švorc, st. – etnograf, múzejník, publicista a matičný činovník
Pavel Tomko – evanjelický farár, básnik, publicista a redaktor, organizátor spolkov mládeže
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Peter Pavol Zgúth-Vrbický – učiteľ a básnik

1.7. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
- Základná škola, Školská 168/3, 059 38 Štrba
- Materská škola, Čsl. armády 72/88, 059 38 Štrba
- Súkromná stredná športová škola ELBA, Školská 168/3, 059 38 Štrba
Na mimoškolské aktivity je zriadená:
- Základná umelecká škola, Hlavná 143/40, 059 38 Štrba
- Školský klub pri Základnej škole v Štrbe

1.8. Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje:
- Všeobecná lekárka pre dospelých – LUEVA, s, r. o. Poprad v zast. MUDr. Eva Ludrovanová
- Všeobecný lekár pre deti a dorast – Springsan, s. r. o. Poprad – v zast. MUDr. Marián Patrik
- Zubná lekárka – MUDr. Mária Kotryová v Štrbe, MUDr. Jarmila Kopčeková v Tatr. Štrbe
- Lekáreň v Štrbe (VICTORIA Poprad, s. r. o. v zast. PharmDr. Andrea Havránková ) a na
Štrbskom Plese - Tatranská lekáreň, (prevádzkovateľ Tatranská diakonia, s. r. o. v zast.
Mgr. Ivana Filová)

1.9. Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci zabezpečuje :
- Obec Štrba – opatrovateľskú službu, stravovanie v jedálni ZŠ a školskej jedálni pri MŠ,
rozvoz a donášku obedov pre imobilných obyvateľov, sociálne poradenstvo v spolupráci
s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
- DOM SENIOROV Tatranská Štrba *** - poskytovanie sociálnej služby: zariadenie pre
seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, denný stacionár, jedáleň, práčovňa, prepravná
služba
- Reštaurácia MARTEK RESTAURANT s.r.o. - rozvoz obedov pre starších občanov
Kultúra

1.10.

Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje :
- Obec Štrba prostredníctvom zamestnancov úseku kultúry
- Obec Štrba prostredníctvom komisie školstva a kultúry pri OZ
- DFS Štrbianček, FS Šrbän
- Základná umelecká škola usporiadaním koncertov svojich žiakov a vystúpeniami na
podujatiach obce a organizácií pôsobiacich v obci
- Základná škola vystúpeniami na podujatiach obce a organizácií pôsobiacich v obci
- MO Matice slovenskej v Štrbe

1.11. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
- Slovenská pošta a. s. Banská Bystrica
- COOP Jednota Poprad
- Mária Hlavová rozličný tovar, Štrba
- Reštaurácia Martek s.r.o. – Pavol Otčenáš, Štrba
- Rozličný tovar – Michal Petruška, Štrba
- Dušan Šerfel - maloobchod so zmiešaným tovarom, Štrba
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-

Slávka Bezáková – Textil u Slávky, Štrba
Pizza Krocan – Róbert Pleteník, Štrba
zariadenia poskytujúce služby cestovného ruchu – Štrba, Tatranská Štrba, Štrbské Pleso
(Hotel Sipox, Grandhotel Kempinski, Hotel Patria, Hotel Toliar, Hotel Trigan, Hotel
Borovica, Hotel FIS, Hotel Solisko, Penzión Pleso, Hotel Panoráma, Hotel Rysy, Koliba
Žerucha, Hotel Meander a ďalšie zariadenia)

Najvýznamnejší priemysel v obci :
- TATRAPAK s.r.o. Štrba
- M.K.C. s.r.o. Štrba
- Tatraolej s.r.o., Tatranská Štrba
- Stolárstvo Kunaj Tatr. Štrba
Najvýznamnejšia poľnohospodárska a lesnícka činnosť v obci :
- Poľnohospodárske družstvo Štrba
- Pozemkové spoločenstvo Urbár Štrba

1.12. Organizačná štruktúra obce
Starosta obce – Michal Sýkora je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom,
zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom,
právnickým a fyzickým osobám, vykonáva obecnú správu a rozhoduje o veciach, ktoré nie sú
vyhradené obecnému zastupiteľstvu.
Obecné zastupiteľstvo – zriaďuje podľa potreby komisie. V súčasnosti sú zriadené
4 komisie a to komisia dopravy, výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja, komisia
školstva, športu, kultúry a mládeže, komisia sociálnych vecí, rodiny, zdravotníctva a verejného
poriadku a komisia na ochranu verejného záujmu.
Komisia dopravy, výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja
predseda – Ing. Július Fabián
podpredseda – Ing. Jaroslav Baláž
sekretár – Ing. Ján Starigazda
členovia – Ing. Ľubomír Otčenáš, Ing. Marián Macko, Ing. Milan Foltín, Mgr. Pavol Hurajt,
Adriana Smoleňáková, Ing. Milan Macko, Ing. Katarína Kumorovitzová
Komisia školstva, športu, kultúry a mládeže
predseda - Ing. Marián Macko
podpredseda – PaedDr. Michal Šerfel
sekretár – Ing. Anna Hurajtová
členovia – Ing. Dagmar Vincová, PhDr. Zuzana Gavalierová, Mgr. Pavol Hurajt, Ing. Miroslava
Petrušková, Mgr. Ľubomíra Iľanovská, Matúš Jančík, Ing. Marek Šerfel, Ľubomíra Otčenášová
Komisia sociálnych vecí, rodiny, zdravotníctva a verejného poriadku
predseda – Ing. Dagmar Vincová
podpredseda – PhDr. Zuzana Gavalierová
sekretár- Zuzana Šefčíková
členovia – Milan Figliar, Ing. Milan Foltín, Adriana Smoleňáková, Ing. Tomáš Hyben, PhD.,
Janka Dlhá, Pavol Srebala
Komisia na ochranu verejného záujmu
predseda – PaedDr. Michal Šerfel
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podpredseda – PhDr. Zuzana Gavalierová
členovia – Ing. Július Fabián, Milan Figliar
Hlavný kontrolór obce – Mgr. Milan Biskup
Obecný úrad je zložený z pracovníkov obce. Zabezpečuje administratívne a organizačné
veci obecného zastupiteľstva a starostu obce, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.
Je podateľňou a výpravňou obecných písomností, zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti
na rokovania obecného zastupiteľstva, vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce, vykonáva
nariadenia obce a uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce.
Pracovníci obce zabezpečujú účtovné a finančné operácie s majetkom obce, finančnými
prostriedkami v bankách, inventarizáciu majetku, účtovné, majetkové práva, ich ochranu, vydávajú
správne povolenia na verejné kultúrne a športové podujatia. Administrujú správne poplatky a tiež
uskutočňujú informácie v miestnom rozhlase. Ďalej vykonávajú poštové a telekomunikačné služby,
správu administratívnych úkonov a ich zhotovovanie, povoľovanie predajného času prevádzok
v obci, výherných prístrojov, zvláštneho užívania verejných priestranstiev a miestnych komunikácií,
organizačné záležitosti, výkon rozhodnutí orgánov obecnej samosprávy a informačné činnosti.
Vykonávajú aj všetky činnosti spojené s daňou z nehnuteľností a miestnymi poplatkami na území
obce, administratívnu správu cintorína, informačné služby v uvedenom rozsahu a prehľady
o vlastníctve prípadne užívaní nehnuteľného majetku oprávneným žiadateľom o informácie, ktoré
však nie sú podkladom pre právne úkony.
Samosprávu obce Štrba vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom:
• orgánov obce
• miestnym referendom
• zhromaždením obyvateľov obce
Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon, obec vydáva všeobecné
záväzné nariadenia, ktoré nesmú odporovať ústave ani zákonom.
Zákonom č. 302/2001 bol zriadený vyšší územný celok SR – samosprávny kraj. Obec Štrba
patrí do Prešovského samosprávneho kraja, ktorý má sídlo v Prešove.
Obec poskytuje samosprávnemu kraju na plnenie jeho úloh údaje z evidencií, ktoré vedie,
poskytuje súčinnosť pri zabezpečení umiestnenia jeho orgánov. Samosprávny kraj zasiela každej obci
výtlačky všetkých nariadení, ktoré boli nimi prijaté.
V rámci plnenia úloh preneseného výkonu štátnej správy obec Štrba vykonáva pôsobnosti na
úseku pozemných komunikácii, všeobecnej vnútornej správy vedenia matriky, sociálnej pomoci,
územného plánovania a stavebného poriadku pôsobnosť stavebného úradu, ochrany prírody,
školstva, zdravotníctva, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu.
Identifikačné údaje o konsolidovaných účtovných jednotkách – rozpočtových organizáciách
v zriaďovateľskej pôsobnosti konsolidujúcej účtovnej jednotky
Názov konsolidovanej účtovnej jednotky

Základná škola Štrba

Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky

Školská 168, 059 38 Štrba

Dátum založenia konsolidovanej účtovnej
jednotky

01.07.2002

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky

Základná umelecká škola Štrba

Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky

Hlavná 143/40, 059 38 Štrba
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Dátum založenia konsolidovanej účtovnej
jednotky

01.07.2002

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky

Materská škola Štrba

Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky

Čsl. armády 72/88, 059 38 Štrba

Dátum založenia konsolidovanej účtovnej
jednotky

01.01.2014

Identifikačné údaje o konsolidovaných účtovných jednotkách – obchodných spoločnostiach
Obchodné meno konsolidovanej účtovnej
jednotky
Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky

DOMOVINA TATRY s. r. o.
Štúrova 1502, 059 41 Tatranská Štrba

Dátum založenia/vzniku konsolidovanej účtovnej
jednotky

29.04.1994

Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky (obce
resp. VÚC) na základnom imaní, hlasovacích
právach konsolidovanej účtovnej jednotky

60 %

(obchodnej spoločnosti)

Obchodné meno konsolidovanej účtovnej

OTV s. r. o.

jednotky
Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky

Hlavná 188/67, 059 38 Štrba

Dátum založenia/vzniku konsolidovanej účtovnej
jednotky

17.02.1998

Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky (obce
resp. VÚC) na základnom imaní, hlasovacích

100 %

právach konsolidovanej účtovnej jednotky
(obchodnej spoločnosti)
Obchodné meno konsolidovanej účtovnej

TV Štrba s. r. o.

jednotky
Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky

Hlavná 188/67, 059 38 Štrba

Dátum založenia/vzniku konsolidovanej účtovnej

15.11.2001

jednotky
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Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky (obce
resp. VÚC) na základnom imaní, hlasovacích
právach konsolidovanej účtovnej jednotky

100 %

(obchodnej spoločnosti)

2. Rozpočet obce na rok 2020 a jeho plnenie
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2020.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Rozpočet obce na rok 2020 bol zostavený ako vyrovnaný v celkovom objeme
6 992 044 EUR. Bežný rozpočet bol zostavený ako schodkový (so schodkom vo výške
10 708 EUR) a kapitálový rozpočet ako schodkový (so schodkom vo výške 1 649 407 EUR).
Tento rozpočtový schodok bol vyrovnaný finančnými operáciami.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom Štrba dňa 10. 12. 2019 uznesením
č. 100/2019.
Rozpočet bol zmenený zmenami rozpočtu:
Zmeny schválené obecným zastupiteľstvom:
-

Rozpočtové opatrenie č. 1 – uznesenie OcZ č. 115 / 2020 zo dňa 03.02.2020,
Rozpočtové opatrenie č. 3 – uznesenie OcZ č. 126 / 2020 zo dňa 18.05.2020,
Rozpočtové opatrenie č. 7 – uznesenie OcZ č. 166 / 2020 zo dňa 16.09.2020,
Rozpočtové opatrenie č. 9 – uznesenie OcZ č.182 / 2020 zo dňa 15.12.2020.

Zmeny schválené starostom obce:
-

Rozpočtové opatrenie č. 2 zo dňa 02.03.2020,
Rozpočtové opatrenie č. 4 zo dňa 02.06.2020,
Rozpočtové opatrenie č. 5 zo dňa 26.06.2020,
Rozpočtové opatrenie č. 6 zo dňa 28.08.2020,
Rozpočtové opatrenie č. 8 zo dňa 30.09.2020,
Rozpočtové opatrenie č. 10 zo dňa 31.12.2020.

2.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2020

Rozpočet obce

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy bez RO
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Schválený
rozpočet

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie
výdavkov
k 31.12.2020

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

6 992 044

7 693 013

5 171 185,14

67,22

3 381 000
1 790 135
1 759 279

3 427 399
2 163 006
2 005 998

3 501 044,72
906 017,82
676 923,22

102,15
41,89
33,74

61 630

96 483

87 072,99

90,25
13

Príjmové finančné
operácie RO s právnou
subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky bez RO
Kapitálové výdavky
Kapitálové výdavky RO
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou

0

127

126,39

99,52

6 992 044

7 686 325

4 609 430,32

59,97

2 251 014
3 436 742
0
99 164

2 361 642
3 896 508
6 164
169 464

2 286 425,16
969 364,50
6 164,20
169 279,07

96,82
24,88
100
99,89

1 205 124

1 252 547

1 178 197,39

94,06

2.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020

Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku / Úprava schodku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku / Úprava schodku
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR
3 588 117,71
3 501 044,72
87 072,99
3 464 622,55
2 286 425,16
1 178 197,39
123 495,16
906 017,82
906 017,82
0,00
975 528,70
969 364,50
6 164,20
- 69 510,88
53 984,28
389 892,91
- 335 908,63
677 049,61
169 279,07
507 770,54
5 171 185,14
4 609 430,32
561 754,82
389 892,91
171 861,91

Prebytok rozpočtu v sume 53 984,28 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR
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a podľa osobitných
335 908,63 EUR.

predpisov

v sume 389 892,91

EUR

skončil

schodkom

v sume

Zostatok finančných operácií v sume 507 770,54 EUR podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhujeme použiť na :
1. krytie schodku upraveného bežného a kapitálového rozpočtu v sume 335 908,63 EUR a
2. tvorbu rezervného fondu vo výške 171 861,91 EUR.
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely
tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b)
citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 54 127,85 EUR, a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva normatív v sume 29 790 EUR,
- prenesený výkon v oblasti školstva dopravné v sume 145 EUR,
- stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 13 352,40 EUR,
- SOBD v sume 5 140,25 EUR,
- ÚPSVaR - projekt Pracuj, zmeň život v sume 5 700,20 EUR,
b) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených poskytnutých finančných darov podľa
ustanovenia § 5 ods. 3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v sume 2 400,00 EUR,
c) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených grantov od Fondu na podporu umenia
podľa zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume
2 000,00 EUR,
d) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu podľa ustanovenia
§140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v sume 5 191,18 EUR (obec, RO),
e) nevyčerpané prostriedky - zostatky príjmov RO vo výške 93,88 EUR a
f) nevyčerpané prostriedky ŠFRB účelovo určené na kapitálové výdavky vo výške
326 080 EUR.
Stav finančných prostriedkov k 31.12.2020 je v sume 1 750 352,43 EUR, čo predstavuje
stav bankových účtov v sume 1 746 400,51 EUR a pokladničnú hotovosť v sume
3 951,92 EUR.
Z týchto prostriedkov sa vylučujú spolu
prostriedky sociálneho fondu v sume
prostriedky rezervného fondu
prostriedky zo ŠR určené na prenesený výkon
prostriedky Fondu na podporu umenia
prostriedky školskej jedálne
prostriedky - príjmy RO
prostriedky - nevyčerpaný dar
sponzorské
prostriedky Úradu vlády – Štrbské pleso
prostriedky - úver pripísaný SLSP

1 579 048,10 EUR
9 415,71 EUR
10 439,78 EUR
29 935,00 EUR
2 000,00 EUR
5 191,18 EUR
93,88 EUR
400,00 EUR
2 000,00 EUR
820 108,28 EUR
344 258,76 EUR
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prostriedky na SOBD od ŠÚ SR
podnikateľský účet
prostriedky ÚPSVaR – projekt Pracuj, zmeň život
prostriedky ÚPSVaR – stravovanie
prostriedky ŠFRB

5 140,25 EUR
4 932,66 EUR
5 700,20 EUR
13 352,40 EUR
326 080,00 EUR

Stav finančných prostriedkov po odpočítaní viazaných účelovo určených prostriedkov
k 31.12.2020 je v sume 171 304,33 EUR.
2.3. Rozpočet na roky 2021 - 2023
Skutočnosť
k 31.12.2020

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Prijaté úvery, pôžičky
a návratné
finančné výpomoci

Rozpočet
na rok 2022

Rozpočet
na rok 2023

5 171 185,14

7 112 759

3 439 172

3 436 781

3 588 117,71
906 017,82
514 932,80

3 489 607
2 014 873
1 608 279

3 439 072
0
100

3 436 681
0
100

162 116,81

Skutočnosť
k 31.12.2020

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

Rozpočet
na rok 2021

Rozpočet
na rok 2021

Rozpočet
na rok 2022

Rozpočet
na rok 2023

4 609 430,32

7 112 759

3 439 172

3 436 781

3 464 622,55
975 528,70
169 279,07

3 489 607
3 517 091
106 061

3 334 288
0
104 884

3 333 529
0
103 252

3. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za materskú účtovnú
jednotku a konsolidovaný celok
3.1. Majetok
a) za materskú účtovnú jednotku (za obec)
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu

Skutočnosť
k 31.12.2020

Skutočnosť
k 31.12.2019

10 489 183,36

9 427 363,41

7 663 646,07

6 681 818,42

55 257,42

52 984,42

7 030 778,61

6 051 223,97

577 610,04

577 610,03

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
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Obežný majetok spolu

2 810 731,91

2 730 050,91

7 677,07

6 936,55

964 363,23

999 024,25

0,00

0,00

86 463,42

78 841,00

1 752 228,19

1 645 249,11

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

14 805,38

15 494,08

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

Krátkodobé pohľadávky :

86 463,42 EUR

z toho za nakladanie odpadmi, služby, nájom, energie, plyn, vodné, stočné a ostatné pohľadávky
z nedaňových príjmov – celkom 48 866,86 EUR a miestne dane celkom 23 502,03 EUR
b) za konsolidovaný celok
Názov
Majetok spolu

Skutočnosť
k 31.12.2020

Skutočnosť
k 31.12.2019

10 976 641,95

9 866 698,59

8 839 705,31

7 934 861,24

55 257,42

52 984,42

8 244 015,04

7 341 443,97

540 432,85

540 432,85

2 118 984,94

1 897 766,22

15 237,56

13 816,65

4 992,00

5 630,30

0,00

0,00

169 970,46

98 237,90

1 928 784,92

1 780 081,37

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

17 951,70

34 071,13

Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie
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3.2. Zdroje krytia
a) za materskú účtovnú jednotku
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu

Skutočnosť
k 31.12.2020

Skutočnosť
k 31.12.2019

10 489 183,36

9 427 363,41

2 684 484,66

2 474 819,66

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia

2 684 484,66

2 474 819,66

Záväzky

3 034 705,35

2 262 456,82

3 480,00

3 480,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

876 242,13

1 026 204,94

Dlhodobé záväzky

341 731,11

28 965,51

Krátkodobé záväzky

743 821,58

205 232,32

Bankové úvery a výpomoci

1 069 430,53

998 574,05

Časové rozlíšenie

4 769 993,35

4 690 086,93

Vlastné imanie
z toho :

z toho :
Rezervy

b) za konsolidovaný celok

Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu

Skutočnosť
k 31.12.2020

Skutočnosť
k 31.12.2019

10 976 641,95

9 866 698,59

2 794 220,29

2 590 875,00

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia

2 794 220,29

2 590 875,00

Záväzky

3 416 355,88

2 585 490,05

11 929,55

9 114,73

Zúčtovanie medzi subjektami VS

876 242,13

1 026 204,94

Dlhodobé záväzky

345 225,43

32 138,35

1 052 871,24

382 558,03

Vlastné imanie
z toho :

z toho :
Rezervy

Krátkodobé záväzky
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Bankové úvery a výpomoci

1 130 087,53

1 135 474,00

Časové rozlíšenie

4 766 065,78

4 690 333,54

3.3. Pohľadávky
a) za materskú účtovnú jednotku
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2020

Zostatok
k 31.12 2019

Pohľadávky v brutto hodnote

196 173,85

187 855,78

Pohľadávky v netto hodnote

86 463,42

78 841,00

b) za konsolidovaný celok
Pohľadávky
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2020

169 970,46

Zostatok
k 31.12 2019

98 237,90

Významnú časť vyššie uvedených pohľadávok tvoria daňové pohľadávky za daň
z nehnuteľnosti, daň z ubytovania, poplatok za komunálny odpad a pohľadávky za nájom
a náklady s ním spojené.
3.4. Záväzky
a) za materskú účtovnú jednotku
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2020

Záväzky

1 085 552,69

Zostatok
k 31.12 2019

234 197,83

b) za konsolidovaný celok
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2020

Záväzky

1 398 096,67

Zostatok
k 31.12 2019

414 696,38

Uvedený stav záväzkov k 31.12.2020 bol spôsobený najmä zostatkom záväzkov voči
dodávateľom za investičné projekty financované z EÚ a ŠR formou predfinancovania. Ďalšiu
významnú časť tvorí zostatok úveru zo ŠFRB na výstavbu obecných nájomných bytov.
Obchodná spoločnosť OTV, s. r. o. eviduje taktiež nehradené faktúry za opravu miestnej
komunikácie a cyklotrasy, ktoré boli v počas roka 2021 uhradené.

4. Hospodársky výsledok za 2020 - vývoj nákladov a výnosov za materskú
účtovnú jednotku a konsolidovaný celok
a) za materskú účtovnú jednotku
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Skutočnosť
k 31.12.2020
3 449 448,01

Skutočnosť
k 31.12. 2019
3 439 147,10

50 – Spotrebované nákupy

327 978,78

292 085,25

51 – Služby

300 976,87

331 742,40

52 – Osobné náklady

1 234 717,55

1 178 111,85

53 – Dane a poplatky

17 205,10

16 220,76

340 770,08

272 815,74

558 551,56

619 721,51

25 397,54

29 266,78

0,00

0,00

643 850,53

699 182,81

3 405 979,01

3 242 069,33

10 020,35

17 586,36

0,00

0,00

0,00

0,00

2 481 391,74

2 335 200,55

337 375,33

163 104,90

13 960,76

1 850,00

1 096,37

1 825,97

0,00

0,00

562 134,46

722 501,55

- 43 469,00

- 197 077,77

Skutočnosť
k 31.12.2020
4 945 406,08

Skutočnosť
k 31.12. 2019
4 718 033,64

Názov
Náklady

54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery
a náklady z odvodov príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a
tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov
v obciach, VÚC a v RO a PO
zriadených obcou alebo VÚC
Výsledok hospodárenia pred
zdanením
/ + kladný VH, - záporný VH /

b) za konsolidovaný celok
Názov
Náklady
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50 – Spotrebované nákupy

565 758,53

596 477,58

51 – Služby

698 682,51

508 013,16

52 – Osobné náklady

2 613 341,91

2 527 168,49

53 – Dane a poplatky

18 355,95

17 522,30

325 953,72

291 590,89

666 654,68

706 204,21

36 438,90

36 132,01

34,88

0,00

20 185,00

34 925,00

4 907 021,23

4 513 889,49

955 935,54

885 030,57

0,00

0,00

0,00

0,00

2 479 290,74

2 333 375,65

344 752,77

143 427,17

13 960,76

1 850,00

1 096,37

1 826,80

0,00

0,00

1 111 985,05

1 148 379,30

- 38 384,85

- 204 144,15

54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery
a náklady z odvodov príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a
tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov
v obciach, VÚC a v RO a PO
zriadených obcou alebo VÚC
Výsledok hospodárenia pred
zdanením
/ + kladný VH, - záporný VH /

5. Ostatné dôležité informácie
5.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2020 obec a rozpočtové organizácie prijali nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR

Suma v EUR
Účel
530 442,00 Školstvo – normatívy ZŠ
5 832,00 Školstvo – príspevok na učebnice ZŠ
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Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR
Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR

Štatistický úrad SR
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Poprad
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Poprad
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Poprad
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Poprad
Dobrovoľná požiarna ochrana SR

4 237,00 Školstvo – vzdelávacie poukazy ZŠ
Školstvo – príspevok pre žiakov zo
1 500,00
SZP ZŠ
780,00 Školstvo – dopravné pre ZŠ
1 373,00 Školstvo – odchodné ZŠ
Školstvo – príspevok na lyžiarske
2 700,00
kurzy pre ZŠ
Školstvo – príspevok na školy
3 200,00
v prírode pre ZŠ
Školstvo – príspevok na výchovu
4 532,00
a vzdelávanie deti MŠ
12 192,00 Školstvo – asistenti učiteľa ZŠ
Školstvo – protiepidemiologické
1 200,00
opatrenia ZŠ
3 705,58 Voľby do NR SR
1 154,67 Úsek hlásenia pobytu občanov
a registra obyvateľov SR
80,40 Register adries
5 629,44 Matrika
332,40 Starostlivosť o životné prostredie
Dotácia na prenesený výkon štátnej
8 011,93
správy na úseku stavebného úradu
Dotácia na prenesený výkon štátnej
151,16
správy na úseku dopravy
279,97 Správa skladu CO
Refundácia výdavkov na testovanie
9 557,12
COVID 19
Refundácia výdavkov I. vlna
11 980,47
COVID 19
Výstavba novej budovy materskej
6 315,06
školy v Štrbe – NFP - IROP
Komunitné centrum Štrba - zlepšenie
19 588,02 integrovaného prístupu MRK k
sociálnej infraštruktúre
Dotácia na prenesený výkon štátnej
7 380,00 správy na zabezpečenie sčítania
obyvateľov, domov a bytov
Dotácia na podporu výchovy
35 580,00 k stravovacím návykom dieťaťa
ohrozeného sociálnym vylúčením
Dotácia na podporu výchovy
k plneniu školských povinností
149,40
dieťaťa ohrozeného sociálnym
vylúčením
Prídavky na dieťa – osobitný
568,30
príjemca
Finančný príspevok na podporu
41 225,74
vytvárania pracovných miest
Dotácia na zabezpečenie materiálno5 000,00
technického vybavenia DHZO
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Prešovský samosprávny kraj

6 000,00

Komunálna poisťovňa a. s.

4 000,00

Fond na podporu umenia

2 000,00

Nadácia SPP

900,00

Ostatní darcovia - súhrnne

2 000,00
Spolu:

Dotácia na vydanie Monografie obce
Štrba
Dotácia na vydanie Monografie obce
Štrba
Dotácia na akvizíciu knižničného
fondu
Finančný príspevok na projekt „Naše
Štrbské noviny“
Dary na zakúpenie kníh do obecnej
knižnice a reprezentačné účely obce

739 577,66

5.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2020 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č.5/2012 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce:
Prijímateľ dotácie

Účelové určenie dotácie

Športový klub Štrba

materiálno-technické zabezpečenie činnosti
oddielov ŠK Štrba
reprezentácia obce na hasičských súťažiach
(štartovné, PHM, materiálno-technické
vybavenie)
náklady na zabezpečenie priestorov pre činnosť
folklórneho združenia
organizovanie poznávacích a vzdelávacích
zájazdov
záujmové vzdelávanie detí

Dobrovoľný
hasičský zbor Štrba
Štrbianček
Zväz ZŤP
Centrum voľného
času Life Academy,
s. r. o.,
Centrum voľného
času Mesto Svit

záujmové vzdelávanie detí

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR
18 800,00
700,00

812,29
350,00
175,00

160,00

5.3. Významné investičné akcie v roku 2020
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2020:
Obec Štrba
Modernizácia športového areálu na ŠP – stroje, dopravné prostriedky
Kamerový systém – Prevencia kriminality a bezpečnosť v obci
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Štrba
Optická sieť – dostavba v Tatranskej Štrbe
Výstavba novej budovy materskej školy v Štrbe
Modernizácia obecného úradu Tatranská Štrba
Modernizácia obecného úradu Štrba
Modernizácia zázemia futbalového štadióna v Štrbe

- 179 891,72 EUR
- 8 018,00 EUR
- 364 043,33 EUR
- 24 664,50 EUR
- 220 671,14 EUR
- 16 415,00 EUR
- 59 540,94 EUR
- 28 185,19 EUR
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5.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
Obec Štrba
- Výstavba Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Štrba
- Výstavba Materskej školy
- Regenerácia vnútrobloku – Tatranská Štrba
- Sociálne zariadenia na Štrbskom Plese
- Modernizácia športového areálu na Štrbskom Plese
- Vybavenie odborných učební Základnej školy
- Modernizácia areálu Základnej školy
- Modernizácia autobusových zastávok
- Výstavba cyklotrás v obci Štrba
- Nájomné byty – Tatranská Štrba
- Modernizácia obecného úradu – Tatranská Štrba
- Výstavba chodníkov pre peších v Štrbe
- Výstavba nového verejného osvetlenia na ul. ČSA a Hlavnej
- Vodozádržné opatrenia obce Štrba
- Výstavba obecných nájomných bytov v Štrbe
5.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
5.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec nevedie súdny spor a nie je vystavená významným rizikám a neistotám.
Vypracovala : Ing. Romana Paverová,
Schválil: Michal Sýkora
V Štrbe dňa 15.06.2021
Prílohy:
•

Individuálna účtovná závierka : Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky

•

Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke

•

Konsolidovaná účtovná závierka : Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz ziskov
a strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky

•

Výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke
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OBEC ŠTRBA

K bodu 9
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Návrh na zmenu rozpočtu obce Štrba pre rok 2021
– rozpočtovým opatrením č. 5/2021
Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

1. Návrh na zmenu rozpočtu obce
Štrba pre rok 2021 – č. 5/2021

Materiál pripravil:
Ing. Romana Paverová
zamestnanec obce

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
schvaľuje
návrh na zmenu rozpočtu obce Štrba pre rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 5/2021, ktoré tvorí
prílohu tohto uznesenia.

15. zasadnutie OcZ, Štrba 27. septembra 2021

Obec Štrba
Hlavná188/67, 059 38 Štrba
Obecné zastupiteľstvo
Obce Štrba
Dňa: 27. 9. 2021
Uznesenie č.:

Návrh na zmenu rozpočtu Obce Štrba na rok 2021
rozpočtovým opatrením č. 5/2021
Predkladá:
Michal Sýkora
starosta obce
Spracovala:
Ing.Romana Paverová
ekonóm obce Štrba

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2021

V súlade s 11 ods. 4 písm. b), c), d) 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 92 512 Eur.
Zvýšenie výdavkov na kategóriách programového rozpočtu podľa rozpisu
v celkovej sume 92 512 Eur.

I. Rozpočet príjmov
Rozpočtové opatrenie č. 5
rozpočtová
kategória

text

111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

BEŽNÉ PRÍJMY
322001 Kapitálové granty a transfery
322008 Kapitálové granty a transfery

17 472

FINANĆNÉ OPERÁCIE

PRÍJMY SPOLU
text

dôvod na úpravu rozpočtu
Podielové dane na rok 2021

17 472
60 040
15 000

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

rozpočtová
kategória

návrh na úpravu rozpočtu v Eur

Dotácia zo ŠR - Modernizácia autobusových zástavok v obci Štrba
Dotácia zo SFZ - Modernizácie zázemia futbalového štadióna II. etapa

75 040

0

92 512
Rozpočtové opatrenie č. 5
návrh na úpravu rozpočtu v Eur

dôvod na úpravu rozpočtu

BEŽNÉ VÝDAVKY
633001
633001
633004
633004

1.2. Strategické plánovanie a projekty
Interiérové vybavenie
Interiérové vybavenie
Stroje, prístroje a zariadenia
Stroje, prístroje a zariadenia

-58 803
-45 295
8 520
-8 520
-13 508

Presun interiérového vybavenia MŠ do kapitálových výdavkov
Presun medzi položkami - Interiérové vybavenie MŠ - príslušenstvo
Presun medzi položkami - Interiérové vybavenie MŠ - príslušenstvo
Presun vybavenia do výdajne jedla MŠ do kapitálových výdavkov

8.VZDELÁVANIE
8.3. Základná umelecká škola
610,620 Mzdy a odvody
610,620 Mzdy a odvody

BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU

14 997
34 903
-19 906
-43 806

Mzdy a odvody z príspevku od ÚPSVaR
Mzdy a odvody - originálne kompetencie

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA
713 001
713 001
713 004
713 005
717 001
717 002
717 002
700

1.2. Strategické plánovanie a projekty
Interiérové vybavenie
Interiérové vybavenie
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia
Stroje, prístroje a zariadenia
Stavebné práce - WC ŠP - spoluúčasť (úver)
Rekonštrukcia a modernizácia MK
Rekonštrukcia a modernizácia areálu ZŠ
Stavebné práce

131 118
45 295
5 259
8 249
5 962
-38 603
11 000
18 916
15 000

Presun interiérového vybavenia MŠ do kapitálových výdavkov
Presun vybavenia do výdajne jedla MŠ do kapitálových výdavkov
Presun vybavenia do výdajne jedla MŠ do kapitálových výdavkov
Kamerový a zabezpečovací systém obce
Nebude sa realizovať v roku 2021
Modernizácia MK v Štrbe
Modernizácia areálu ZŠ
Modernizácia futbalového štadióna II. etapa

700 Stavebné práce

Dotácia zo ŠR - Modernizácia autobusových zástavok v obci Štrba

60 040

8.VZDELÁVANIE
8.5. Stravovanie v jedálni základnej školy
700 Kúpa kotla

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU

5 200
5 200

kúpa kotla na varenie do školskej jedálne

136 318

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU

0

VÝDAVKY SPOLU

92 512

Celkové príjmy =
Celkové výdavky =
Rozdiel =

92 512,00 €
92 512,00 €
0,00 €

OBEC ŠTRBA
K bodu 10
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Návrh na majetko-právne vysporiadanie pozemkov
pod miestnym cintorínom v Štrbe
Materiál predkladá:
JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

Materiál obsahuje:
1. Dôvodová správa

Materiál pripravil:
Ing. Anna Hurajtová
zamestnanec obce
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
a) berie na vedomie žiadosť p. Zuzany Garajovej, bytom Družstevná č. 67, Štrba zo dňa
28.5.2021 (zastúpenú JUDr. Máriou Didekovou, advokátkou) adresovanú obci Štrba vo veci
majetkoprávneho vysporiadania pozemku pod miestnym cintorínom v Štrbe
b) konštatuje, že v zmysle zákona č. 66/2009 Z.z. z dôvodu existencie zákonného vecného
bremena je obec Štrba oprávnená užívať pozemky pod miestnym cintorínom v Štrbe – teda aj
pozemok parc. KN-E č. 1042/5, k.ú. Štrba
c) konštatuje, že tento súčasný stav (nevysporiadané pozemky pod verejným miestnym
cintorínom) spôsobil štát a pre obec je prijateľným riešením, aby štát (SR) trvalo vyriešil túto
situáciu tak, že poskytne vlastníkom týchto pozemkov adekvátnu finančnú náhradu alebo
náhradné pozemky.

15. zasadnutie OcZ, Štrba 27. septembra 2021

Návrh na majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod miestnym cintorínom v Štrbe
Dôvodová správa:
Dňa 28.5.2021 podala p. Zuzana Garajová, bytom Družstevná č. 67, Štrba (zastúpená JUDr.
Máriou Didekovou, advokátkou) ako spoluvlastníčka pozemku – parc. KN-E č. 648/1, k.ú. Štrba žiadosť adresovanú obci Štrba vo veci vysporiadania pozemku pod miestnym cintorínom v Štrbe.
Žiadateľka sa domáha majetko-právne vysporiadania svojho spoluvlastníckeho podielu na
uvedenom pozemku formou poskytnutia náhradného pozemku alebo poskytnutia finančného
plnenia (náhrady) za užívanie predmetného pozemku.
K uvedenej výzve obec Štrba uvádza nasledovné:
Miestny verejný cintorín v Štrbe má dve časti starú a novú. Nová časť – je na pozemku parc.
KN-C č. 1428/1, ktorý je vo vlastníctve Obec Štrba (LV č.1) - obec ho nadobudla spolu s cintorínom
v roku 1991 (ex lege). Pozemky pod staršou časťou cintorína sú sčasti vo vlastníctve obce a sčasti
majetko-právne nevysporiadané – medzi nimi aj pozemok parc. KN - E 1042/5, k.ú. Štrba.
Obec Štrba má vo vlastníctve miestny verejný cintorín, ktorý obec nadobudla do svojho
majetku v rámci prechodu majetku zo štátu (z miestnych národných výborov) na obce na základe
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Teda štát na základe
uvedeného zákona previedol na obec aj uvedený cintorín (ako verejné pohrebisko), ale zároveň už
nepreviedol vlastníctvo ku všetkým pozemkom pod týmto cintorínom. Následne štát po roku 1990
vrátil (priznal) vlastníctvo k pozemkom (aj pod týmto cintorínom) fyzickým osobám (občanom)
a tak sa stali vlastníkmi týchto pozemkov.
Po niekoľkoročnom snažení ZMOS-u bol prijatý zákon č. 66/2009 Z.z. o niektorých
opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z
vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky, ktorý čiastočne riešil užívanie nevysporiadaných
pozemkov formou zriadenia zákonného vecného bremena. Tento zákon sa vzťahuje aj na pozemky
pod uvedeným cintorínom (cintorín sa pre účely tohto zákona považuje tiež za stavbu).
Podľa § 4 ods. 1 zákona ak nemá vlastník stavby ku dňu účinnosti tohto zákona k pozemku pod
stavbou zmluvne dohodnuté iné právo, vzniká vo verejnom záujme k pozemku pod stavbou
užívanému vlastníkom stavby dňom účinnosti tohto zákona v prospech vlastníka stavby právo
zodpovedajúce vecnému bremenu, ktorého obsahom je držba a užívanie pozemku pod stavbou,
vrátane práva uskutočniť stavbu alebo zmenu stavby, ak ide o stavbu povolenú podľa platných
právnych predpisov, ktorá prešla z vlastníctva štátu na obec alebo vyšší územný celok.
Podľa § 4 ods. 2 zákona vlastník pozemku pod stavbou je povinný strpieť výkon práva
zodpovedajúceho vecnému bremenu do vykonania pozemkových úprav v príslušnom
katastrálnom území.
Podľa aktuálnej judikatúry príslušných súdov SR majú vlastníci takýchto pozemkov právo na
finančnú odplatu za obmedzenie vlastníckeho práva z titulu zriadenia zákonného vecného
bremena. Výška tejto odplaty sa určuje znaleckým posudkom.
Okrem uvedeného dočasného riešenia (časovo neobmedzeného užívania pozemku z dôvodu
existencie zákonného vecného bremena) je možné predmetnú časť pozemku pod uvedeným
cintorínom podľa platnej legislatívy trvalo majetkoprávne vysporiadať - formou odkúpenia (kúpna
zmluva), zámeny (zámenná zmluva) alebo vyvlastnenia na základe zákona (vo verejnom záujme
ako pozemok pod verejnoprospešnou stavbou). Pre obec je prijateľným riešením zmena legislatívy
tak, že štát, ktorý spôsobil tento stav, vyrieši túto situáciu tak v prospech súkromných vlastníkov
pozemkov, ako aj vlastníkov stavieb (v prospech miest a obcí) – tým, že štát (SR) poskytne
vlastníkom týchto pozemkov adekvátnu finančnú náhradu alebo náhradné pozemky.
Obec Štrba v plnom rozsahu rešpektuje vlastnícke právo súkromných osôb k pozemkom pod
verejným stavbami, ako aj právo na ochranu ich vlastníctva (napr. aj súdnou cestou).

OBEC ŠTRBA
K bodu 11
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Návrh na majetkoprávne vysporiadanie pozemkov
pod miestnou účelovou komunikáciou
v chatovej oblasti Lieskovec v Tatranskej Štrbe
Materiál predkladá:
JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

Materiál obsahuje:
1. Dôvodová správa

Materiál pripravil:
Ing. Anna Hurajtová
zamestnanec obce
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
a) berie na vedomie výzvu p. Anny Košickej, bytom Hviezdoslavova 1, Štrba, Zuzany
Erdziakovej, bytom 1. mája č. 2, Štrba, Jána Blaška, bytom školská 14, Štrba zo dňa 28.6.2021
adresovanú obci Štrba vo veci vysporiadania pozemku pod miestnou účelovou komunikáciou
v chatovej oblasti Lieskovec v Tatranskej Štrbe
b) konštatuje, že v zmysle zákona č. 66/2009 Z.z. z dôvodu existencie zákonného vecného
bremena je obec Štrba oprávnená užívať pozemky pod miestnou účelovou komunikáciou
v chatovej oblasti Lieskovec v Tatranskej Štrbe – teda aj pozemok parc. KN-E č. 648/1, k.ú. Štrba
c) konštatuje, že tento súčasný stav (nevysporiadané pozemky pod verejnoprospešnými stavbami)
spôsobil štát a pre obec je prijateľným riešením, aby štát (SR) trvalo vyriešil túto situáciu tak, že
poskytne vlastníkom týchto pozemkov adekvátnu finančnú náhradu alebo náhradné pozemky.
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Návrh na majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod miestnou účelovou komunikáciou
v chatovej oblasti Lieskovec Tatranskej Štrbe
Dôvodová správa:
Dňa 29.6.2021 doručili spoluvlastníkmi pozemku – parc. KN-E č. 648/1, k.ú. Štrba - p. Anna
Košická, Zuzana Erdziaková, Ján Blaško výzvu, ktorou vyzvali obec o majetko-právne
vysporiadanie tohto pozemku pod miestnou komunikáciou v chatovej oblasti Lieskovec
v Tatranskej Štrbe (formou uzatvorenia nájomnej zmluvy alebo kúpnej zmluvy) alebo odstránenia
asfaltovej vrstvy z ich pozemku.
K uvedenej výzve obec Štrba uvádza nasledovné:
Celá účelová komunikácia vedúca cez chatovú oblasť Lieskovec v Tatranskej Štrbe od
štátnej cesty č. I/18 po cestu č. II/538 (vedúcu na Štrbské Pleso) nie je majetko-právne
vysporiadaná. Obec Štrba má vo vlastníctve miestnu účelovú komunikáciu (cestné teleso
s asfaltovým povrchom). Predmetnú komunikáciu obec nadobudla v rámci prechodu majetku zo
štátu (z miestnych národných výborov) na obec na základe zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov. Teda štát na základe uvedeného zákona previedol na obec majetok
(t.j miestne komunikácie), ale zároveň už nepreviedol vlastníctvo k pozemkom pod týmto majetkom
(teda miestnymi komunikáciami). Následne štát po roku 1990 vrátil (priznal) vlastníctvo k
pozemkom (aj pod týmito miestnymi komunikáciami) fyzickým osobám (občanom) a tak sa stali
vlastníkmi týchto pozemkov.
Po niekoľkoročnom snažení ZMOS-u bol prijatý zákon č. 66/2009 Z.z. o niektorých
opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z
vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky, ktorý čiastočne riešil užívanie nevysporiadaných
pozemkov formou zriadenia zákonného vecného bremena.
Podľa § 4 ods. 1 zákona ak nemá vlastník stavby ku dňu účinnosti tohto zákona k pozemku pod
stavbou zmluvne dohodnuté iné právo, vzniká vo verejnom záujme k pozemku pod stavbou
užívanému vlastníkom stavby dňom účinnosti tohto zákona v prospech vlastníka stavby právo
zodpovedajúce vecnému bremenu, ktorého obsahom je držba a užívanie pozemku pod stavbou,
vrátane práva uskutočniť stavbu alebo zmenu stavby, ak ide o stavbu povolenú podľa platných
právnych predpisov, ktorá prešla z vlastníctva štátu na obec alebo vyšší územný celok.
Podľa § 4 ods. 2 zákona vlastník pozemku pod stavbou je povinný strpieť výkon práva
zodpovedajúceho vecnému bremenu do vykonania pozemkových úprav v príslušnom
katastrálnom území.
Podľa aktuálnej judikatúry príslušných súdov SR majú vlastníci takýchto pozemkov právo na
finančnú odplatu za obmedzenie vlastníckeho práva z titulu zriadenia zákonného vecného
bremena. Výška tejto odplaty sa určuje znaleckým posudkom.
Okrem uvedeného dočasného riešenia (časovo neobmedzeného užívania pozemku z dôvodu
existencie zákonného vecného bremena) je možné predmetnú časť pozemku pod uvedenou
komunikáciou podľa platnej legislatívy trvalo majetkoprávne vysporiadať - formou odkúpenia
(kúpna zmluva), zámeny (zámenná zmluva) alebo vyvlastnenia na základe zákona (vo verejnom
záujme ako pozemok pod verejnoprospešnou stavbou). Pre obec prijateľným riešením je zmena
legislatívy tak, že štát, ktorý spôsobil tento stav, vyrieši túto situáciu tak v prospech súkromných
vlastníkov pozemkov, ako aj vlastníkov stavieb (v prospech miest a obcí) – tým, že štát (SR)
poskytne vlastníkom týchto pozemkov adekvátnu finančnú náhradu alebo náhradné pozemky.
Obec Štrba v plnom rozsahu rešpektuje vlastnícke právo súkromných osôb k pozemkom pod
verejným stavbami, ako aj právo na ochranu ich vlastníctva (napr. aj súdnou cestou).

OBEC ŠTRBA

K bodu 12
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Návrh na prevod obecných pozemkov do vlastníctva
OTV, s.r.o. Štrba

Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

1. Dôvodová správa

Materiál pripravil:
Ing. Anna Hurajtová
zamestnanec obce

Návrh na uznesenie:

V texte ...
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Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
a/ 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 nehnuteľného majetku,
vedeného na LV č. 1 – Obec Štrba, k. ú. Štrba
- pozemok parc. KN-C č. 3475 – lesný pozemok o výmere 2578 m2
- pozemok parc. KN-C č. 3719 – lesný pozemok o výmere 2982 m2
pre kupujúceho - OTV, s.r.o., so sídlom Hlavná 188/67, 059 38 Štrba, IČO: 36454133, je prípadom
hodným osobitného zreteľa. Kúpa sa realizuje za účelom zabezpečenia efektívnej správy a údržby
týchto verejných priestorov v súlade s predmetom činnosti spoločnosti.
b/ schvaľuje
predaj pozemkov vo vlastníctve obce Štrba, vedených na LV č. 1 – Obec Štrba, k. ú. Štrba, a to:
- pozemok parc. KN-C č. 3475 – lesný pozemok o výmere 2578 m2
- pozemok parc. KN-C č. 3719 – lesný pozemok o výmere 2982 m2
v podiele 1/1 do výlučného vlastníctva právnickej osoby OTV, s.r.o., so sídlom Hlavná 188/67, 059
38 Štrba, IČO: 36454133 za kúpnu cenu 1,00 € za celý predmet kúpy ako prípad hodný osobitného
zreteľa za účelom zabezpečenia efektívnej správy a údržby týchto verejných priestorov v súlade
s predmetom činnosti spoločnosti.
c) schvaľuje
zriadenie predkupného práva na prevod vyššie uvedených pozemkov v k.ú. Štrba, a to:
- pozemok parc. KN-C č. 3475 – lesný pozemok o výmere 2578 m2
- pozemok parc. KN-C č. 3719 – lesný pozemok o výmere 2982 m2
v prospech Obce Štrba, Hlavná 188/67, 059 38 Štrba, IČO 326 615 za kúpnu cenu 1,00 €.

Návrh na schválenie predaja pozemkov parc. KN-C č. 3475 a 3719, k. ú. Štrba
do vlastníctva obecnej spoločnosti OTV, s.r.o., Hlavná 188/67, 059 38 Štrba

Dôvodová správa:
Obecná spoločnosť OTV, s.r.o. so sídlom v Štrbe – Hlavná 188/67 ako spoločnosť so
100 %-majetkovou účasťou obce, zabezpečuje pre potreby obce Štrba verejnoprospešné služby na
Štrbskom Plese, ako je údržba miestnych komunikácií, vrátane chodníkov, verejných priestranstiev,
verejnej zelene a ostatných verejných priestorov. Za účelom zabezpečenia lepšej správy a údržby
týchto verejných priestorov sa navrhuje prevod vlastníctva obecných pozemkov z obce na obecnú
spoločnosť, aby spoločnosť OTV s.r.o. Štrba mohla v súvislosti s vykonávaním predmetu činnosti
efektívnejšie a účelne vynakladať finančné prostriedky tejto spoločnosti na uvedený účel, príp. sa
uchádzať o finančné prostriedky z iných verejných finančných zdrojov na účely správy, údržby
a modernizácie týchto verejných priestorov a obecného majetku.
Za účelom ochrany predmetných pozemkov pred prípadným nakladaním s týmito
pozemkami bez vedomia obce (obecného zastupiteľstva) sa zriaďuje predkupné právo v prospech
obce Štrba.
Zámer prevodu uvedených pozemkov podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zák. č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších prepisov bol zverejnený na úradnej tabuli a neboli k nemu
vznesené pripomienky.

OBEC ŠTRBA

K bodu 13
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Návrh na prevod obecného pozemku pod cestou 3. triedy č. 3060
v obci Štrba na ul. Dr. Markušovského do majetku Prešovského
samosprávneho kraja v rámci prípravy rekonštrukcie cestného
mosta ponad železnicu
Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

1. Dôvodová správa

Materiál pripravil:
Ing. Anna Hurajtová
zamestnanec obce
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
schvaľuje
zámer na prevod časti pozemku parc. KN-E č. 2391/3, vedený na LV č. 1 – Obec Štrba, k. ú. Štrba
v rozsahu podľa vypracovaného geometrického plánu do vlastníctva Prešovského samosprávneho
kraja Prešov za kúpnu cenu 1 € z dôvodu majetkoprávneho vysporiadanie pozemku pod cestou 3.
triedy vo vlastníctve PSK a z dôvodu plánovanej rekonštrukcie cestného mosta ponad železnicu.
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Návrh na prevod obecného pozemku pod cestou 3. triedy č. 3060 v obci Štrba –
Ul. Dr. Markušovského do majetku PSK

Dôvodová správa:
Obec Štrba v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom pripravuje rekonštrukciu
mosta ponad železničnú trať v obci Štrba. Podľa pripravovanej projektovej dokumentácie
rekonštrukcia mosta zasahuje aj do pozemku parc. KN-E č. 2391/3- ostatná plocha o celkovej
výmere, vedený na LV č. 1 – Obec Štrba, k. ú. Štrba, ktorý je vo vlastníctve obce a vedie pod cestou
3. triedy č. 3060 (Markušovského ulica) – viď mapová príloha.
Vzhľadom k horeuvedenému, ale aj s prihliadnutím na správu a údržbu tejto štátnej cesty
Správou a údržbou ciest PSK, navrhujeme schváliť zámer prevodu tohto pozemku do vlastníctva
Prešovského samosprávneho kraja za kúpnu cenu 1 €.
Keďže predmetný pozemok nemôže byť celý predmetom prevodu (ale len jeho časť, ktorá
sa nachádza priamo pod cestou), preto sa dá vyhotoviť geometrický plán na rozdelenie pozemku
pod cestou od pozemku pod chodníkom a verejnou zeleňou, ktoré zostávajú obecné.

OBEC ŠTRBA

K bodu 14
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Návrh na odkúpenie pozemku v k.ú. Štrba od SPF Bratislava
pre účely výstavby obecných nájomných bytov v obci Štrba
Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

1. Dôvodová správa

Materiál pripravil:
Ing. Anna Hurajtová
zamestnanec obce
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zámer na odkúpenie pozemku parc. KN-C č. 1521/3 – orná pôda o výmere 5663 m2, vedený na LV
č. 4914, k. ú. Štrba pre účely výstavby obecných nájomných bytov v obci Štrba od vlastníka – SR –
zastúpenej správcom Slovenský pozemkový fond, Búdkova 34, Bratislava za podmienok určených
SPF Bratislava.
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Návrh na odkúpenie pozemku od SPF Bratislava pre účely výstavby
obecných nájomných bytov v obci Štrba

Dôvodová správa:
Obec Štrba rieši podľa územného plánu obce prípravu a realizáciu výstavby obecných
nájomných bytov v lokalite Krôn (Prielohy) v k. ú. Štrba. Pozemok na prístupovú cestu (miestnu
komunikáciu) – parc. KN-C č. 1521/4 - orná pôda o výmere 2931 m2, bol zo strany vlastníka – SR
– Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava dňom 2. 9. 2021 bezodplatne prevedený na
Obec Štrba, teraz vedený na LV č. 1 – Obec Štrba.
Zvyšná časť predmetného pozemku - určená na výstavbu obecných nájomných bytov v tejto
lokalite – na pozemku parc. KN-C č. 1521/3 – orná pôda o výmere 5663 m2 je vo vlastníctve SR
– SPF a obec ho potrebuje majetko -právne vysporiadať formou odkúpenia za podmienok vrátane
kúpnej ceny určených SPF.
Kúpna cena pozemku bude vychádzať zo znaleckého posudku, ktorý da vyhotoviť obec.
V takýchto prípadoch SPF predáva pozemky na výstavbu nájomných bytov (§ 34 ods. 10 zákona
č. 330/1991 Zb.) za trhové ceny. Obec má záujem sa uchádzať o odkúpenie týchto pozemkov za
cenu stanovenú SPF. Kúpnu cenu za uvedený pozemok obec plánuje zaplatiť prostredníctvom
ŠFRB. Podmienkou pre predaj týchto pozemkov obci je vydanie právoplatného územného
rozhodnutia pre výstavbu nájomných bytových domov.

OBEC ŠTRBA
K bodu 16

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Správa kontrolóra obce z vykonaných kontrol

Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

Mgr. Milan Biskup
hlavný kontrolór obce

1. Správa č. 6 hlavného kontrolóra
2. Správa č. 7 hlavného kontrolóra

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. 6 HLAVNÉHO KONTROLÓRA
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 pokladničných dokladov
rok 2020
OTV s.r.o. Štrba
júl – august 2021

Vyjadrenie k výsledku kontroly
Kontrola bola vykonaná na základe Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Štrba
na II. polrok 2021 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 úplnosť, správnosť a preukázateľnosť príjmových
a výdavkových pokladničných dokladov pokladne OTV s.r.o. Štrba za rok 2020 v súlade so
zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p.
Právny základ kontroly:
Pri výkone kontroly som vychádzal predovšetkým z nasledovných právnych predpisov:
• zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p.
• zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z.n.p.
• zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
Kontrolované doklady:
- Príjmové a výdavkové pokladničné doklady rok 2020
-

Pokladničná kniha za rok 2020

Záverečné konštatovanie:
Kontrolou bola preverená úplnosť, preukázateľnosť, vecná a formálna správnosť
pokladničných dokladov v súlade so zákonom o účtovníctve.
Kontrolované pokladničné doklady - pokladňa OTV s.r.o. Štrba:
Príjmové a výdavkové pokladničné doklady v roku 2020 od poradového čísla 1001 po číslo
1355.
Kontrolované príjmové a výdavkové pokladničné doklady sú úplné, preukázateľné, vecne
a formálne správne a v súlade so zákonom o účtovníctve. Pokladničné doklady obsahujú
účtovný predpis a účel platby. Ich evidencia je vedená podľa dátumu vyhotovenia s priradením

poradového čísla pokladničného dokladu. Pri vyplatených mzdách v hotovosti za jednotlivé
mesiace je k výdavkovému dokladu priložená overená výplatná listina s podpisom
zamestnancov o prevzatí mzdy v hotovosti. Pokladničná hotovosť je vedená v pokladničnej
knihe mesačne a zároveň sumárne za rok 2020.
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:

02.09.2021
02.09.2021

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

Ing. Dagmara Vincová, riaditeľka OTV s.r.o. Štrba:....................

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

SPRÁVA Č. 7 HLAVNÉHO KONTROLÓRA
Z KONTROLY NA MIESTE
Hlavný kontrolór:
Kontrolovaný subjekt:
Predmet kontroly:
Kontrolované Obdobie:
Miesto vykonania kontroly:
Dátum vykonania kontroly:

Mgr. Milan Biskup
Základná škola Štrba
Kontrola pokladničných dokladov
rok 2020
Základná škola Štrba
august – september 2021

Vyjadrenie k výsledku kontroly
Kontrola bola vykonaná na základe Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Štrba
na II. polrok 2021 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 úplnosť, správnosť a preukázateľnosť účtovných dokladov –
príjmových a výdavkových pokladničných dokladov pokladne ZŠ Štrba za rok 2020 v súlade
so zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite.
Právny základ kontroly:
Pri výkone kontroly som vychádzal predovšetkým z nasledovných právnych predpisov:
• zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v z.n.p.
• zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite v z.n.p.
Kontrolované doklady:
- Príjmové a výdavkové pokladničné doklady rok 2020
-

Pokladničná kniha za rok 2020

Záverečné konštatovanie:
Kontrolou bola preverená úplnosť, preukázateľnosť, vecná a formálna správnosť
pokladničných dokladov a dodržiavanie základnej finančnej kontroly.
Kontrolované pokladničné doklady - pokladňa Základná škola Štrba:
výdavkové pokladničné doklady v roku 2020 od poradového čísla 1. - 177,
príjmové pokladničné doklady v roku 2020 od poradového čísla 1. – 22.
Kontrolované príjmové a výdavkové pokladničné doklady sú úplné, preukázateľné, vecne
a formálne správne. Vo všetkých pokladničných dokladoch bola vykonaná základná finančná

kontrola v súlade so zákonom. Pokladničné doklady obsahujú účtovný predpis s rozpočtovou
klasifikáciou s účelom platby. Evidencia pokladničných dokladov je vedená podľa dátumu
vyhotovenia s priradením poradového čísla pokladničného dokladu. Pokladničná hotovosť je
vedená v pokladničnej knihe podľa jednotlivých mesiacov a zároveň aj sumárne za rok 2020.

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:

8.9.2021
8.9.2021

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

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

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

OBEC ŠTRBA
K bodu 18A
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Zriadenie vecného bremena pre uloženie NN siete do zeme – ulica
Školská v rámci stavby „Štrba – preložka NN vedenia
ulica Školská pre VSD, a.s. Košice“
Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

1. Dôvodová správa

Materiál pripravil:
Ing. Anna Hurajtová
zamestnanec obce
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
súhlasí
s bezodplatným zriadením vecného bremena k pozemku parc. KN-C č. 1551 – zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 1 981 m2, v k. ú. Štrba vedeného na LV č. 1 na dobu neurčitú, a to v rozsahu
podľa geometrického plánu v prospech VSD a.s, Mlynská ul. 31, 042 91 Košice za účelom uloženia
NN siete do zeme v rámci stavby „Štrba – Preložka NN vedenia ul. Školská“.

15. zasadnutie OcZ, Štrba 27. septembra 2021

Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena pre VSD a.s. - na NN-sieť
na ulici Školskej v Štrbe

Dôvodová správa:
Investor Východoslovenská distribučná , a.s. Košice v spolupráci s Obcou Štrba plánujú
realizovať rekonštrukcie NN siete na ulici Školskej v Štrbe (od križovatky Školská/Štepánkovická
po budovu križovatky Školská/Hlavná) za účelom modernizácie tejto siete a položenia kabeláže do
zeme (pred realizáciou nového chodníka pre peších).
Za týmto účelom je potrebné uzatvoriť ku stavebnému konaniu Zmluvu o budúcej zmluve
o zriadení vecného bremena. Rozsah záberu vecného bremena z pozemkov vo vlastníctve obce, k.
ú. Štrba: parc. KN-C č. 1551 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 981 m2,
bude určený geometrickým plánom. Následne ku kolaudácii bude uzatvorená Zmluva o uzatvorení
vecného bremena na vyššie uvedený účel pre vyššie uvedenú spoločnosť.

OBEC ŠTRBA
K bodu 18B
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Modernizácia a inovácia kultúrneho domu v obci Štrba
(predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy z IROP)

Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

1. Dôvodová správa

Materiál pripravil:
Ing. Štefánia Srebalová
zamestnanec obce

Návrh na uznesenie:

V texte ...

15. zasadnutie OcZ, Štrba 27. septembra 2021

Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
schvaľuje
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z EŠIF v rámci výzvy č. IROP-PO7-SC772021-75 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu
udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19 z Integrovaného
regionálneho operačného programu (IROP) na projekt s názvom „Modernizácia a inovácia
kultúrneho domu v obci Štrba za účelom adaptácie na dôsledky spôsobené pandémiou
COVID-19“ (ďalej len „projekt“) a zároveň schvaľuje realizáciu projektu, ktorého ciele sú v súlade
s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce (PHSR).
b) zabezpečenie realizácie uvedeného projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
financovanie projektu s celkovými oprávnenými výdavkami 210.000,00 eur a zabezpečenie
finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške min. 5%
spolufinancovania v sume 10.000,00 eur a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených
výdavkov v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
c) uzatvorenie zmluvu o poskytnutí Nenávratného finančného príspevku z EŠIF – z IROP 20142020 (vrátane prípadných dodatkov k tejto zmluve) starostom obce ako štatutárnym zástupcom
obce v súvislosti s realizáciou uvedeného projektu v prípade schválenia predloženej žiadosti
o nenávratný finančný príspevok.

Dôvodová správa:
Obec Štrba sa chce zapojiť do aktuálnej výzvy č. IROP-PO7-SC77-2021-75 (fondy EÚ –
EŠIF 2014-2020) na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na
podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19
z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) na projekt s názvom „Modernizácia
a inovácia kultúrneho domu v obci Štrba za účelom adaptácie na dôsledky spôsobené
pandémiou COVID-19“, a to na stavebno-technické úpravy sály kultúrneho domu v nasledovnom
plánovanom rozsahu:
- rekonštrukcia elektroinštalácia vrátene osvetlenia
- rekonštrukcia vykurovanie a vzduchotechniky
- modernizácia audiovizuálnej (divadelnej) techniky
- modernizácia pódia
- výmena sedadiel a výmena podlahy
V súčasnosti sa pripravuje vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá určí celkové investičné
výdavky na uvedený rozsah modernizácie. Nakoľko maximálna výška finančného príspevku je
limitovaná sumou 200 000 €, až na základe projektovej dokumentácie budú určené tzv. oprávnené
výdavky, ktoré budú financované uvedené projektu EÚ. Avšak snahou obce je vypracovať
komplexné riešenie (v rámci uvedenej PD), hoci realizácia celej modernizácie môže byť postupná
podľa sumy zabezpečených finančných prostriedkov.
Termín na predkladanie žiadostí o NFP je do 11. novembra 2021.

