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. 3 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.

17. zasadnutie OcZ, Štrba 21. marca 2022

SPRÁVA Č. 3 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 13.12.2021
Kontrolované Obdobie:
13.12.2021 – 16.03.2022
Miesto vykonania kontroly: obec Štrba – obecný úrad
Dátum vykonania kontroly: február – marec 2022

Ciele kontroly:
Cieľom kontroly bolo preveriť, či uznesenia prijaté Obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2021
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 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 13.12.2021 - od uznesenia č.
252/2021 po uznesenie č. 275/2021.
Záverečné konštatovanie:
Kontrolované podklady k vykonateľným uzneseniam obecného zastupiteľstva od uznesenia č.
252/2021 – 275/2021, boli plnené nasledovne:
Uznesenie č. 261/2021 – OZ schvaľuje prebytočnosť hnuteľného majetku obce Štrba a to
snežného pásového vozidla Kässbohrer Pistenbully 100, rok výroby 2010 a zámer odpredať
majetok – snežného pásového vozidla Kässbohrer Pistenbully 100, rok výroby 2010
s príslušenstvom, formou obchodnej verejnej súťaže za určených základných podmienok
v uznesení č. 261.
Predaj prebytočného hnuteľného majetku formou obchodnej verejnej súťaže bol neúspešný,
preto zámer jeho ďalšieho odpredaja bude opakovane predmetom rokovania na najbližšom
zasadnutí OZ.
- uznesenie nie je splnené ale bude predmetom rokovania OZ dňa 21.3.2022.

Uznesenie č. 262/2021 – OZ schvaľuje podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. predĺženie prenájmu energetických zariadení na výrobu
a dodávku tepla a teplej úžitkovej vody v Tatranskej Štrbe do 31.12.2024 pre doterajšieho
nájomcu (prevádzkovateľa) Domovina Tatry, s.r.o. Štúrova 1502, 059 41 Tatranská Štrba, za
rovnakých zmluvných podmienok ako v doposiaľ platnej nájomnej zmluve v znení jej
dodatkov.
Dňa 30.12.2021 bol podpísaný dodatok č. 8 k nájomnej zmluve medzi Obcou Štrba
a Domovinou s.r.o. T. Štrba o predĺžení nájmu - uznesenie je splnené.
Uznesenie č. 263/2021 – OZ schvaľuje návrh na majetkovoprávne vysporiadanie užívania
pozemku pod existujúcou účelovou komunikáciou v chatovej osade Lieskovec v Tatranskej
Štrbe
-

formou odkúpenia časti pozemku parc. KN-E č. 648/1 – trvalý trávnatý porast, na LV
č. 2368 od podielových spoluvlastníkov:

1. Anna Košická, Hviezdoslavova 725, Štrba v podiele ¼
2. Ján Blaško, Školská 178, Štrba v podiele ¼
3. Zuzana Erdziaková, 1. mája 598, Štrba v podiele 2/4
a to novovytvorený pozemok parc. KN-C č. 2108/64 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 128 m2 vytvorený na základe GP č. 144/2021 za kúpnu cenu stanovenú
znaleckým posudkom vo výške 13,05 €/m2
alebo
-

formou poskytnutia jednorazovej odplaty vo výške 10,32 €/m2 určenej znaleckým
posudkom vypracovaným súdnou znalkyňou Ing. Alenou Petoovou, za zákonné vecné
bremeno zriadené k časti pozemku parc. KN-E č. 648/1 – trvalý trávny porast, na LV č.
2368 a to na novovytvorenom pozemku parc. KN-C č. 2108/64 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 128 m2 na základe vypracovaného GP č. 144/2021 podielovým
spoluvlastníkom:
1. Anna Košická, Hviezdoslavova 725, Štrba v podiele ¼
2. Ján Blaško, Školská 178, Štrba v podiele ¼
3. Zuzana Erdziaková, 1. mája 598, Štrba v podiele 2/4.

So schváleným návrhom OZ na majetkovoprávne vysporiadanie užívania pozemku boli
oboznámení podieloví spoluvlastníci, ktorí nesúhlasia s ani jednou z možnosti schváleného
návrhu obecným zastupiteľstvom, čo potvrdili svojim písomným stanoviskom k návrhu obce
na majetkovoprávne vysporiadanie doručeným obci Štrba.
- uznesenie nie je možné splniť z dôvodu neakceptovania navrhnutých podmienok
majetkovoprávneho vysporiadania zo strany podielových spoluvlastníkov.

Uznesenie č. 264/2021 – OZ schvaľuje návrh na majetkovoprávne vysporiadanie užívania
pozemku pod miestnym cintorínom v Štrbe
1. Formou odkúpenia pozemku parc. KN-E č. 1042/5 – orná pôda o celkovej výmere 1712
m2 na LV č. 4781 od podielovej spoluvlastníčky Zuzany Garajovej, Družstevná 605,
Štrba, vo výške ½ za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 14,43 €/m2
s podmienkou, že kúpna cena bude uhradená formou 3 ročných splátok počas 3 rokov
od podpísania kúpnej zmluvy,
alebo
2. Formou poskytnutia jednorazovej odplaty vo výške 12,52 €/m2 určenej znaleckým
posudkom vypracovaným súdnou znalkyňou Ing. Alenou Petoovou, Poprad, za zákonné
vecné bremeno zriadené na pozemku parc. KN-E č. 1042/5 o výmere 1566 m2 na
spoluvlastnícky podiel ½ na LV č. 4781 Štrba, vlastníčke pozemku Zuzane Garajovej,
Štrba s podmienkou, že uvedená odplata bude od uzavretia písomnej dohody medzi
obcou a uvedenou spoluvlastníčkou.
So schváleným návrhom OZ o majetkovoprávnom vysporiadaní pozemku formou odkúpenia
pozemku, podielová spoluvlastníčka súhlasí a pripravuje sa kúpna zmluva o odkúpení pozemku
za podmienok schválených uznesením č. 264/2021.
- uznesenie je v plnení.
Uznesenie č. 265/2021 – OZ schvaľuje v súlade s § 9a ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj časti pozemku parc. KN-E č. 2395/1 –
ostatná plocha a časti pozemku parc. KN-E č. 3030/3 – vodná plocha, vedených na LV č. 1, k.ú.
Štrba podľa vypracovaného GP č. 61/2021, úradne overeného na Okresnom úrade Poprad,
katastrálny odbor, dňa 27.10.2021 pod č. G 1075/2021, ako novovytvorený pozemok parc. č.
KN-C č. 494/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 54 m2 pre kupujúcich: Štefana Pechu
a manželku Ruženu Pechovú, rod. Lackovú, obidvaja trvalo bytom Štrba, Čsl. Armády 89/73,
do bezpodielového spoluvlastníctva v podiele 1/1 za dohodnutú kúpnu cenu 35 €/m2 z dôvodu
majetkovoprávneho vysporiadania pozemku priľahlého k stavbe, ktorá je vo vlastníctve
žiadateľov.
Dňa 21.2.2022 bola podpísaná Kúpna zmluva o predaji vyššie uvedených pozemkov, medzi
predávajúcim: Obec Štrba a kupujúcim: Štefan Pecha a manželka Ružena Pechová, obaja
bytom Štrba, ul. Čsl. Armády 89/73.
- uznesenie je splnené.

Uznesenie č. 266/2021 – OZ schvaľuje v súlade s § 9a ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj časti pozemku parc. KN-C č. 24 – ostatná
plocha o celkovej výmere 108 m2, KN-C č. 25 ostatná plocha o celkovej výmere 245 m2,
vedených na LV č. 1 obec Štrba, podľa vypracovaného GP č. 032/2018, ako novovytvorené
parcely KN-C č. 24/1, ostatná plocha o výmere 61 m2, KN-C č. 24/2 – zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 81 m2, vedené na LV č. 1 pre žiadateľa – Slovenskú poštu, a.s. Banská
Bystrica, IČO: 36631124, do výlučného vlastníctva v podiele 1/1 za dohodnutú kúpnu cenu 50

€/m2 z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod stavbou a pozemku priľahlého
k stavbe pošty.
Pripravená kúpna zmluva o predaji pozemku, za podmienok schválených uznesením OZ,
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemku, bola zaslaná na posúdenie Slovenskej
pošte a.s. Banská Bystrica.
- uznesenie je v plnení.

Uznesenie č. 267/2021 – OZ a) rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle
ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p., že prenájom
nebytových priestorov v Centre integrovanej zdravotníckej starostlivosti v Štrbe pre
zazmluvnených lekárov je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že je zariadením na
poskytovanie zdravotníckych služieb všeobecného lekára pre dospelých, zubného lekára, lekára
pre deti a dorast, gynekológa v zmysle schváleného projektu EÚ a zazmluvnenie uvedených
lekárov v zmysle uzavretej Zmluvy o partnerstve ako súčasť projektu EÚ v rámci ktorého sa
realizovala výstavba CIZS Štrba:
b) schvaľuje podľa ustanovenia § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov prenájom nebytových priestorov od 1.1.2022 na dobu neurčitú
s 3-mesačnou výpovednou lehotou, ako prípad hodný osobitného zreteľa na účely poskytovania
zdravotnej starostlivosti (ambulancia všeobecného lekára pre dospelých) jej poskytovateľom –
nájomcom: LUEVA s.r.o., Slovenského odboja 179/13, Poprad, IČO: 44550073, zastúpený
MUDr. Evou Ludrovanovou v rozsahu: priestory pre ambulanciu 42 m2 a podiel na spoločných
priestoroch v rozsahu 32,7 m2 za nájomné za priestory ambulancie vo výške 15 € za 1 m2 ročne
a za nájomné za spoločné priestory v celkovej výške 1 € za rok.
c) schvaľuje podľa ustanovenia § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov prenájom nebytových priestorov od 1.1.2022 na dobu neurčitú
s 3-mesačnou výpovednou lehotou, ako prípad hodný osobitného zreteľa na účely poskytovania
zdravotnej starostlivosti (stomatologická ambulancia) jej poskytovateľom – nájomcom: MUDr.
Mária Kotryová, Bellova 63, 059 41 Tatranská Štrba, IČO: 31972764, v rozsahu: priestory pre
ambulanciu 43,5 m2 a podiel na spoločných priestoroch v rozsahu 33,8 m2 za nájomné za
priestory ambulancie vo výške 15 € za 1 m2 ročne a za nájomné za spoločné priestory
v celkovej výške 1 € za rok.
d) schvaľuje podľa ustanovenia § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov prenájom nebytových priestorov od 1.1.2022 na dobu neurčitú
s 3-mesačnou výpovednou lehotou ako prípad hodný osobitného zreteľa na účely poskytovania
zdravotnej starostlivosti (ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast) jej poskytovateľom
– nájomcom: SPRINGSAN, s.r.o., Ústecko-Orlická 3301/26, 058 01 Poprad, IČO: 36496162,
zastúpený MUDr. Marián Patrik, v rozsahu: priestory pre ambulanciu 37 m2 a podiel na
spoločných priestoroch v rozsahu 25,7 m2 za nájomné za priestory ambulancie vo výške 15 €
za 1 m2 ročne a za nájomné za spoločné priestory v celkovej výške 1 € za rok.
e) schvaľuje podľa ustanovenia § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov prenájom nebytových priestorov od 1.1.2022 na dobu neurčitú
s 3-mesačnou výpovednou lehotou, ako prípad hodný osobitného zreteľa na účely poskytovania

zdravotnej starostlivosti (gynekologická ambulancia) jej poskytovateľom – nájomcom:
BranCare, s.r.o., Podjavorinskej 3405/22, 058 01 Poprad, IČO: 45971668, zastúpený MUDr.
Peter Brenišin, v rozsahu: priestory pre ambulanciu 44,3 m2 a podiel na spoločných priestoroch
v rozsahu 34,4 m2 za nájomné za priestory ambulancie vo výške 15 € za 1 m2 ročne (so
znížením nájomného na úroveň 20% z ročnej výšky nájomného z dôvodu zníženého úväzku
tohto lekára – 0,2 po dobu prvých dvoch rokov nájmu) a za nájomné za ostatné priestory
v celkovej výške 1 € za rok.
Schválené podmienky prenájmu nebytových priestorov s uvedenými nájomcami neboli
akceptované, preto boli opakovane konzultované a budú predmetom rokovania na zasadnutí
obecného zastupiteľstva dňa 21.3.2022.
- uznesenie nie je splnené ale bude predmetom rokovania na zasadnutí OZ dňa 21.3.2022.
Uznesenie č. 268/2021 – OZ schvaľuje v súlade s § 9a ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemkov podľa geometrického plánu č.
116/2021 a to predaj:
- časti pozemku parc. KN-E č. 2391/3 – ostatná plocha o celkovej výmere 5 061 m2 vedený na
LV č. 1 – Obec Štrba
- časti pozemku parc. KN-E č. 3001 – ostatná plocha o celkovej výmere 406 m2 vedený na LV
č. 1 – Obec Štrba.
Ako novovytvorený pozemok parc. KN-C č. 1587/9 – zastavané plochy a nádvoria o výmere
5 467 m2 pre kupujúceho Prešovský samosprávny kraj, Nám. Mieru 2, 080 01 Prešov, v podiele
1/1 za kúpnu cenu 1 € za celý predmet kúpy z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania
pozemku pod cestou 3. triedy č. 3060 (v majetku PSK) a pre účely pripravovanej rekonštrukcie
mosta ako súčasť tejto cesty ponad železnicu na začiatku obce Štrba.
Schválené uznesenie OZ o predaji uvedených pozemkov pre kupujúceho PSK Prešov, bolo
prerokované a schválené zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja, ktorý pripravuje
kúpnu zmluvu o odkúpení pozemkov za podmienok schválených uznesením č. 268/2021.
- uznesenie je v plnení.
Dátum vyhotovenia správy:

16.03.2022

Dátum prevzatia správy povinnou osobou:

16.03.2022

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

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

Mgr. Milan Biskup, hlavný kontrolór obce:

................................................
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K bodu 4
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Schválenie podania žiadosti o NFP na projekt
„Zlepšenie infraštruktúry pre MRK v Štrbe“

Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

1. Dôvodová správa
2. Situačná mapa

Materiál pripravil:
Ing. Štefánia Srebalová
zamestnanec obce
Návrh na uznesenie:
V texte ...

17. zasadnutie OcZ, Štrba 21. marca 2022

Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
a/ schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy
č. OPLZ-PO6-SC611-2021-2 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na
podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry (pozemné komunikácie)
z Operačného programu Ľudské zdroje za účelom realizácie projektu s názvom „Zlepšenie
infraštruktúry pre MRK v Štrbe“ (ďalej len „projekt“), ktorého ciele sú v súlade s platným
územným plánom obce a platným programom rozvoja obce.
b/ schvaľuje zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
financovanie projektu s celkovými oprávnenými výdavkami v zmysle podanej žiadosti o NFP
a zabezpečenie finančných prostriedkov na povinné spolufinancovanie projektu vo výške min.
5% spolufinancovania a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov,
ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa, z
rozpočtu obce.
c/ poveruje starostu ako štatutárneho zástupcu obce uzatvoriť zmluvu o poskytnutí NFP,
vrátane prípadných dodatkov v súvislosti s realizáciou projektu v prípade schválenia
predloženej žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Návrh na schválenie žiadosti obce o NFP na projekt
„Zlepšenie infraštruktúry pre MRK v Štrbe“

Dôvodová správa:
Obec Štrba pripravila žiadosť o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ (EŠIF
2014-2020) v rámci výzvy Ministerstva vnútra SR – Operačný program Ľudské zdroje na
dobudovanie základnej infraštruktúry pre marginalizovanú rómsku komunitu (MRK) pod
názvom „Zlepšenie infraštruktúry pre MRK v Štrbe“. Ide o pokračovanie podobného projektu,
ktoré obec v súčasnosti už realizuje.

V rámci tohto projektu sa plánujú opraviť miestne komunikácie - opraviť poškodený
asfaltový povrch na troch uliciach: na Školskej ulici, ul. 29. januára a Družstevnej ulici.
Pôjde o pokládku novej asfaltovej vrstvy vrátane osadenie nových cestných obrubníkov
a spevnenia krajníc týchto ciest.
Okrem toho je predmetom tohto projektu aj výstavba plánovaného nového chodníka
na ul. ČSLA v Štrbe v dĺžke 792 m (t.j. od Hlavnej ulice až na koniec obce – smer Važec).
Vzhľadom na počet obyvateľov patriacich do MRK v obci, výzva určuje maximálnu
sumu NFP, ktorú môže obec požadovať: v prípade Štrby je to suma do 500 tis. EUR.
Celkové náklady uvedeného projektu sú naplánované na sumu 498 076,-EUR, z toho
NFP (EU + ŠR) je vo výške 95% z uvedenej sumy a spolufinancovanie z rozpočtu obce je vo
výške 5% z uvedenej sumy (t.j. 24 904 EUR). V prípade úspešnosti tohto projektu sa
predpokladá realizácia stavebných prác možno koncom roka 2022, resp. až v roku 2023.

Príloha: Situačná mapa

OBEC ŠTRBA
K bodu 5
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Návrh na schválenie prenájmu majetku obce
pre spoločnosť OTV, s.r.o. Štrba

Materiál predkladá:
JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

Materiál obsahuje:
1. Dôvodová správa
2. Príloha k uzneseniu

Materiál pripravil:
Ing. Anna Hurajtová
zamestnanec obce
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
a/ konštatuje, že v prípade prenájmu nehnuteľného a hnuteľného majetku (špecifikovaný
v prílohe č. 1 tohto uznesenia) pre spoločnosť OTV, s.r.o. Hlavná 188/67, 059 38 Štrba, IČO:
36 454 133 ide o prípad osobitného zreteľa z dôvodu, že nájomcom (užívateľom) tohto majetku
bude OTV s.r.o. Štrba ako právnická osoba, ktorej je 100% -ným vlastníkom obec Štrba
a zároveň predmetný majetok obce je určený na zabezpečenie správy Športového areálu na
Štrbskom Plese, správy a údržby miestnych komunikácií, verejného osvetlenia a verejnej
zelene na území celej obce a zabezpečenia zberu a prepravy komunálneho odpadu v obci Štrba
b/ schvaľuje podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov prenájom nehnuteľného a hnuteľného majetku obce Štrba
špecifikovaného v prílohe č. 1 pre nájomcu: OTV, s.r.o., Hlavná 188/67, 059 38 Štrba, IČO:
36 454 133 na dobu neurčitú za nájomné 1 € ročne za účelom zabezpečenia správy Športového
areálu na Štrbskom Plese, správy a údržby miestnych komunikácií, verejného osvetlenia
a verejnej zelene na území celej obce a zabezpečenia zberu a prepravy komunálneho odpadu
v obci Štrba (ako prípad osobitného zreteľa)

17. zasadnutie OcZ, Štrba 21. marca 2022

Návrh na schválenie prenájmu hnuteľného majetku obce pre
spoločnosť OTV, s.r.o., Štrba
Dôvodová správa:
Obec Štrba je 100 %-ným vlastníkom spoločnosti OTV, s.r.o. Štrba, ktorá zabezpečuje
pre potreby obce verejnoprospešné služby - správu Športového areálu na Štrbskom Plese,
správu a údržbu miestnych komunikácií, verejnej zelene, verejného osvetlenia a zabezpečuje
zber a prepravu komunálneho odpadu. Za účelom zabezpečenia poskytovania týchto
verejnoprospešných služieb, OTV s.r.o. potrebuje právne disponovať s majetkom obce
uvedeným v prílohe. Preto sa navrhuje forma prenájmu tohto majetku, ktorý aj naďalej zostane
majetkom obce, len bude v užívaní OTV s.r.o. Vzhľadom na účely užívania tohto majetku sa
navrhuje prenájom za nájomné 1 € ročne na dobu neurčitú s možnosťou výpovede nájmu aj bez
uvedenia dôvodu s 3-mesačnou výpovednou lehotou. Prenájom tohto majetku zabezpečí
potrebnú starostlivosť o tento majetok a zároveň umožní spoločnosti OTV s.r.o. účtovať všetky
náklady na túto činnosť (na prevádzku, údržbu a opravy) v rámci svojej ekonomickej
(hospodárskej) činnosti (ako daňovo uznateľné výdavky), ktoré budú následne fakturované obci
za objednané a poskytnuté služby (na základe zmluvy medzi obcou a OTV, s.r.o.).
Prehľad prenajímaného majetku je uvedený v prílohe č. 1 a bude tvoriť prílohu
k uzneseniu.
Zámer na prenájom majetku v zmysle § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. bol
vyvesený na úradnej tabuli Obce Štrba a na www.strba.sk dňa 26. 2. 2022 a zvesený
13. 3. 2022 bez pripomienok.

Prehľad majetku obce daný do prenájmu OTV, s.r.o. Štrba
Budovy / stavby
Názov majetku

Dobudovanie lyžiarskeho areálu Štrb. Pleso - objekt pre snežné pásové vozidlá a techniku

Dopravné prostriedky
Názov majetku
Snežné pásové vozidlo Kässbohrer PistenBully
Snežný kanón MMS Premium
Snežný kanón MMS Premium
Snežný kanón MMS Premium
Snežný skúter /dobrov. hor. služba/
Viacúčelový stroj - štvorkolka
Traktor kolesový poľnohospodársky REFORM - METRAC H7RX

Stroje / prístroje / zariadenia
Názov majetku
Krovinorez OM 753T+ príslušenstvo
Nádrž na naftu PRESSOL 23 060 1 000 l
Rotačná kladivová kosa - mulčovač FISCHER RML 201
Snežná fréza WESTA 5560/2000
Štiepkovač TP 175 PTO+TP PILOT
Transportná plošina ROSENSTEINER KENDO 200 E
Zametacia kefa TUCHEL Sweep

Dopravné prostriedky
AVIA D80.185L s 3-stranným sklápačom PP 877 BZ
Kolesový traktor Deutz-Fahr Agrofarm 100 PP 940 AC
Renault Scenic PP-858 BO
Štartovací vozík

Stroje / prístroje / zariadenia
Názov majetku
Krovinorez
Krovinorez OM 746 T
Krovinorez OM 746 T
Krovinorez OM 753T
Mobilný diskový štiepkovač LS 120 D
Motorový vysávač na lístie VD 500P
Rezačka s kotúčom
Univerzálne žacie rameno s mulč. hlavou TDH M TR 600 TRUSTY
Usmerňovacia zvaračka

Dopravné prostriedky

Názov majetku
Kolesový traktor D-F5105.4G Premium PP 312 YG
Kolesový traktor Deutz-Fahr Agrofarm 100 PP 940 AC
MAN TGS 18.320 4x4 BB PP 493 CO
MAN TGS 18.320 4x4 BB (2) PP 494 CP
Multicar FUMO + prísl. ( sypač, sneh. pluh, krop. cisterna ) PP870CK
Traktorový náves Wielton PRC-2B/W8 PP 305 YG

Stroje / prístroje / zariadenia
Názov majetku
Radlica snehová traktorová TRN 3000
Radlica snehová traktorová TRN 3000
Snehová radlica RSP - 3000, v.č.326/490/04
Traktorová snehová radlica RRN 3000
Univerzálny snehový šípový plubh SR-2500
Vibračná doska MIKASA
Zametač - mechanická metla KM-T 2300 UZ

Dopravné prostriedky
Názov majetku
Malotraktor DEUTZ-FAHR Agrokid 230 + prísl. ( pluh,radlica, fréza ) PP 134 AE
Traktor kolesový poľnohospodársky Deutz-Fahr Agrofarm 430 PP 143 AE

Stroje / prístroje / zariadenia
Názov majetku
Miešačka 150l
Sypač SK-0,8 (M) k multikáre na ŠP

Dopravné prostriedky
Názov majetku
Avia A65-K s nadstavbou MP 16 - plošina PP 901 DJ
AVIA D80.185L s 3-stranným sklápačom PP 877 BZ
KUKA VOZ Marcedes-Benz Axor 1826 + Nadstavba Presko 15 + Nosič PP 317 CA
Multicar FUMO + prísl. ( sypač, sneh. pluh, krop. cisterna ) PP870CK
Nosič kontajnera
Škoda 706 MTS - LIAZ PP 998 AY

Stroje / prístroje / zariadenia
Názov majetku
Nadstavba MA 9004- kontajner 3 ks
Nadstavba MA 9006 - kontajner 2 ks

inv. číslo

dátum nadobudnutia

021000002962019

15.2.2019

inv. číslo
023000000642021
023000000602020
023000000612020
023000000622020
023000000442012
023000000632020
023000000582020

dátum nadobudnutia
23.11.2021
23.11.2020
23.11.2020
23.11.2020
19.3.2012
20.11.2020
24.11.2020

inv. číslo
022000014072010
022000014752020
022000014832021
022000014842021
022000014852021
022000014902021
022000014892021

dátum nadobudnutia
17.6.2010
23.11.2020
29.4.2021
29.4.2021
13.5.2021
12.7.2021
12.7.2021

nia

dátum nadobudnutia
023000000292008
023000000272007
023000000462012
023000000092001

28.8.2008
19.11.2007
23.5.2012
5.12.2001

nia
inv. číslo
022000000071991
022000014212011
022000014022010
022000014002010
022000013612007
022000013672007
022000014322011
022000013602007
022000000821990

dátum nadobudnutia
21.11.1991
13.6.2011
3.5.2010
3.5.2010
19.11.2007
19.11.2007
6.11.2012
19.11.2007
22.11.1990

inv. číslo
023000000552016
023000000272007
023000000422011
023000000432011
023000000392010
023000000562016

dátum nadobudnutia
20.9.2016
19.11.2007
30.9.2011
16.12.2011
1.12.2010
20.9.2016

inv. číslo
022000014192011
022000014182011
022000013422005
022000013652007
022000013632007
022000014742020
022000013642007

dátum nadobudnutia
23.3.2011
11.1.2011
7.1.2005
19.11.2007
19.11.2007
5.11.2020
19.11.2007

inv. číslo
023000000382010
023000000412011

dátum nadobudnutia
1.12.2010
8.4.2011

inv. číslo
022000000091994
022000014222011

dátum nadobudnutia
21.11.1994
28.10.2011

inv. číslo
023000000522015
023000000292008
023000000282008
023000000392010
023000000082001
023000000072001

dátum nadobudnutia
10.12.2015
28.8.2008
28.8.2008
1.12.2010
5.12.2001
5.12.2001

inv. číslo
022000000091990
022000000111990

dátum nadobudnutia
28.11.1990
28.11.1990

nia

nia

nia

OBEC ŠTRBA

K bodu 6

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Zmena uznesenia OZ č. 267/2021
(prenájom nebytových priestorov v CIZS 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 ...

17. zasadnutie OcZ, Štrba 21. marca 2022

Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
a) ruší uznesenie OcZ Štrba č. 267/2021 zo dňa 13. 12. 2021
b) r o z h o d u j e
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom nebytových
priestorov v Centre integrovanej zdravotníckej starostlivosti v Štrbe (ďalej CIZS) pre
zazmluvnených lekárov uvedených v písm. c) až f) tohto uznesenia je prípadom hodným
osobitného zreteľa z dôvodu, že je zariadením na poskytovanie zdravotníckych služieb
všeobecného lekára pre dospelých, zubného lekára, lekára pre deti a dorast, gynekológa
v zmysle schváleného projektu EÚ a zazmluvnenie uvedených lekárov v zmysle uzavretej
Zmluvy o partnerstve ako súčasť projektu EÚ, v rámci ktorého sa realizovala výstavba CIZS
Štrba
c) s c h v a ľ u j e
podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov prenájom nebytových priestorov od 1. 4. 2022 na dobu určitú – 5 rokov
ako prípad hodný osobitného zreteľa na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti
(ambulancia všeobecného lekára pre dospelých) jej poskytovateľom - nájomcom : LUEVA,
s.r.o., Slovenského odboja 179/13, 058 01 Poprad, IČO: 44 550 073 zastúpený MUDr. Evou
Ludrovanovou v rozsahu: priestory pre ambulanciu 42 m2 a podiel na spoločných priestoroch
v rozsahu 32,7 m2 za nájomné 1 € ročne.
d) s c h v a ľ u j e
podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov prenájom nebytových priestorov od 1. 4. 2022 na dobu určitú – 5 rokov
ako prípad hodný osobitného zreteľa na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti
(stomatologická ambulancia) jej poskytovateľom – nájomcom: MUDr. Mária Kotryová, 059
41 Tatranská Štrba – Bellova 63, IČO: 31 972 764 v rozsahu ambulantné priestory 43,5 m2
a podiel na spoločných priestoroch 33,8 m2 za nájomné 1 € ročne.
e) s c h v a ľ u j e
podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov prenájom nebytových priestorov od 1. 4. 2022 na dobu určitú – 5 rokov
ako prípad hodný osobitného zreteľa na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti
(ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast) jej poskytovateľom - nájomcom :
SPRINGSAN, s.r.o., Ústecko-Orlická 3301/26, 058 01 Poprad, IČO: 36 496 162 zastúpený
MUDr. Marián Patrik v rozsahu ambulantné priestory 37 m2 a ostatné priestory 25,7 m2 za
nájomné 1 € ročne.
f) s c h v a ľ u j e
podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov prenájom nebytových priestorov od 1. 4. 2022 na dobu určitú – 5 rokov

ako prípad hodný osobitného zreteľa na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti
(gynekologická ambulancia) jej poskytovateľom - nájomcom: BranCare, s.r.o., Podjavorinskej
3405/22, 058 01 Poprad, IČO: 45 971 668 – MUDr. Peter Brenišin v rozsahu ambulantné
priestory 44,3 m2 a podiel na spoločných priestoroch 34,4 m2 za nájomné 1 € ročne.

Zmena uznesenia OZ č. 267/2021 – prenájom nebytových priestorov pre CIZS Štrba

Dôvodová správa:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe na svojom zasadnutí dňa 13. 12. 2021 uznesením
č. 267/2021 schválilo prenájom nebytových priestorov (ambulancií) pre lekárov, ktorí budú
pôsobiť v Centre integrovanej zdravotnej starostlivosti v Štrbe, a to v zmysle Zásad prenájmu
nebytových priestorov obce a v zmysle §9a, ods. 9, písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Obec prehodnotila požiadavky a pripomienky lekárov k výške nájmu a samotnej
prevádzke CIZS v Štrbe, porovnala podmienky, za akých fungujú podobné zariadenia v
blízkom okolí (napr. mesto Vysoké Tatry). V snahe zachovania - udržania zdravotnej
starostlivosti v obci navrhuje od 1. 4. 2022 zmeniť zmluvné podmienky na prenájom týchto
priestorov na základe požiadavky lekárov z pôvodnej doby neurčitej na dobu určitú – 5 rokov
(obdobie monitorovania projektu CIZS) a výšku pôvodne stanoveného nájomného na nové
nájomné vo výške 1 € ročne za celý priestor u každého lekára v CIZS Štrba. Náklady na energie
si hradí každý lekár osobitne na základe samostatných meračov médií.
Aktuálny stav je taký, že uvedení lekári si predmetné priestory neprevzali, neužívajú
ich a naďalej pôsobia v o svojich doterajších ambulanciách.
Zámer na prenájom majetku v zmysle § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. bol
vyvesený na úradnej tabuli Obce Štrba a na www.strba.sk dňa 26. 2. 2022 a zvesený 13. 3.
2022 bez pripomienok.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti navrhujeme zrušiť uznesenie č. 267/2021
a prijať nové navrhované uznesenie.

OBEC ŠTRBA

K bodu 7
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Informácia o výsledku verejnej obchodnej súťaže
na predaj hnuteľnej veci a žiadosť Slovenského zväzu biatlonu
o odkúpenie pásového vozidla (ratraka)

Materiál predkladá:
JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

Materiál obsahuje:
1. Dôvodová správa

Materiál pripravil:
Ing. Anna Hurajtová
zamestnanec obce

Návrh na uznesenie:
V texte ...

17. zasadnutie OcZ, Štrba 21. marca 2022

Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
a/ berie na vedomie informáciu o opakovanom neúspešnom výsledku obchodnej verejnej
súťaže na predaj hnuteľnej veci - snežného pásového vozidla továrenskej značky: Kässbohrer
Pistenbully 100 Allseason, VIN: WKU4821MAAL011497, rok výroby: 2010, farba červená
s príslušenstvom
b/ konštatuje, že v prípade predaja snežného pásového vozidla továrenskej značky:
Kässbohrer Pistenbully 100 Allseason, VIN: WKU4821MAAL011497, rok výroby: 2010,
farba červená s príslušenstvom ide o prípad osobitného zreteľa z dôvodu, že obchodná verejná
súťaž bola 2-krát neúspešná a vzhľadom na charakter žiadateľa ako aj ním ponúknutú kúpnu
cenu, navrhuje sa predaj tohto majetku ako prípad osobitného zreteľa (§ 9a, ods. 8, písm. e)
zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí) uvedenému žiadateľovi za cenu stanovenú
odborným posudkom.
c/ schvaľuje podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov predaj hnuteľného majetku – snežného pásového vozidla továrenskej
značky: Kässbohrer Pistenbully 100 Allseason, VIN: WKU4821MAAL011497, rok výroby:
2010, farba červená s príslušenstvom: kombinované pásy 1120 mm – 1 sada, letné X-Truck
pásy 975 mm – 1 sada, predná AWB radlica 3,1 m – 1 ks, zadná snehová fréza 3,1m – 1 ks,
dvojstopovač pre zadnú snehovú frézu s posuvom pravého stopovača a minifrézami stopovačov
VarioTrackDesigner „Classic“ – 1 ks, 3-bodový záves vpredu s mech. a hydraul. pohonom – 1
ks, mulčovač MERA SK 230 V – 1 ks kupujúcemu Slovenský zväz biatlonu, Partizánska cesta
71, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35 656 743 za kúpnu cenu 65 000 € (slovom
šesťdesiatpäťtisíc eur) ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Informácia o výsledku verejnej obchodnej súťaže na predaj hnuteľnej veci
a žiadosť Slovenského biatlonového zväzu o odkúpenie pásového vozidla – ratraka
Dôvodová správa:
Obec Štrba rozhodla o prebytočnosti svojho majetku - špeciálneho vozidla - snežného
pásového vozidla zn. Kässbohrer Pistenbully 100 Allseason a rozhodla o predaji tohto majetku
formou obchodnej verejnej súťaže (uznesenie Obecného zastupiteľstva v Štrbe č. 261/2021 zo
dňa 13. 12. 2021) . Obec Štrba vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predaj tohto majetku dňa
16. 12. 2021. V určenej lehote do 10. 1. 2022 bola doručená jedna ponuka, ktoré nesplnila
požiadavku minimálnej ceny, a preto súťaž bola vyhodnotená ako neúspešná. Dňa 13. 1. 2022
bola opätovne vyhlásená nová obchodná verejná súťaž na predaj uvedeného majetku za
rovnakých podmienok a v určenej lehote do 3. 2. 2022 nebola doručená žiadna ponuka. Súťaž
bola vyhodnotená ako opakovane neúspešná.
Obci Štrba bola dňa 3. 3. 2022 doručená žiadosť Slovenského zväzu biatlonu Banská
Bystrica o kúpu uvedeného snežného pásového vozidla. Vzhľadom na to, že obchodná verejná
súťaž bola 2x neúspešná a vzhľadom na charakter žiadateľa (neziskovú organizáciu
zastrešujúcu profesionálny biatlon na Slovensku ako národný športový zväz), ako aj ním
ponúknutú kúpnu cenu (cena určená odborným posudkom), navrhuje sa predaj tohto majetku
ako prípad osobitného zreteľa (§ 9a, ods. 8, písm. e) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí) uvedenému žiadateľovi za kúpnu cenu 65 000 € (cena stanovená odborným posudkom).
Žiadateľ bude zaviazaný zaplatiť kúpnu cenu v plnej výške do 30 dní od podpisu kúpnej
zmluvy.
Zámer predaja majetku v zmysle § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. bol
vyvesený na úradnej tabuli Obce Štrba a na www.strba.sk dňa 4. 3. 2022 a zvesený 19. 3. 2022
bez pripomienok.

OBEC ŠTRBA

K bodu 8
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Návrh na zmenu Zásad o úhradách za služby
poskytované obcou Štrba

Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

1. Návrh nových Zásad o úhradách
za služby poskytované obcou

Materiál pripravil:
Ing. Romana Paverová
zamestnanec obce

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
schvaľuje
Zásady o úhradách za služby poskytované obcou Štrba (uvedené zásady tvoria prílohu k tomto
uzneseniu).

17. zasadnutie OcZ, Štrba 21. marca 2022

Obecné zastupiteľstvo v Štrbe v súlade s ust. § 4 ods. 3 a s ust. 11 ods. 4 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a tieto

Z Á S A D Y
o určení úhrad za služby poskytované
obcou Štrba
Čl. 1
Úvodné ustanovenie
(1) Tieto zásady bližšie upravujú úhrady za služby poskytované obcou Štrba a jej
organizáciami.
(2) Určenie výšky úhrady sa odvíja od platnej právnej úpravy a najmä zákona č. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov a ostatných osobitných právnych predpisov. Tieto
úhrady sú záväzné aj pre rozpočtové a príspevkové organizácie obce a tiež podnikateľské
subjekty založené alebo vytvorené obcou vo vzťahu k majetku obce, ktorým disponujú
a tiež vo vzťahu k ich činnostiam zakotveným v ich zriaďovateľských alebo
zakladateľských listinách.

Čl. 2
Ustanovenia o zmluve
(1) Účastníci zmluvy sú povinní dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko,
čo by mohlo viesť k vzniku rozporov (§ 43 Obč. zákonníka).
(2) Účastníci zmluvy nesmú zneužívať svoje postavenie na miestnom trhu (§ 12 zák. NR SR č.
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov).
(3) V prípade, kedy sa uzatvára písomná zmluva za služby poskytované obcou sa táto písomná
zmluva povinne zverejňuje podľa osobitného predpisu ( pozn. podľa §5a zák. č. 211/2000
Z. z. ). Táto písomná zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia,
ak si účastníci zmluvného vzťahu nedohodli účinnosť uzatvorenej zmluvy v neskoršom
termíne od jej zverejnenia.

Čl. 3
Návrh na uzavretie zmluvy
(1) Obec stanovuje sadzobník úhrad za služby, ktorý je uvedený v prílohe týchto zásad. Tento
sadzobník cien je návrhom na uzavretie zmluvy v súlade s ust. § 43 a nasl. Obč. zákonníka.
(2) Sadzobník úhrad tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto zásad a je pre obec / spoločnosť
OTV, s.ro. záväzný.

Čl. 4
Splatnosť ceny
(1) V prípadoch jednorazového poskytovania služieb zo strany obce nemusí byť uzatvorená
písomná zmluva. Postačuje konkludentná dohoda s povereným zamestnancom obce
a úhrada ceny služby. Doklad o úhrade za poskytnutú službu musí obsahovať náležitosti
požadované osobitnou právnou úpravou – najmä zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov.
(2) Pokiaľ ide o nájom nehnuteľných a hnuteľných vecí v majetku obce, musí byť vždy
uzavretá písomná zmluva.
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Čl. 5
Spoločné ustanovenia
(1) Úhrada za služby poskytované obcou v zmysle týchto zásad sú príjmom rozpočtu obce.
(2) Ak tieto zásady neobsahujú bližšiu úpravu, použije sa Občiansky zákonník a zákon
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
(3) Sadzobník úhrad za služby poskytované obcou bude zverejnený na úradnej tabuli obce.

Čl. 6
Záverečné ustanovenia
(1) Tieto zásady boli schválené Obecným zastupiteľstvom v Štrbe dňa 21.3.2022 uznesením č.
282/2022.
(2) Zmeny a doplnky týchto zásad schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Štrbe.
(3) Týmito zásadami sa rušia Zásady obce Štrbe o službách poskytovaných obcou
z 25.03.2013.
(4) Tieto zásady nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1. 5. 2022.

V Štrbe, dňa 21.3.2022

Michal S ý k o r a
starosta obce
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Príloha č. 1

SADZOBNÍK ÚHRAD
za poskytnuté služby a vykonané úkony obcou Štrba a jej organizáciami
platný od 1. mája 2022

Položka 1
Prenájom veľkoobjemového kontajnera za každý aj začatý deň (24 hod.)
V cene prenájmu nie je započítaná cena za odvoz odpadu a poplatok za skládkovanie odpadu.
5,- €
Položka 2
Za služby poskytované obecnou knižnicou:
a) ročný čitateľský poplatok do 14 r. veku
nad 14 r. veku
b) poplatky za upomienky: 1.up.
2.up.
3.up.
4.up.
c) za vypožičanie dokumentu MVS z inej knižnice na Slovensku za
1 zväzok
d) manipulačný poplatok

2,- €
4,- €
0,50 €
1,- €
1,- €
2,- €
2,- €
2,- €

Položka 3
Úhrada za oznam v miestnom rozhlase:
a) v pracovných dňoch (7.00-15.30)
b) v pracovných dňoch (po 15.30) a
v dňoch pracovného pokoja a pracovného
voľna.

5,- €
10,- €

Úhradu platia právnické osoby, ktoré nemajú sídlo v obci a podnikateľské subjekty.
Položka 4
a) úhrada za prenajaté nebytové priestory (zasadacie miestnosti a pod.) za účelom
jednorazového použitia sa stanovuje na jednu akciu a jeden deň – úhrada sa vzťahuje len na pre
obyvateľov obce za účelom oslavy ich životného jubilea od 50 rokov a viac
20,- €
b) úhrada za prenajaté nebytové priestory (zasadacie miestnosti a pod.) za účelom
jednorazového použitia sa stanovuje na jednu akciu a jeden deň – úhrada sa vzťahuje na
právnické osoby, ktoré nemajú sídlo v obci a na podnikateľské subjekty.
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Oslobodenie:
Kultúrne, športové, spoločenské a cirkevné organizácie so sídlom v obci sú oslobodené od
uvedenej úhrady, ak tieto priestory využijú na realizáciu svojej činnosti.
50,- €
Položka 5
a) úhrada za prenajatie multifunkčných ihrísk a tenisového kurtu na športové účely v obci Štrba
a Tatranská Štrba.
1 hodina – obyvatelia obce
1 hodina – ostatné fyzické osoby
1 osoba / sezóna – permanentka na tenisový kurt

5,- €
10,- €
40,- €

Oslobodenie:
Od tejto úhrady sú oslobodení obyvatelia obce Štrba do 18 r. a kultúrne, športové, spoločenské
a cirkevné organizácie so sídlom v obci, ak tieto športoviská využijú na realizáciu svojej
činnosti.
b) úhrada za prenajatie multifunkčného ihriska na Štrbskom Plese
1 hodina
1 deň

20,- €
60,- €

Položka 6
Úhrada za prenajatie telocvične v Tatranskej Štrbe
1 hodina – obyvatelia obce
5,- €
1 hodina – ostatné fyzické osoby
10,- €
K uvedenej úhrade za užívanie telocvične sa za každú hodinu pripočítavajú prevádzkové
náklady :
- v období máj – september
1,- €
- v období október - apríl
2,- €
Položka 7
a) úhrada za prenajatie priestoru na Športovom štadióne v Štrbe - prekrytý priestor na varenie
gulášu, opekanie a pod. stretnutia. Vzťahuje sa na obyvateľov obce (podmienkou je priniesť
si drevo a kotlík, náradie na opekanie a pod. a upratať priestory po skončení užívania).
1 deň / jednorazovo

20,- €

b) úhrada za prenajatie priestoru na Športovom štadióne v Štrbe - prekrytý priestor na varenie
gulášu, opekanie a pod. stretnutia. Vzťahuje sa na záujemcov, ktorí nemajú v obci Štrba
trvalý pobyt a na ostatné právnické osoby (podmienkou je priniesť si drevo a kotlík, náradie
na opekanie a upratať priestory po skončení užívania).
1 deň / jednorazovo

40, - €

Oslobodenie:
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Od úhrady sú oslobodené spoločenské, kultúrne, športové a cirkevné organizácie so sídlom
v obci a subjekty - PD Štrba, PS Urbár Štrba, organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce,
ak tieto priestory využijú na realizáciu svojej činnosti.
Položka 8
Úhrada za donášku obeda do domácnosti ZŤP občana (jednorázovo).
Úhradu za službu uhrádza občan, ktorý nie je klientom opatrovateľskej služby v obci.
0,30 €/obed
Položka 9
Úhrady za služby poskytované v Športovom areáli na Štrbskom Plese.

Druh služby
Destinačný poplatok - organizátor podujatia v areáli + 2
parkovacie miesta – za 1 deň (v prípade viacdňového
podujatia sa za každý ďalší začatý deň účtuje úhrada vo
výške 50% základnej sadzby)
Destinačný poplatok - organizátor podujatia v areáli + 1
parkovacie miesto – za 1 deň (v prípade viacdňového
podujatia sa za každý ďalší začatý deň účtuje úhrada vo
výške 50% základnej sadzby)
Prenájom Rozhodcovskej veže (kanc. priestory, ozvučenie)
v bežeckom lyžiarskom areáli
Prenájom Servisnej bunky - 1 deň
Prenájom Office v Komentátori Behy/1 deň
Prenájom mostíka HS 100 na účely tréningu osoba/1 deň
Prenájom Amfiteáter/1 deň vrátane elektr. energie
Parkovacia karta pre fyzické osoby (bežkovanie v areáli) 1 vozidlo
Úhrada za tréning, sústredenie 1 KLUB/ TEAM /pobyt do
7dní + jedno parkovacie miesto (karta )
A Varianta poplatok KLUBY + 1 parkovacia karta
B Varianta poplatok KLUBY + 1 parkovacia karta +
servisná bunka)
C Varianta poplatok KLUBY + 2 parkovacie karty +
servisná bunka)
Zapožičanie zábran na podujatie
Upratanie a zloženie zábran, pilónov, A-čiek, stupne
víťazov, drobný materiál
Zapožičanie, rozloženie a zloženie sietí /50m dĺžka/
Služby Polaris , GAN-AM, multifunkčné vozidlo
s obsluhou
Služby Snežný skúter s obsluhou
Služby – Traktor METRAC

Zimná sezóna Letná sezóna
od 1. novem. od 1. mája do
do 30. apríla
31. októbra
600 €

500 €

500 €

400 €

100 €

100 €

40 €
80 €
25 €
80 €

20 €
50€
20 €
80 €

400 € /sezóna
300 €/pobyt

200 €/pobyt

500 €/sezóna
700 €/sezóna
800 €/sezóna
3 € /ks

3 €/ks

bez poplatku

bez poplatku

20 €
80 € / mth

20 €

80 € / mth
60 € / mth

80 € / mth
60 € / mth
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Služby stroja Kässbohrer PB 100
Služby stroja Kässbohrer PB 400
Špeciálne označovanie tratí /vrátanie tabuliek V-BOARD
30 a viac ks/
Iné požiadavky organizátora
Poznámky:
Uvedené ceny sú vrátane DPH.
Legenda: mth – motohodina

250 € / mth
350 € / mth
100 €

100 €

Dohodou

Dohodou

Oslobodenie:
Od vyššie uvedených úhrad sú oslobodené subjekty, ktorých zriaďovateľom je Obec Štrba a
Športový klub Štrba.
Položka 10
Úhrada za stanovište taxislužby na verejnom priestranstve:
a) v Štrbe
b) v Tatranskej Štrbe
c) na Štrbskom Plese

300,- eur/rok
500,- eur/rok
1 000,- eur/rok

Poznámka:
Bližšie podmienky na prevádzkovanie taxi služby sú špecifikované v Prevádzkovom poriadku
taxislužby na území obce Štrba.
Položka 11
Úhrada za osadenie jednej smerovej tabule do Komunálneho informačného systému v Štrbe:
50,- eur
Položka 12
Úhrady za použitie nižšie uvedených vozidiel a techniky:
Typ Dopravného
prostriedku
AVIA plošina
LIAZ a MAN
TRAKTOR
AVIA vyklápač a
Multikáry
MERLO
vozidlo na zber
odpadu (KUKA)

Popis účtovanej služby

Cena za službu
v € s DPH

Cena za hodinu (€/hod)
Cena za kilometer (€/km)
Cena za hodinu práce v obci (€/hod) – leto
Cena za hodinu práce v obci (€/hod) – zima
Cena za nakládku, vykládku, pristavenie (€/hod)
Cena za hodinu (€/hod)
Cena za kilometer (€/km)
Cena za nakládku, vykládku, pristavenie (€/hod)

36 €
3€
36 €
42 €
12 €
42 €
1,80 €
13,20 €

Cena za hodinu (€/hod)
Cena za hodinu (€/hod)
Cena za kilometer (€/km)

48 €
38,40 €
3€
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Položka 13
Úhrada za parkovanie motorových vozidiel na Štrbskom Plese:
Druh služby
Osobné vozidlo, motocykel / deň (t.j. dlhšie ako 1 hod.)
Osobné vozidlo, motocykel / prvá hodina
Autobus, karavan / deň (t.j. dlhšie ako 1 hod.)
Autobus, karavan / prvá hodina

Cena za službu v € s DPH
10 €
2€
20 €
4€

Oslobodenie:
Od vyššie uvedenej úhrady je oslobodené:
a) Dočasné parkovanie pre autobusy – odstavná plocha „na Rovni“ pri križovatke na
Štrbské Pleso (s cestou č. 2/537)
b) Parkovanie do 20 minút na centrálnom parkovisku pre osobné vozidlá a motocykle,
c) Parkovanie vozidla označeného preukazom „ťažko zdravotne postihnutej osoby“
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OBEC ŠTRBA

K bodu 9
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Štrba č. 1/2022,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 30/2013
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych
komunikáciách na území obce Štrba

Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

1. Dôvodová správa
2. Návrh VZN č. 1/2022

Materiál pripravil:
Ing. Anna Hurajtová
zamestnanec obce
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Štrba č. 30/2013
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách na území obce Štrba.

17. zasadnutie OcZ, Štrba 21. marca 2022

Návrh VZN Obce Štrba č. 1/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Štrba č. 30/2013
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách na území obce Štrba

Dôvodová správa:

Obec Štrba predkladá návrh na zmenu VZN obce Štrba č. 30/2013 o dočasnom
parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách na území obce v znení VZN Obce
Štrba č. 5/2017 a VZN Obce Štrba č. 3/2019. V návrhu VZN sa vypúšťajú úseky miestnych
komunikácii, ktoré sa už nepoužívajú na parkovanie vozidiel, a to cesta na Móryho ulici
(Ovručská cesta), športový areál – priestor štartu a cieľa a miestna komunikácia k FIS-u (ul.
K vodopádom). Zároveň sa upravuje výška parkovného – teda výška úhrady za dočasné
parkovanie vozidiel na určených miestnych komunikáciách nasledovne:
Druh služby – dočasné parkovanie
Osobné vozidlo, motocykel / deň
Osobné vozidlo, motocykel / 1 hod
Autobus, karavan / deň
Autobus, karavan / 1 hod

Návrh výška úhrady
(vrátane DPH)
10 € (doposiaľ 5,50 EUR)
2 € (doposiaľ 1,30 EUR)
20 € (doposiaľ 10 EUR)
4 € (doposiaľ 2 EUR)

V Čl. VII. VZN sa vypúšťa odsek 4 a odsek 6 – vypúšťa sa text, ktorý formálne nemá byť
súčasťou VZN.
Návrh VZN č. 1/2022 bol zverejnený - vyvesený, na úradnej tabuli Obce Štrba a na
www.strba.sk dňa 4. 3. 2022 a zvesený 19. 3. 2022 bez pripomienok.

Návrh
Všeobecne záväzného nariadenia Obce Štrba č. 1/2022,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štrba č.
30/2013 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych
komunikáciách na území obce Štrba v znení neskorších predpisov
Obec Štrba na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a podľa § 6a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný
zákon) v znení neskorších predpisov
vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štrba č. 1/2022 (ďalej len „nariadenie“), ktorým sa mení
a dopĺňa VZN Obce Štrba č. 30/2013 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych
komunikáciách na území obce Štrba v znení VZN Obce Štrba č. 5/2017 a VZN Obce Štrba č.
3/2019 nasledovne:
1./ V Čl. III. sa v ods. 1 nariadenia vypúšťa písm. b), písm. e) a písm. f) a zostávajúce psím.
a), c), d), g) a h) sa premenujú na psím. a) až e).
2./ V Čl. IV. sa doterajší text ods. 1 nariadenia nahrádza novým textom :
Sadzby úhrad za užívanie vymedzených úsekov na dočasné parkovanie sú nasledovné:
Druh služby
Osobné vozidlo, motocykel / deň (t.j. dlhšie ako 1 hod.)
Osobné vozidlo, motocykel / prvá hodina
Autobus, karavan / deň (t.j. dlhšie ako 1 hod.)
Autobus, karavan / prvá hodina

Cena za službu v € s DPH
10 €
2€
20 €
4€

Od vyššie uvedenej úhrady je oslobodené:
a) Dočasné parkovanie pre autobusy – odstavná plocha „na Rovni“ pri križovatke na
Štrbské Pleso (s cestou č. 2/537)
b) Parkovanie vozidla označeného preukazom „ťažko zdravotne postihnutej osoby“
3./ V Čl. VII. nariadenia sa vypúšťa odsek 4 a odsek 6.
4./ Ostatné ustanovenia VZN Obce Štrba č. 30/2013 zostávajú bez zmien.
5./ Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Štrbe uznesením č. 283/2022
zo dňa 21.3.2022.
6./ Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.5.2022.

Michal S ý k o r a
starosta obce

Za správnosť: Ing. Anna Hurajtová
V Štrbe dňa 4. 3. 2022
Uvedený návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na pripomienkovanie na úradnej
tabuli obce:
dňa: 4. 3. 2022

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

Uvedený návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zvesený:
dňa: 19. 3. 2022

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

OBEC ŠTRBA
K bodu 10
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Poskytnutie dotácií z rozpočtu obce na rok 2022
pre občianske združenia na verejnoprospešné účely

Materiál predkladá:
JUDr. Štefan Bieľak
starostu obce

Materiál obsahuje:
1. dôvodová správa

Materiál pripravil:
Ing. Jana Koťuhová
zamestnanec obce
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
schvaľuje poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Štrba pre rok 2022 na verejnoprospešné účely
nasledovným žiadateľom:
• Športovému klubu Štrba, Hlavná 188/67, Štrba vo výške 28700,-EUR
• Základnej organizácii Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Štrbe,
Štěpánkovická 769/40, Štrba vo výške 350,- EUR
• Dobrovoľnému hasičskému zboru Štrba, Hlavná 106, Štrba vo výške 1300,-EUR.

17. zasadnutie OcZ, Štrba 21. marca 2022

Dôvodová správa

Poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Štrba na rok 2022
pre občianske združenia na verejnoprospešné účely

1.
Športový klub Štrba, Hlavná 188/67, Štrba
Účel použitia dotácie: Organizačno-technické zabezpečenie celoročnej činnosti jednotlivých
oddielov v roku 2022

Oddiel ŠK Štrba
Futbalový
Lyžiarsky
Volejbalový
Turistický
Tenisový
Stolnotenisový
Kulturistický
Telocvičňa
SPOLU

Schválená
výška dotácie
v roku 2019

22 200
5 000
400
250
100
150
1700
29 800

Schválená výška
dotácie v roku
2021 (znížená
dotácia kvôli
COVID 19)
12 350
5 000
300
300
100
100
150
300
18 600

2. Základná organizácia Slovenského
Štepánkovická 769/40, Štrba

zväzu

Požadovaná
výška dotácie
pre rok 2022

Navrhovaná
výška dotácie
pre rok 2022

25 000
10 400
300
400
100
150
200
300
36 850

22 300
5 000
300
350
100
150
200
300
28 700

zdravotne

postihnutých

v Štrbe,

Účel použitia dotácie: Rehabilitačné pobyty a organizácia poznávacích zájazdov a podujatí
v roku 2022
Schválená a vyčerpaná dotácia v roku 2021:
Výška požadovanej dotácie v roku 2022:
Navrhovaná výška dotácie v roku 2022:

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

3. Dobrovoľný hasičský zbor Štrba, Hlavná 106, Štrba
Účel použitia dotácie: Organizačno-technické zabezpečenie súťaží a podujatí organizovaných
v roku 2022
Schválená a vyčerpaná dotácia v roku 2019:
Schválená a vyčerpaná dotácia v roku 2021:
Výška požadovanej dotácie v roku 2022:
Navrhovaná výška dotácie v roku 2022:

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

EUR
EUR
EUR
EUR

Folklórne združenie Štrbianček so sídlom P. Z. Vrbického 1631, 059 38 Štrba si nepodal
žiadosť o poskytnutie dotácie pre rok 2022, avšak obec Štrba je pripravená uvedenému
združeniu finančne prispieť na jeho činnosť počas roka 2022 v prípade, že ak o to požiada,
nakoľko má na tento účel v rozpočte obce na rok 2022 vyčlenené finančné prostriedky vo výške
3500 EUR.

Okrem vyššie uvedených občianskych združení Obec Štrba podporuje aj iné združenia,
či zoskupenia, ktoré pôsobia na jej území, vykonávajú verejnoprospešné aktivity a ktoré si
každoročne nežiadajú o priamu dotáciu z rozpočtu obce – spravidla pre to, že nemajú vlastné
IČO.
Obec Štrba zo svojho rozpočtu každoročne podporuje aj tieto obč. združenia, resp.
zoskupenia a pre rok 2022 ich plánuje podporiť nasledovne:
1/ Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, ZO Štrba – 200,-- eur
2/ Matica slovenská – MO Štrba – 400,-- eur
3/ Slovenský zväz zdravotne postihnutých + Klub dôchodcov Tatranská Štrba – 350,-- eur
4/ Slovenský zväz chovateľov – ZO Štrba – 150,-- eur
5/ Klub dôchodcov Štrba – 200,-- eur

OBEC ŠTRBA

K bodu 11
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Návrh na zmenu rozpočtu obce Štrba pre rok 2022 –
rozpočtovým opatrením č. 1/2022

Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

1. Návrh na zmenu rozpočtu obce
Štrba č. 1/2022

Materiál pripravil:
Ing. Romana Paverová
zamestnanec obce

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
schvaľuje
návrh na zmenu rozpočtu obce Štrba pre rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 1/2022, ktoré
tvorí prílohu tohto uznesenia.

17. zasadnutie OcZ, Štrba 21. marca 2022

Obec Štrba
Hlavná188/67, 059 38 Štrba
Obecné zastupiteľstvo
Obce Štrba
Dňa: 21.03.2021
Uznesenie č.: 285/2022

Návrh na zmenu rozpočtu Obce Štrba na rok 2022
rozpočtovým opatrením č. 1/2022
Predkladá:
Michal Sýkora
starosta obce
Spracovala:
Ing.Romana Paverová
ekonóm obce Štrba
Štrba 10.03.2022

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2022

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 240 019 Eur.
Zvýšenie výdavkov na kategóriách programového rozpočtu podľa rozpisu
v celkovej sume 240 019 Eur.

I. Rozpočet príjmov
Rozpočtové opatrenie č. 1
rozpočtová
kategória
221002
221004
292012
292019

text

Správne poplatky
Správne poplatky
Z dobropisov
Príjem z refundácií

18 350
-18 350
11 403
7 025

312001 Transfery zo štátneho rozpočtu

7 756

312012 Prenesený výkon štátnej správy

7 670

BEŽNÉ PRÍJMY
322001
322001
322001
321

Nájomné byty TŠ
Výstavba CIZS
Nová budova MŠ - detské ihrisko
Modernizácia MK

dôvod na úpravu rozpočtu

návrh na úpravu rozpočtu v Eur

Presun z položky 221004 z titulu zmeny kódov v rozpočtovej klasifikácii
Presun na novú položku rozpočtovej klasifikácie 221002
Dobropisy za energie (preplatky za rok 2021) obec + 8 218 €, ZŠ + 3 185 €
Refundácie energií, vodného a stočného za rok 2021
Okresný úrad Poprad - refundácia výdavkov na COVID -19 v roku 2021 - 6 756 €, Refundácia za
antigénové testy pre zamestnancov + 1 000 €
Normatívne prostriedky zo štátu pre Základnú školu - 5 542 €, Vzdelávacie poukazy + 1920 €, príspevok
štátu na žiakov SZP - 400 €, príspevok od štátu na predškolskú výchovu v materskej škole + 11 600 €,
dopravné pre ZŠ + 92 €

33 854

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

25 084
19 550
20 508
85 702
150 844

453 Prostriedky z predchádzajúcich období

55 321

FINANĆNÉ OPERÁCIE

55 321

PRÍJMY SPOLU

240 019

Dotácia z MDV SR na obecné nájomné byty v TŠ (doplatok za rok 2021)
Dotácia z MZ SR na CIZS (doplatok za rok 2021)
Dotácia z MPaRV na detské ihrisko pri novej MŠ (MAS) - doplatok za rok 2021
Refundácia výdavkov na modernizáciu MK

Prenesené kompetencie /normatív a doprava vo výške 33 480 a 135 €, ÚPSVaR hmotná núdza strava z
roku 2021 vo výške 21 706 €

Rozpočtové opatrenie č. 1
rozpočtová
kategória

text

návrh na úpravu rozpočtu v Eur

dôvod na úpravu rozpočtu

BEŽNÉ VÝDAVKY
1.PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA
1.2. Strategické plánovanie a projekty
637038 Nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky EÚ

14 042
14 042

Vratka za dobropisované služby pri výstavbe CIZS

6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
6.1. Zber a odvoz odpadu
611 Tarifný plat
614 Odmeny
634001 Palivá, mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny

-42 381
-25 000
-5 381
-6 000

Plat zamestnancov pracujúcich na odpadoch - budú prechádzať pod OTV, s. r. o.
Odmeny zamestnancov pracujúcich na odpadoch - budú prechádzať pod OTV, s. r. o.
PHM do MV na odpadoch - prejde do nájmu OTV, s. r. o.

634002 Servis, údržba, opravy MV

Výdavky spojené so servisom MV - prejde do nájmu OTV, s. r. o.

-6 000

7. KOMUNIKÁCIE
7.1. Správa a údržba komunikácií
611 Tarifný plat

-15 000
-15 000

Plat zamestnancov pracujúcich na MK - budú prechádzať pod OTV, s. r. o.

8. VZDELÁVANIE
8.1. Materské školy
600 Materiál a služby / prenesené kompetencie predškoláci
8.2. Základné vzdelávanie

11 600
Nákup podľa potrieb MŠ

11 600
32 870

600 Normatív - mzdy, platy, odvody, tovary a služby

27 938

Zvýšené výdavky podľa potreby ZŠ na prevádzku školy - nevyčerpané z r. 2021 + 33 480 € - poníženie na
rok 2022 5 542 €

600 Prenesené kompetencie pre rok 2022

1 520

Výdavky podľa potreby ZŠ - na tovary a služby - z príjmov za žiakov so SZP, vzdelávacie poukazy pre rok
2022

637037 Doprava - služby
632001 Energie

Nevyčerpané prostriedky z r. 2021 135 € + navýšenie na rok 2022 + 92 € - prenesené kompetencie

227

Vyššie náklady na energie

3 185

11. PROSTREDIE PRE ŽIVOT
11.1. Verejné priestranstvá
611 Tarifný plat

-40 000
-40 000

Plat zamestnancov pracujúcich na VP - budú prechádzať pod OTV, s. r. o.

13. SOCIÁLNE SLUŽBY
13.3. Kluby dôchodcov
637002 Konkurzy a súťaže

-4 000
-4 000

Poníženie výdavkov na REPRE, vecné dary pri podujatiach

14. PODPORNÁ ČINNOSŤ
14. Administratíva
633006 Všeobecný materiál
637037 Vratky - vyúčtovanie strava

107 706
6 000
21 706

644001 Transfery nefinančným subjektom

80 000

BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU

Strava, lieky, oblečenie a iné potreby - Humanitárna pomoc pre Ukrajincov
Vyúčtovanie príspevku z UPSVaR na stravu pre školy - za rok 2021
Dotácia (transfer) pre OTV, s. r. o. na služby vykonávané pre obec vo verejnom záujme (údržba verejnej
zelene, údržba miestych komunikácii, nakladanie s odpadmi)

64 837

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA
711001
716
700
717001
717001
717001
717002
717003
723 001

1.2. Strategické plánovanie a projekty
Pozemky
PaPD Dom kultúry
Prekládka stĺpov - el. vedenia do zeme
Výstavba CIZS
Výstavba CIZS
Výstavba detského ihriska
Modernizácia verejného osvetlenia
Nájomné byty TŠ
Transfery nefinančným subjektom

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU

175 182
760
4 200
23 000
19 550
-1 137
22 725
60 000
25 084
21 000

Kúpa pozemku
Výdavky na projektovú dokumentáciu - stavebné úpravy hlavnej sály Kult. domu
Prekládka stĺpov - Ulica Školská - pred výstavbou nového chodníka
Výdavky na stavebné práce - CIZS Štrba (presun z roku 2021)
Neoprávnené výdavky na stavebné práce - CIZS - úver
Výdavky na detské ihrisko pri novej MŠ (z toho 1 137 € z úveru) - (presun z roku 2021)
Modernizácia VO na ul. Hlavná a ČSA - výstavby nového VO
Výdavky na stavebné práce - Nájomné byty TŠ (presun z roku 2021)
dotácia (transfer) pre OTV s.r.o. Štrba na stavebnú úpravu chodníkov

175 182

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU

0

VÝDAVKY SPOLU

240 019

Celkové príjmy =
Celkové výdavky =
Rozdiel =

240 019,00 €
240 019,00 €
0,00 €

OBEC ŠTRBA

K bodu 12
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Prijatie návratných finančných zdrojov
na prefinancovanie investičných aktivít obce

Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

1. Dôvodová správa
2. Stanovisko kontrolóra obce
k dodržaniu podmienok prijatia
návratn. zdrojov financovania

Materiál pripravil:
Ing. Romana Paverová
zamestnanec obce
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
schvaľuje
podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/190 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov prijatie municipálneho úveru vo výške 300 000,-EUR s úrokovou sadzbou: 12 M
Euribor + 0,3 % p.a, s dobou splatnosti do 10 rokov poskytnutého Prima banka Slovensko, a.s.,
so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH:
SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka
číslo: 148/L a za ďalších podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve na financovanie
investičných aktivít obce Štrba, ktoré sú uvedené v prílohe tohto uznesenia.

17. zasadnutie OcZ, Štrba 21. marca 2022

Návrh na prijatie návratných finančných (úverových) zdrojov na prefinancovanie
investičných aktivít obce Štrba

Dôvodová správa:
Obec Štrba v dôsledku výpadku bežných príjmov na jednej strane a neplánovaného nárastu
výdavkov na druhej strane v rozpočte obce na rok 2022 nedokáže pokryť všetky nevyhnutné
naplánované, resp. už realizujúce investičné aktivity a projekty obce.
Príjem z dane z ubytovania v roku 2022 mal byť vo výške 552 690 EUR, avšak odhadovaná
skutočnosť predstavuje sumu na úrovni 300 tis. EUR, teda predpokladajú sa nižšie príjmy cca
vo výške 252 000 EUR.
Očakáva aj nižšie príjmy z podielových daní (výnos dane z príjmov fyz. osôb), nakoľko
v rozpočte obce na rok 2022 je naplánovaný príjem z podielových daní o 100 tis. eur vyšší, ako
je v súčasnosti aktualizovaný výnos z tejto dane pre rok 2022.
Neplánovaný nárast bežných výdavkov - V dôsledku aktuálnej inflácie budú značne vyššie
bežné výdavky na energie (odhadovaný nárast o 140 %), pohonné látky, materiály a iné tovary
a služby potrebné pre chod obce.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti obec nie je schopná z vlastných príjmov financovať
nižšie uvedené aktivity (projekty) obce tak, ako to plánovala. Preto je potrebné na preklenutie
tejto nepriaznivej finančnej situácie prijať návratné (úverové) zdroje financovania.
Obec plánuje úverové prostriedky použiť najmä na prefinancovanie realizujúcich alebo
schválených projektov obce (nesúlad ich financovania zo strany štátu, ktoré trvá
niekoľko mesiacov) a tiež na povinné spolufinancovanie týchto projektov zo strany obce:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Projekt Zlepšenie podmienok MRK v obci Štrba dobudovaním základnej
infraštruktúry – výstavba chodníkov v Štrbe
Projekt Vodozádržné opatrenia v obci Štrba (v Tatranskej Štrbe)
Projekt Modernizácia verejného osvetlenia ul. Hlavná a ul. ČSLA a preložky NN
siete na Školskej ulici v Štrbe
Modernizácia chodníka na ul. Hlavná v Štrbe (od hasičskej zbrojnice po obecný úrad)
Dofinancovanie výdavkov na výstavbu materskej školy v Štrbe (dofinancovanie
výdavkov z roku 2021, ktoré ministerstvo neakceptovalo)
Projekt výstavby verejných WC na Štrb. Plese (pri jazere)
Modernizácia areálu ZŠ v Štrbe (aj dofinancovanie výdavkov z roku 2021)
Projekt Modernizácie autobusových zastávok v Štrbe
Projekt Modernizácie obecného úradu v Tatr. Štrbe
Projekt Modernizácie športového areálu na Štrbskom Plese
Projekt Zlepšenie infraštruktúry miestnych komunikácii v Štrbe (cesta - Školská,
Družstevná, ul. 29. januára a výstavba chodníka na ul. ČSLA)
Ďalšie projekty a investičné aktivity schválené obecným zastupiteľstvom v Štrbe

Aktuálne úverové zaťaženie obce je 1 085 964 EUR, EUR čo predstavuje 31,1 % vychádzajúc
z celkových bežných príjmov obce vo výške 3 403 011,15 EUR.
Predpokladáme, že na prefinancovanie a spolufinancovanie uvedených projektov budeme
potrebovať približne 500 tis. EUR. Vzhľadom na to, že očakávame v 2. polovici roka zlepšenie
určitých nižšie uvedených príjmov do rozpočtu obce, za daných okolností sa navrhuje prijať
návratné (úverové) zdroje financovania vo výške 300 tis. EUR.
V takomto prípade bude celkové úverové zaťaženie obce vo výške 1 385 964 EUR, čo by
predstavovalo úverové zaťaženie obce vo výške približne 40 %. Limit úverového zaťaženie
podľa zákona je 60 % vychádzajúc z celkových bežných príjmov obce, avšak už pri 50 % sa
spúšťajú určité zákonné opatrenia. Suma ročných splátok na úver predstavuje sumu 95 474,24
EUR, čo je 2,81 % (zákonný limit je 25 %). Uvedené úverové zaťaženie obce (vyjadrené v
%) sa každoročne znižuje o uvedenú sumu ročných splátok.
Cieľom obce je v priebehu najbližších rokov nastaviť príjmy a výdavky obce tak, aby
sa práve z plánovaných lepších (vyšších) príjmov pokryli investičné a iné aktivity obce – napr.
zo zvýšeného parkovného a dani z ubytovania, z ktorých sa predpokladá nárast bežných
príjmov už v 2. polovici tohto roka na úrovni 200 tis. EUR (parkovné) a v roku 2023 na úrovni
400 tis. EUR (parkovné a daň z ubytovania). Avšak tieto príjmy prídu neskôr v porovnaní
s potrebou financovania vyššie uvedených projektov a preto uvedený časový nesúlad
potrebujeme finančne prekryť uvedenými úverovými zdrojmi. Rovnako však musíme
rešpektovať postupný nárast bežných výdavkov spôsobených najmä infláciou
a predpokladanou ekonomickou situáciou na Slovensku (a vo svete). Vzhľadom na uvedený
plánovaný nárast príjmov bude obec schopná v najbližších rokoch vo väčšej miere splácať
prijaté úverové zdroje a teda znižovať svoju dlhovú službu.
Obec má možnosť získať úverové prostriedky formou navýšenia existujúceho
municipálneho úveru o sumu 300 000,-EUR za doterajších úverových podmienok (úroková
sadzba: 12 M Euribor + 0,5 % p.a.) s dobou splatnosti do 10 rokov poskytnutého Prima banka
Slovensko alebo formou prijatia nového municipálneho úveru vo výške 300.000 EUR od tejto
banky za ešte výhodnejších podmienok - úroková sadzba: 12 M Euribor + 0,3 % p.a. s dobou
splatnosti do 10 rokov.
Prílohou tohto materiálu je stanovisko hlavného kontrolóra obce k vyššie uvedenému
návrhu na prijatie návratných finančných (úverových) zdrojov na prefinancovanie investičných
aktivít obce Štrba.

OBEC ŠTRBA, HLAVNÝ KONTROLÓR
STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE ŠTRBA PRE OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO OBCE ŠTRBA DŇA 21.3.2022 K DODRŽANIU PODMIENOK
NA PRIJATIE NÁVRATNÝCH ZDROJOV FINANCOVANIA.
Na základe ustanovenia § 17 ods. 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
hlavný kontrolór preveruje dodržanie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania
pred ich prijatím.
1. Obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov
predchádzajúceho rozpočtového roka,
a1) bežné príjmy obce za rok 2021: 3 403 011,15 €
suma celkového dlhu obce (k 28.2.2022) : 1 085 964,25 €
nový úver: 300 000,00 €
celková suma dlhu obce: 1 385 964,25 €
úverová zadlženosť obce v % : 40,73 %
b) suma splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov a suma splátok
záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom
roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka,
znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu
iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné
prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.
b1) bežné príjmy obce za rok 2021: 3 403 011,15 €
suma ročných splátok úveru: 108 513,12 €
dlhová služba v % : 3,19 %
2. Záverečné stanovisko k prijatiu návratných zdrojov financovania
Na základe predložených údajov, ktoré som mal k dispozícii konštatujem, že podmienky
uvedené v § 17 ods. 6 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. budú v prípade prijatia
uvedeného úveru dodržané.
V Štrbe, dňa 16.03.2022

Mgr. Milan Biskup
hlavný kontrolór Obce Štrba
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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Návrh Organizačného poriadku Obecnej polície v Štrbe

Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

1. Návrh Organizačného poriadku
Obecnej polície v Štrbe

Materiál pripravil:
Mgr. Pavol Marec
náčelník ObP
JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
schvaľuje
Organizačný poriadok Obecnej polície v Štrbe s účinnosťou od 1. apríla 2022.

17. zasadnutie OcZ, Štrba 21. marca 2022

Obec Štrba

OBECNÁ POLÍCIA ŠTRBA

Organizačný poriadok
Obecnej polície Štrba

Organizačný poriadok
Obecnej polície Štrba
Úlohou Organizačného poriadku Obecnej polície v Štrbe je v zmysle zákona č. 564/1991 Zb.
o obecnej polícii a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Štrba č.35/2009 o Obecnej
polícii v Štrbe vymedziť organizáciu, riadenie a členenie Obecnej polície v Štrbe.
Obec Štrbe v súlade so zákonom č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, podľa § 4 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov a
§ 28 ods. 2 Štatútu Obecnej polície Štrba vydáva tento:
organizačný poriadok Obecnej polície Štrba:
Časť I.
Úvodné ustanovenia
§1
1. Obecná polícia Štrba bola zriadená Všeobecne záväzným nariadením Obce Štrba č.35/2009 o
zriadení Obecnej polície Štrba, s účinnosťou dňom 15.7.2009. Na základe tohto nariadenia bol
prijatý Štatút obecnej polície Štrba dňa 27.9.2021.
2. Organizačný poriadok Obecnej polície Štrba (ďalej len „ObP“) je vnútorným organizačným
predpisom ObP, ktorý upravuje najmä postavenie a úlohy ObP, jej organizáciu, organizačnú
štruktúru, vnútorné organizačné členenie obecnej polície, rozsah riadiacich oprávnení a
zodpovednosti pre jednotlivé pracovné pozície v organizačnej štruktúre, predpoklady pre výkon
funkcie príslušníka ObP a ich preverovanie, ako aj vzťahy ObP k štátnym orgánom,
organizáciám a orgánom samosprávy.
3. Organizačný poriadok ObP je záväzný pre všetkých príslušníkov ObP. Každý príslušník ObP
musí byť oboznámený s týmto organizačným poriadkom, ktorý je prístupný každému
príslušníkovi ObP.
Časť II.
Postavenie, pôsobnosť, úlohy a spolupráca ObP s inými orgánmi
§2
Postavenie ObP
1. ObP je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní verejného poriadku v obci, ochrane
obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením života a zdravia, ochrane majetku obce a
majetku občanov, ochrane životného prostredia, plnení iných úloh obce, ktoré preň vyplývajú
zo zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov a tiež úloh vyplývajúcich zo všeobecne
záväzných nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva a rozhodnutí starostu obce.
2. Pre zriaďovanie a zrušenie ObP platí ustanovenie § 2 ods. 2 zákona o obecnej polícii č.
564/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnej polícii“). Právne
skutočnosti pre činnosť ObP sú určené zákonom o obecnej polícii a sú pre obec záväzné.
3. ObP nie je právnickou osobou, nemá vlastnú právnu subjektivitu.
4. ObP vykonáva svoju pracovnú činnosť podľa zákonov a iných všeobecne záväzných predpisov
a v ich rámci sa riadi pokynmi náčelníka prípadne pokynmi starostu.
5. Obecný úrad vykonáva vo vzťahu k ObP personálnu, mzdovú a účtovnú agendu na základe
podkladov vypracovaných náčelníkom ObP.

6. Kontrolór obce vykonáva vo vzťahu k ObP kontrolu pokladničných operácií ako aj nakladanie
so zvereným majetkom obce.
§3
Pôsobnosť ObP
1. Územná pôsobnosť ObP je daná katastrálnym územím obce Štrba a územných častí Tatranská
Štrba a Štrbské Pleso.
2. Vecná pôsobnosť ObP je daná platnou právnou úpravou SR.
§4
Úlohy ObP
1. ObP plní základné úlohy vyplývajúce zo zákona o obecnej polícii v znení neskorších
predpisov a v súlade so Štatútom ObP.
2. ObP polícia sleduje, preveruje, zisťuje a kontroluje:
a) na úseku ochrany verejného poriadku najmä:
- čistotu a poriadok na uliciach a iných verejných priestranstvách, vo verejne prístupných
objektoch,
- či sa nepoškodzujú a neznečisťujú obecné komunikácie, verejné priestranstvá, verejná zeleň a
parky,
- či sa nepoškodzujú verejnoprospešné zariadenia,
- či sa nepoškodzujú informačné a reklamné tabule alebo dopravné značenia ,
- či sa nepoškodzujú alebo neoprávnene nevylepujú plagáty, reklamy, rôzne oznámenia,
- dodržiavanie trhového poriadku a predajnej doby v reštauračných zariadeniach,
- či sa v reštauračných a iných podobných zariadeniach, a v obchodnej sieti dodržiava zákaz
podávania alkoholických nápojov mladistvým, vodičom motorových vozidiel a podnapitým
osobám ,
- či sa nepoškodzujú národné kultúrne pamiatky a pamätihodnosti obce,
- dozerá na to, či právnické a fyzické osoby majú predpísané povolenie na osobitné užívanie
obecných komunikácii /prekopávky/ alebo povolenie na záber /užívanie/ verejného
priestranstva napr. na skladovanie materiálov, a pod.,
- či sa nepoškodzujú alebo neoprávnene neodstraňujú dopravné značky na miestnych
komunikáciách a označenie ulíc
- zabezpečuje udržiavanie verejného poriadku na verejných zhromaždeniach na území obce a
spolupracuje s orgánmi policajného zboru v tejto oblasti,
b) na úseku ochrany životného prostredia najmä:
- dohliada na dodržiavanie poriadku, čistoty a podmienok predaja na určených trhových
miestach,
- dohliada, aby sa ambulantný predaj vykonával len na miestach na to vyhradených,
- kontroluje čistotu chodníkov aj ciest pred obytnými budovami, obchodmi, na verejných
priestranstvách a dbá, aby boli vykonané účinné opatrenia v súlade s platnými právnymi
prepismi vrátane všeobecne záväzného nariadenia obce Štrba ,
- kontroluje, či právnické alebo fyzické osoby dodržiavajú právne predpisy na úseku nakladania
s odpadmi na území obce,
- kontroluje dodržiavanie právnych predpisov na úseku ochrany drevín a ochrany ovzdušia,
- kontroluje dodržiavanie čistoty v okolí vodných tokov a zdrojov pitnej vody,
- upozorňuje starostu obce na zistené nedostatky pri udržiavaní čistoty v obci.
c) na úseku dopravy najmä :
- zisťuje, prejednáva a objasňuje priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky
spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej
dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami,

3.
4.
5.
6.
7.
8.

počas školského roku na št. ceste v obci, každodenne dbá o bezpečný prechod žiakov ZŠ na
prechode pre chodcov,
dbá o plynulosť v cestnej premávke na území obce, prioritne na Štrbskom Plese.
ObP pôsobí na úseku ochrany verejného poriadku za účelom predchádzania páchania
priestupkov najmä tým, že:
vykonáva dozor a hliadkovú službu na verejných priestranstvách, miestnych komunikáciách a
v ostatných verejne prístupných objektoch,
výchovne pôsobí na občanov, aby dodržiavali verejný poriadok a zásady občianskeho
spolunažívania,
predkladá návrhy a podnety orgánom samosprávy obce na odstránenie príčin vedúcich k
porušovaniu verejného poriadku alebo na zlepšenie úrovne jeho ochrany.
ObP vykonáva monitoring formou kamerového monitorovacieho systému a plní úlohy z toho
vyplývajúce.
ObP vykonáva kontroly zamerané na dodržiavanie VZN obce o úprave podmienok predaja,
podávania a požívania alkoholických nápojov
Prejednáva aj iné priestupky za obec na základe poverenia starostom obce (zákon
o podmienkach držania a chovu psov)
Plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti zákona o obecnej polícii
Obec môže vymedziť ObP aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné zákony.
§5
Spolupráca ObP s inými orgánmi a organizáciami

1. ObP úzko spolupracuje pri plnení úloh s poslancami Obecného zastupiteľstva v Štrbe, orgánmi,
organizáciami, alebo útvarmi obce Štrba.
2. ObP spolupracuje pri plnení 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, orgánmi samosprávy iných miest a obcí, občianskymi združeniami, kultúrnymi
ustanovizňami, právnickými osobami a fyzickými osobami.
3. ObP oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich
úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti obce.
Časť III.
Príslušníci ObP, ich povinnosti a oprávnenia
§6
Príslušník ObP
1. Pracovnoprávny vzťah príslušníka ObP je upravený pracovnou zmluvou medzi obcou Štrba v
zastúpení starostom obce a príslušníkom ObP.
2. Príslušníci ObP majú pri plnení úloh postavenie verejného činiteľa.
§7
Povinnosti a oprávnenia príslušníkov ObP
1. Všetci príslušníci ObP sú povinní:
a) dôsledne zachovávať ústavu, dodržiavať zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy,
normy spoločenského života a občianskeho spolunažívania, byť disciplinovaný a
čestný,

b) zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti
s výkonom zamestnania, pokiaľ by ich prezradenie mohlo narušiť iné oprávnené záujmy
zamestnávateľa, alebo na ktoré sa vzťahuje zákonná ochrana osobných údajov, a to aj
po skončení pracovného pomeru,
c) zachovávať dôstojnosť a vážnosť príslušníka ObP, ako aj osoby proti ktorej zakročuje,
d) pri konaní so stránkami a priestupcami postupovať maximálne ústretovo a slušne,
e) dbať na ochranu osôb a majetku, ako aj bezpečnosť obyvateľov obce,
f) neustále sa oboznamovať so zákonmi, nariadeniami a predpismi, ktoré súvisia s výkonom
služby a zvyšovaním úrovne práce ObP,
g) pri konaní stránok postupovať voči nim maximálne ústretovo, osobám starším ako 15 rokov
vykať,
h) bezodkladne oznámiť svojmu nadriadenému pracovný úraz alebo útok na jeho osobu ako
verejného činiteľa,
i) dodržiavať povinnosti vyplývajúce z pracovného poriadku obce Štrba, dbať na svoju česť,
vážnosť a dôstojnosť i mimo výkonu zamestnania.
2. Všetci príslušníci ObP sú oprávnení:
a) vyzvať osobu, aby upustila od konania, ktorým narušuje verejný poriadok, alebo iného
protiprávneho konania
b) zadržať osobu pristihnutú pri páchaní alebo bezprostredne po spáchaní trestného činu,
obmedziť jej osobnú slobodu, ak je to potrebné na zistenie jej totožnosti, na zabránenie úteku
alebo na zaistenie dôkazov a ihneď ju odovzdať najbližšiemu útvaru Policajného zboru,
c) hľadanú osobu predviesť na útvar obecnej polície na účel podania vysvetlenia a ďalej urobiť
úkony podľa Trestného poriadku,
d) presvedčiť sa, či osoba, ktorú zadržiavajú, nie je ozbrojená alebo či nemá pri sebe inú vec,
ktorou by mohla ohroziť život a zdravie, prípadne takú vec odobrať, takúto vec alebo zbraň
bezodkladne odovzdať najbližšiemu útvaru Policajného zboru spolu so zadržanou osobou,
e) ukladať a vyberať v blokovom konaní pokuty za priestupky v súlade so zákonom č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o priestupkoch“), a to:
• § 47 a § 48 priestupky proti verejnému poriadku
• § 49 priestupky proti občianskemu spolunažívaniu
• § 50 priestupky proti majetku
• § 21 priestupky proti vyskytujúce sa na viacerých úsekoch správy
• §22 priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, spáchané neuposlúchnutím
vyplývajúceho:
• z dopravnej značky – zákaz zastavenia, zákaz státia, zákaz vjazdu, zákaz odbočovania, zákaz
otáčania, prikázaný smer jazdy, prikázaný smer obchádzania, vyhradené parkovisko, obytná
zóna, pešia zóna, zóna s dopravným obmedzením a parkovisko,
• zo všeobecnej úpravy cestnej premávky, ktorou sa zakazuje zastavenie, státie a vjazd
vozidiel,
f) zastavovať vozidlá, ak vodič vozidla spáchal priestupok proti bezpečnosti a plynulosti
cestnej premávky, ktorý je oprávnený prejednať v blokovom konaní, alebo ak ide o vozidlo,
po ktorom bolo vyhlásené pátranie,
g) 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.
Časť IV.
Organizácia, riadenie a zameranie činností ObP

§8
Organizácia ObP

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Organizačná štruktúra ObP Štrba sa delí na dve hlavné zložky:
riadiaca a administratívna – ide o systém činností vzťahujúcich sa na riadiacu a
administratívnu zložku, ktorý je zameraný na riadenie výkonnej služby, evidenciu policajných
záznamov, evidenciu objasňovania priestupkov, spracovanie správ o činnosti a administratívne
úkony. Riadiacu a administratívnu činnosť vykonávajú náčelník ObP, zástupca náčelníka ObP
alebo náčelníkom poverený príslušník ObP.
výkonná – je uskutočňovaná všetkými príslušníkmi ObP a je vykonávaná prostredníctvom
hliadkovej činnosti, vyhľadávacej činnosti, zásahovej činnosti, kriminálno – preventívnej
činnosti.
Hliadková činnosť ObP je vykonávaná pešo alebo motorizovane tak, aby policajný výkon bol
efektívny a zaručoval predchádzanie kriminálnej činnosti v obci (situačná prevencia).
Vyhľadávacia činnosť ObP je vyhľadávanie čiastočne známych i neznámych príčin výskytu
priestupkov a ich páchateľov za účelom ich zistenia a vyvodenia opatrení na udržiavanie
verejného poriadku, ochranu občanov a majetku.
Zásahová činnosť ObP je vykonávaná príslušníkmi ObP, ktorí vykonávajú hliadkovú činnosť
motorizovane a je vykonávaná na základe oznámenia o spáchaní priestupku alebo trestného
činu, prípadne na základe vlastného zistenia.
Kriminálno-preventívna činnosť ObP je vykonávanie osvety, výchovy verejnosti a iných
činností (dozor na priechodoch pre chodcov počas príchodu žiakov do ZŠ), tiež príprava a
realizácia kriminálno-preventívnych programov v záujme predchádzania kriminality v obci.
§9
Organizačná štruktúra ObP

1. Personálna a organizačná štruktúra ObP:
a)
náčelník ObP
b)
zástupca náčelníka ObP – poverený so zastupovaním v prípade neprítomnosti
náčelníka ObP
c)
príslušník ObP
2. Príslušník ObP môže byť zaradený na funkciu podľa potreby a podľa rozhodnutia náčelníka
ObP:
a)
príslušník - prevencie kriminality
b)
príslušník - operátor monitorovacieho kamerového systému
c)
príslušník – vodič služobného motorového vozidla
d)
príslušník – kadet
3. O zaradení príslušníka na danú funkciu rozhoduje náčelník ObP.
4. Príslušník ObP môže plniť úlohy na viacerých funkciách podľa odseku 2.
§ 10
Náčelník ObP
1. Činnosť ObP riadi náčelník ObP podľa zákona o ObP.
2. Náčelníka do funkcie vymenúva a odvoláva na návrh starostu obecné zastupiteľstvo
3. Náčelník zodpovedá za dodržiavanie zákonnosti, koncepciu vývoja a ďalšie smerovanie
ObP, dáva návrhy pre účinnú a efektívnu činnosť ObP, je v priamom styku s verejnosťou a
starostom, sleduje požiadavky na policajný výkon v obci.
4. Náčelník za svoju činnosť zodpovedá starostovi obce.
5. Náčelník ďalej plní nasledovné úlohy:
a) podáva správy starostovi obce o situácii na úseku dodržiavania verejného poriadku, činnosti
ObP, pričom o závažných udalostiach informuje starostu okamžite,

b) predkladá starostovi obce požiadavky na zabezpečenie činnosti ObP,
c) podáva návrhy súvisiace s pracovno-právnymi vzťahmi príslušníkov obecnej polície,
d) podáva návrh príjmov a výdavkov rozpočtovej kapitoly ObP, návrhy rozpočtových opatrení,
zodpovedá za čerpanie výdavkov ObP podľa schváleného rozpočtu,
e) je v styku s funkčne podriadenými zamestnancami, sleduje ich výkon služby, informuje ich
o pokynoch starostu a o pridelených úlohách týkajúcich sa ObP,
f) koordinuje a rozvíja dobrú tímovú prácu, počúva a vyhodnocuje návrhy funkčne
podriadených zamestnancov, tlmočí ich starostovi na posúdenie,
g) pomáha funkčne podriadeným zamestnancom pri ich pracovnom raste,
h) zabezpečuje výstrojné súčiastky pre príslušníkov ObP,
i) zodpovedá za majetok v spravovaní ObP,
j) zabezpečuje odborný výcvik, školenia príslušníkov ObP,
k) udeľuje pochvaly a dáva starostovi návrhy na odmeny,
l) podľa potreby ukladá opatrenia funkčne podriadeným zamestnancom,
m) spracováva, sleduje a plánuje služby, pripravuje podklady na výkon práce nadčas,
pracovnú pohotovosť s ohľadom na potreby ObP a dosiahnutie stanovených cieľov,
n) predkladá starostovi návrhy na realizáciu kriminálno-preventívnych programov na
eliminovanie určitého druhu kriminality na území mesta a dbá na ich správnu realizáciu,
o) vyhotovuje zoznam bezpečnostných priorít v obci po konzultácii so starostom obce a
podriadenými, pomáha pri organizácii ich realizácie,
p) vyhotovuje správy o činnosti ObP a predkladá ich starostovi a obecnému zastupiteľstvu,
q) riadi, vydáva pokyny, ukladá úlohy a kontroluje podriadených príslušníkov ObP,
r) vykonáva kontrolu výstroja, výzbroje, ustrojenosť a vonkajší vzhľad hliadok pri nástupe
do výkonu služby, počas výkonu služby v teréne,
s) vyhodnocuje oprávnenosť použitia donucovacích prostriedkov vyplývajúcich zo zákona o
ObP,
t) prideľuje, alebo ukladá špecifické povinnosti a zodpovednosti podriadeným príslušníkom
ObP,
u) v mimoriadnych prípadoch vyhlasuje pohotovosť ktorémukoľvek príslušníkovi, alebo
všetkým príslušníkom ObP,
v) vedie porady ObP, vysvetľuje zámery v danej situácii, získava informácie a poznatky,
w) spolupracuje s príslušníkmi iných bezpečnostných zložiek pôsobiacich na území obce a
inými orgánmi,
x) vystupuje a koná v mene ObP vo vzťahu k orgánom Policajného zboru SR, prokuratúry,
súdu, štátnym orgánom, orgánom obce a organizáciám, ktorých zriaďovateľom je obec,
y) podieľa sa na plánovaní, realizácii a vyhodnocovaní bezpečnostných opatrení kultúrnych,
spoločenských a športových podujatí, organizovaných v katastrálnom území obce Štrba.
z) vedie evidenciu používania služobného motorového vozidla ObP a čerpanie PHM,
aa) plní všetky úlohy príslušníka ObP.
§ 11
Zástupca náčelníka ObP
ObP môže mať zriadenú funkciu stáleho zástupcu náčelníka ObP.
Zástupcu náčelníka ObP vymenováva a odvoláva náčelník ObP
Zástupca náčelníka ObP za svoju činnosť zodpovedá náčelníkovi ObP.
Hlavnou úlohou stáleho zástupcu náčelníka ObP je zastupovanie náčelníka v jeho neprítomnosti
v plnom rozsahu práv a povinností okrem vecí, ktoré si náčelník vyhradil.
5. Hlavné úlohy zástupcu náčelníka ObP:
a) vykonáva administratívne úlohy, ktoré vyplývajú z jeho činnosti,
b) vykonáva kontrolu spracovaných priestupkov, lehoty spracovania, kontrolu evidencie
priestupkových spisov v systéme ISS,
c) zabezpečuje odborný výcvik, odborné školenia alebo preškolenia príslušníkov ObP,
1.
2.
3.
4.

d) plní aj ďalšie úlohy podľa pokynov náčelníka ObP,
e) pri bežnom výkone má tie isté práva a povinnosti ako príslušník ObP.
§12
Príslušník ObP - veliteľ hliadky
1. Príslušník ObP je za veliteľa hliadky určovaný náčelníkom ObP v pláne služieb, alebo v deň
výkonu služby.
2. Za veliteľa hliadky je určovaný jeden s príslušníkov ObP.
3. Veliteľ hliadky nie je spravidla určovaný za vodiča služobného motorového vozidla.
4. Veliteľ hliadky plní tieto úlohy:
a) riadi, koordinuje činnosť hliadky počas služby, zodpovedá za riadny výkon služby,
disciplínu a poriadok v hliadke,
b) zodpovedá za preberanie a odovzdávanie služobného motorového vozidla (čistota vozidla,
technický stav),
c) preberá odkazy od predchádzajúceho veliteľa hliadky na zabezpečenie činnosti zmeny,
d) zodpovedá za ustrojenosť hliadky,
e) plní všetky povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie a plní príkazy nadriadených
f) v službe je nadriadený všetkým príslušníkom pridelených do hliadky,
g) zodpovedá za policajnú agendu a zápisy v priebehu služby,
h) mimoriadne udalosti hlási neodkladne náčelníkovi ObP,
i) podľa pokynov nadriadených plní ďalšie úlohy uložené v súlade s dohodnutým druhom
práce
§13
Príslušník ObP – člen hliadky
1. Príslušník ObP je určovaný za člena hliadky náčelníkom v pláne služieb, alebo v deň výkonu
služby.
2. Člen hliadky je spravidla určovaný za vodiča služobného motorového vozidla.
3. Člen hliadky plní tieto úlohy všeobecne stanovené zákonom o obecnej polícii, najmä:
a) chráni život a zdravie občanov,
b) chráni majetok obce a občanov pred poškodením, zničením stratou a zneužitím,
c) zabezpečuje verejný poriadok v obci,
d) dbá na ochranu životného prostredia v obci,
e) dbá na dodržiavanie poriadku, čistoty v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne
prístupných miestach,
f) kontroluje čistotu ciest a chodníkov, vrátane zimnej údržby
g) kontroluje čistotu v obci, za ktorú zodpovedajú fyzické aj právnické osoby,
h) kontroluje dodržiavanie trhového poriadku, poriadok na trhovisku a hygienu
i) kontroluje čistotu a poriadok v rekreačných oblastiach, chránených územiach, v ich okolí
a ostatnom katastri obce,
j) vykonáva riadny výkon hliadkovej služby v pešej hliadke, prípadne motohliadke podľa
pokynov veliteľa hliadky,
k) stará sa o zverené hodnoty a manipuláciu s nimi, dbá o hospodárne využívanie zverených
výstrojných a výzbrojných súčiastok,
l) ukladá výstrojné a výzbrojné súčiastky a veci osobnej potreby na miesta na to určené
a riadne ich zabezpečuje proti odcudzeniu a poškodeniu,
m) upozorňuje svojich nadriadených na závady sťažujúce výkon služby,
n) v službe na verejnosti je vždy riadne ustrojený a upravený, na verejnosti sa vyvaruje výrokov
a poznámok, ktoré môžu poškodiť dobré menu samotnej ObP ako aj obce,
o) dbá o čistotu rovnošaty a udržiava ju v dobrom stave,
p) vedie svoju riadnu evidenciu súvisiacu s výkonom služby,

q) podľa pokynov nadriadených plní ďalšie úlohy uložené v súlade s dohodnutým druhom
práce.
r) kontroluje usporiadateľov kultúrnych, spoločenských a športových podujatí na území obce,
dodržiavanie poriadkových opatrení a ohlasovacej povinnosti v súvislosti s ich konaním,
s) zisťuje, či nie sú porušované zásady predaja a podávania alkoholických nápojov osobám
maloletým a mladistvým,
t) zisťuje, či v katastrálnom území obce nevznikajú nedovolené skládky a či nedochádza k
nedovolenému zaberaniu verejného priestranstva,
u) kontroluje dodržiavanie podmienok povolených rozkopávok, najmä ich riadne označenie,
dodržiavanie podmienok prenájmu verejného
v) objasňuje priestupky podľa osobitných predpisov, najmä podľa všeobecne záväzných
nariadení obce,
w) rieši a vybavuje podnety a sťažnosti týkajúce sa verejného poriadku podľa zákona o
priestupkoch,
x) asistuje pri výkone rozhodnutí, zabezpečuje vypratanie verejného priestranstva a zákaz
vstupu na miesta, ktoré musia byť chránené v súvislosti s činnosťou obecnej polície, orgánov
obce alebo iných orgánov,
y) vykonáva osvetu, výchovu verejnosti a iné činnosti (dozor na priechodoch pre chodcov,
riadenie dopravy)
z) plní aj ďalšie úlohy podľa pokynov veliteľa hliadky, náčelníka ObP a starostu.
§ 14
Kadet
1. Kadetom je zamestnanec ObP do doby získania odbornej spôsobilosti na výkon funkcie
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

príslušníka ObP.
Kadet vykonáva službu len pod dozorom príslušníka ObP, ktorý za tento výkon preberá
zodpovednosť.
Kadetovi nie je vydaný služobný odznak.
Rovnošata a preukaz kadetov sú označené nápisom „kadet“.
Kadet sa povinne zúčastňuje odborného výcviku v dobe určenej náčelníkom ObP.
Kadetovi nie sú vydané bloky na ukladanie blokových pokút, nie je povolené mu vydávať
písomnosti v mene ObP.
Kadet plní úlohy vo výkone služby ako člen hliadky.
Kadet sa stáva príslušníkom ObP po získaní odbornej spôsobilosti v zmysle zákona.
§ 15
Príslušník prevencie

Príslušník prevencie vykonáva mimo povinností uvedených v zákone o ObP aj tieto úlohy:
a) podieľa sa spolu s náčelníkom ObP na vzdelávaní a školení príslušníkov ObP,
b) vypracováva prevenčné programy a vykonáva aktivity súvisiace s prevenciou kriminality
v obci,
c) v zmysle programu prevencie kriminality organizuje stretnutia (prednášky) s deťmi a
mládežou,
d) má všetky právomoci a oprávnenia ako ostatní príslušníci ObP,
e) za svoju činnosť zodpovedá priamo náčelníkovi ObP,
f) plní aj ďalšie úlohy podľa pokynov náčelníka.
§ 16
Príslušník- operátor monitorovacieho kamerového systému
Príslušník - operátor monitorovacieho kamerového systému

a) plní úlohy v zmysle smernice o prevádzke monitorovacieho kamerového systému,
b) pri tejto činnosti dbá na dodržiavanie zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov,
c) zodpovedá za plynulé monitorovanie priestorov bezpečnostnými kamerami počas výkonu
služby,
d) eviduje všetky oznámenia , žiadosti, sťažnosti týkajúce sa kamerového systému do knihy
operátora,
e) pripravuje podklady pre objasnenie trestnej činnosti / priestupkov/ z kamerového systému
vyhľadávacou metódou na pokyn náčelníka / zástupcu náčelníka /.
f) bezodkladne informuje náčelníka ObP, alebo zodpovedného zamestnanca o zistených
nedostatkoch a technických poruchách na kamerových systémoch ObP, pričom o tom vedie
podrobnú evidenciu,
g) bezodkladne informuje službukonajúcu hliadku o podozrivej činnosti osoby alebo osôb na
verejnom priestranstve, ktorou dochádza k možnému porušovaniu platnej a účinnej
legislatívy, pričom o tom vedie podrobnú evidenciu,
h) zistené nedostatky a technické poruchy na kamerových systémoch ObP nahlasuje počas
svojej služby kompetentnému zamestnancovi servisnej spoločnosti, ktorá je zmluvne
zaviazaná zistený nedostatok a technickú poruchu odstrániť,
i) na základe pokynu náčelníka ObP vyplývajúceho zo žiadosti oprávnenej osoby vyhotoví
trvalú zálohu videozáznamu v požadovanom
rozsahu alebo vyhotoví trvalý
videozáznam z archívu kamerového systému, prípadne vyhotoví fotodokumentáciu z
videoarchívu kamerového systému, pričom o tom vedie podrobnú evidenciu,
j) zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone práce alebo v
súvislosti s plnením úloh v zmysle zákona o obecnej polícii a Zákonníka práce,
k) plní ďalšie úlohy na základe pokynov náčelníka ObP v súlade s vymedzeným druhom
práce.
§ 17
Príslušník – vodič služobného motorového vozidla
Príslušníci ObP, ktorí používajú služobné motorové vozidlo /ďalej len „vozidlo“/ sú povinní:
a) sústavne udržiavať vozidlo v dobrom technickom stave vrátane jeho výbavy a výstroja,
b) pri riadení vozidla mať u seba predpísané doklady,
c) vozidlo používať so súhlasom náčelníka ObP,
d) udržiavať čistotu vozidla,
e) viesť záznamy o používaní vozidla na príslušných tlačivách,
f) používať vozidlo výhradne na služobné účely,
g) okamžite oznamovať nefunkčnosť vozidla, nefunkčnosť počítadla km, ukazovateľa stavu
pohonných hmôt a prípadné iné zistené závady na vozidle,
h) postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi, ktoré sa týkajú vedenia a prevádzky
vozidla,
i) dbať na všetky zásady hospodárneho užívania a prevádzky vozidla,
j) každé poškodenie vozidla hlásiť svojmu priamemu nadriadenému, taktiež ho uvedie
v knihe prevádzky vozidla a spíše o tom úradný záznam s podpisom službukonajúceho
veliteľa hliadky,
k) vozidlo používané pre potreby obce mimo územia obce Štrba používať len so súhlasom
náčelníka ObP, alebo starostu obce.
§ 18
Prijímanie nových príslušníkov ObP
1. Príslušníci ObP sú prijímaní na základe výberového konania po splnení určených kritérií.
2. Predpokladmi pre prijatie za príslušníka ObP sú:

3.
4.
5.
6.
7.

a) vek najmenej 21 rokov,
b) zodpovedajúca fyzická zdatnosť /preukazuje sa overením fyzickej zdatnosti/,
c) zodpovedajúca duševná spôsobilosť /preukazuje absolvovaním psychologických testov/,
d) bezúhonnosť /odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace/,
e) ukončené úplné stredné vzdelanie /doklad školy o nadobudnutom vzdelaní/,
f) následné získanie odbornej spôsobilosti.
Výberové konanie uskutočňuje komisia menovaná starostom obce.
Vybraní uchádzač(či) musia úspešne absolvovať odbornú prípravu pre získanie odbornej
spôsobilosti príslušníkov obecnej polície v zmysle zákona, ak ju už skôr nezískal/nezískali .
Po získaní uvedenej odbornej spôsobilosti môže príslušník ObP plniť úlohy obecnej polície
podľa zákona o obecnej polícii.
Po úspešnom absolvovaní kurzu na získanie odbornej spôsobilosti sa novoprijatý príslušník
ObP zaviaže obci zotrvať v pracovnom pomere po dobu 36 mesiacov
Po neúspešnom absolvovaní kurzu na získanie odbornej spôsobilosti, ako aj nesplnení
podmienky zotrvania v pracovnom pomere po dobu 36 mesiacov, je povinný príslušník ObP
uhradiť náklady spojené so zvýšením kvalifikácie
§ 19
Pracovná doba a pracovný čas

1. ObP má nepravidelný pracovný čas (pracovnú dobu).
2. Príslušníci ObP vykonávajú svoju pracovnú činnosť v dennej zmene, ktorá trvá v čase od 07.00
hod. do 15.30 hod.
3. Pracovná doba ObP je počas pracovných dňoch pravidelná v dopoludňajšej zmene. Zmeny vo
sviatok sú nepravidelné spravidla počas:
• víkendov a sviatkov,
• podľa požiadaviek bezpečnostnej situácie, alebo podľa konania jednotlivých kultúrnospoločenských, športových a ďalších akcií,
4. Nástup do zmeny môže byť aj v inú hodinu na základe rozhodnutia náčelníka alebo starostu
obce.
5. Ustanovený týždenný pracovný čas je 35 hodín týždenne (ide o tzv. čistý pracovný čas bez
zákonných prestávok).
6. Rozpis zmien je vypracovaný na 15 dní, prípadne na mesiac. Rozpis zmien musí obsahovať
menoslov príslušníkov, začiatok a koniec zmeny.
7. Prestávka na odpočinok a jedenie je stanovená v rozsahu 30 min. v čase podľa dohody
s nadriadeným
8. V mimoriadnych prípadoch môže náčelník ObP nariadiť pracovnú pohotovosť ktorémukoľvek
alebo všetkým príslušníkom ObP.
9. Začiatok a koniec pracovného času, resp. rozvrh pracovných zmien (služieb) príslušníkov ObP
určuje podľa potrieb náčelník ObP s prihliadnutím na zvýšenú ostražitosť a stav bezpečnostnej
situácie počas letnej a zimnej turistickej sezóny a ostatných významných podujatí konaných
v obci.
10. Do pracovnej doby príslušníkovi ObP sa započítava okrem času priameho výkonu zamestnania
taktiež:
a) čas strávený svedeckou výpoveďou alebo podávaním vysvetlenia na súde, prokuratúre,
oddeleniach PZ SR, oddeleniach správnych orgánov, ak to súvisí s výkonom práce v ObP,
b) príprava fyzickej zdatnosti,
c) účasť na služobných poradách vyplývajúcich z povinností príslušníkov ObP,
d) nariadená práca nadčas.
11. Prácu nadčas možno vykonávať na základe príkazu starostu obce alebo náčelníka ObP, najviac
v rozsahu, ktorý povoľuje Zákonník práce .

§ 20
Pracovná disciplína
1. Pod pojmom pracovná disciplína sa rozumie dodržiavanie právnych povinností vyplývajúcich
zamestnancom z pracovno-právnych predpisov. Pracovná disciplína je založená na vzťahoch
spolupráce a vzájomnej pomoci zamestnancov ObP.
2. Porušenie pracovnej disciplíny sa posudzuje podľa miery zavinenia a stupňa závažnosti vždy
individuálne v závislosti od všetkých okolností konkrétneho prípadu.
3. Za porušenie pracovnej disciplíny sa považuje:
a) neospravedlnený oneskorený príchod na pracovisko alebo neospravedlnený oneskorený
návrat z obedňajšej prestávky,
b) nedostatočné využívanie pracovného času,
c) opustenie pracoviska bez súhlasu nadriadeného počas riadneho pracovného času,
d) neospravedlnená neprítomnosť na pracovisku (absencia),
e) nehospodárne nakladanie so zverenými prostriedkami a majetkom,
f) porušenie služobného tajomstva,
g) zamlčanie dôležitých skutočností,
h) porušenie zákazu fajčenia na pracoviskách,
i) používanie PC a pripojenia na internet na účely nesúvisiace s výkonom práce,
j) opodstatnené sťažnosť smerujúca na spôsob jednania a vystupovania zamestnanca ObP pri
plnení úloh,
k) nekvalitný výkon určených pracovných činností.
Za porušenie pracovnej disciplíny je zamestnanec písomne upozornený náčelníkom ObP.
Zamestnanca možno postihnúť znížením osobného príplatku, krátiť respektíve
nepriznať odmenu. Sústavné (považuje sa trojnásobné) porušenie pracovnej disciplíny
možno považovať za závažné porušenie pracovnej disciplíny.
4. Za závažné porušenie pracovnej disciplíny sa považuje :
a) úmyselné nedodržiavanie právnych noriem a zákonov pri výkone služby,
b) používanie alkoholických nápojov, omamných alebo psychotropných látok pred a počas
služby,
c) odmietnutie zamestnanca podrobiť sa vyšetreniu na zistenie alkoholu dychovou skúškou
alebo ak zamestnanec sa odmietne podrobiť lekárskemu vyšetreniu v prípade dôvodného
podozrenia, že je pod vplyvom alkoholických, psychotropných alebo omamných látok,
napriek tomu, že takéto vyšetrenie by nebolo spojené s nebezpečenstvom poškodenia
zdravia,
d) neospravedlnené nenastúpenie do výkonu služby ( bez ospravedlnenia ),
e) preukázanie prijatia úplatku spojené s výkonom pracovných úloh,
f) opakované porušenie pracovnej disciplíny.
Za závažné porušenie pracovnej disciplíny môže zamestnávateľ – Obec Štrba okamžite
skončiť pracovný pomer.
§21
Dovolenka príslušníkov ObP
1. Súhlas na dovolenku schvaľuje:
a) pre náčelníka starosta obce,
b) pre príslušníkov a zamestnancov ObP náčelník ObP, v jeho neprítomnosti zástupca
náčelníka ObP, alebo náčelníkom určený príslušník ObP.
2. Náčelník ObP spracúva na základe návrhov príslušníkov ObP plán čerpania dovoleniek.
3. Schválený plán dovoleniek je podkladom pre určenie nástupu na dovolenku.
4. Pri určovaní dovolenky sa prihliada na úlohy zamestnávateľa a oprávnené záujmy príslušníka
ObP.

Časť V.
Zabezpečenie príslušníkov ObP
§22
Vybavenie, výstroj a výzbroj príslušníkov ObP
1.
2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Vybavenie, výstroj a výzbroj príslušníka ObP je určená zákonom o obecnej polícii.
Súčasťou výstroje a výzbroje príslušníka ObP je okrem policajnej rovnošaty:
putá,
obušok,
baterka,
prenosná rádiostanica,
obranný spray (kasér),
pokutové bloky.
Príslušníci ObP používajú pri výkone služby policajnú rovnošatu, ktorá je určená zákonom o
obecnej polícii.
Príslušník ObP môže okrem výstrojných súčiastok používať aj ďalšie výstrojné súčiastky, ktoré
určí obec v rovnakom farebnom vyhotovení s primeraným označením príslušnosti k obecnej
polícii.
Náčelník ObP môže podľa momentálnej potreby nariadiť výkon služby v občianskom odeve.
Za upravenosť a čistotu rovnošaty zodpovedá každý príslušník ObP osobne.
Každý príslušník ObP je povinný chrániť zverené výstrojné súčiastky pred poškodením a
stratou, alebo zničením a narábať s nimi hospodárne.
Spoločné výstrojné a výzbrojné súčiastky potrebné pre výkon zamestnania sú evidované na
Spoločnej evidenčnej karte výstrojných súčiastok a Spoločnej evidenčnej karte výzbrojných
súčiastok, ktorú majú podpísanú všetci príslušníci ObP.
§ 23
Technické vybavenia ObP

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Príslušníci ObP majú na výkon svojej činnosti k dispozícii nasledovné technické vybavenie:
služobné motorové vozidlá,
lekárnička,
technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorových vozidiel,
monitorovací kamerový systém,
počítačové zostavy,
alkohol tester,
čítačka začipovaných psov,
mobilný telefón,
reflexné vesty
Podľa potreby môže byť ObP vybavená aj ďalšími technickými prostriedkami.
§ 24
Dokumentácia a tlačivá ObP

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kniha udalostí
Kniha oznamov
Kniha príchodov a odchodov príslušníkov ObP
Kniha priebehu služby
Priestupkový protokol
Protokol záznamov o použití donucovacích prostriedkov
Kniha blokových pokút

8. Protokol: Úradný záznam o nájdených a odovzdaných veciach
9. Protokol: Policajné záznamy a Úradné záznamy zo služby
10. Kniha prezerania a ukladania kamerových záznamov
11. Kniha došlej a odoslanej pošty
12. Kniha odňatých, uschovaných a stratených vecí
13. Protokol: Oznámenie o konaní kultúrneho alebo športového podujatia
14. Ostatná dokumentácia potrebná pre činnosť ObP
15. Iné tlačivá v zmysle zákona o obecnej polícii
Časť VI.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§25
Sťažnosť na postup a činnosť obecnej polície
1. Fyzická osoba alebo právnická osoba môže podať sťažnosť na postup alebo činnosť
príslušníkov ObP, ktorú adresuje náčelníkovi ObP alebo starostovi obce v súlade so
zákonom o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.
2. Postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, vybavovaní sťažnosti upravuje zákon o sťažnostiach
v znení neskorších predpisov.
§26
Záverečné ustanovenia
1. Podrobné rozpracovanie činnosti príslušníkov ObP sú upravené v popisoch práce pre jednotlivé
pracovné zaradenia, ktoré tvoria súčasť personálnych dokladov zamestnancov obce Štrba.
2. Zmeny tohto organizačného poriadku schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
3. Organizačný poriadok bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Štrbe dňa 21.3.2022,
uznesením č. ….../2022 a tento organizačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1. apríla 2022.
V Štrbe, dňa 21.3.2022

Michal SÝKORA
starosta obce
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Odbor poriadkovej polície
Oddelenie dohľadu nad činnosťou ObP a MsP
Račianska 45
812 72 Bratislava

Správa o činnosti Obecnej polície Štrba
za rok 2021

A) ÚVODNÁ ČASŤ
Dňom 1. Septembra 2009 v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 zákona NR SR č. 564/1991
Zb. o obecnej polícií bola VZN Obecného zastupiteľstva Štrba č. 35 zo dňa 29.6.2009
zriadená Obecná polícia Štrba.
V súčasnej dobe pôsobia na Obecnej polícii vo Štrbe celkom 4 príslušníci vrátane
náčelníka.

B) ŠTATISTICKÉ ÚDAJE
Výkaz štatistických údajov správy o činnosti Obecnej polície Štrba
za obdobie od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021
I.
Počet príslušníkov obecnej polície

Plánovaný počet príslušníkov obecnej polície
Skutočný počet príslušníkov obecnej polície
Počet prijatých príslušníkov obecnej polície
Počet prepustených príslušníkov obecnej polície
Počet príslušníkov obecnej polície, ktorí boli právoplatne odsúdení za
spáchanie úmyselného trestného činu
5 Počet príslušníkov obecnej polície, ktorí sú držiteľmi osvedčenia o odbornej
spôsobilosti podľa § 25 zák. SNR č.564/91 Zb. o obecnej polícii v znení
neskorších predpisov

1
1a
2
3
4

4
4
0
0
0
4

II.
Sťažnosti na príslušníkov obecnej polície

1 Počet opodstatnených sťažností na príslušníkov obecnej polície
2 Počet neopodstatnených sťažností na príslušníkov obecnej polície

0
0

III.
Zákroky, donucovacie prostriedky a útoky na príslušníkov obecnej polície

Počet vykonaných zákrokov
Počet prípadov použitia zbrane
Z toho neoprávnených
Počet prípadov použitia varovného výstrelu do vzduchu
Z toho neoprávnených
Počet prípadov použitia donucovacích prostriedkov
Z toho neoprávnených
Počet prípadov, v ktorých došlo k zraneniu osoby, proti ktorej zákrok
smeroval
6 Počet prípadov, v ktorých došlo k usmrteniu osoby, proti ktorej zákrok
smeroval (do 24 hod.)
7 Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k zraneniu nezúčastnenej osoby
8 Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k usmrteniu nezúčastnenej
osoby (do 24 hod)
9 Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k spôsobeniu škody na majetku
9a Z toho so spôsobením škody na majetku obce
10 Počet útokov na príslušníkov obecnej polície (pri plnení alebo v súvislosti
s plnením úloh obecnej polície)
10a Z toho so zranením príslušníka obecnej polície
1
2
2a
3
3a
4
4a
5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

IV.
Činnosť pri plnení úloh obecnej polície

1
2
3
4
5
6

Počet osôb, ktorým bola obmedzená osobná sloboda zákrokom príslušníka
obecnej polície
Počet osôb predvedených na útvar obecnej polície
Počet osôb predvedených na útvary Policajného zboru
Počet nájdených osôb, po ktorých bolo vyhlásené pátranie
Počet nájdených vecí, po ktorých bolo vyhlásené pátranie
Počet nájdených motorových vozidiel, po ktorých bolo vyhlásené pátranie

0
0
0
0
0
0

V.
Priestupky

§47-48 § 49
1 Celkový počet zistených priestupkov
vlastnou činnosťou
2 Celkový počet oznámených
priestupkov na útvar obecnej polície
3 Celkový počet uložených
priestupkov

§ 50

§ 22

VZN Ost Spolu
atné
953
4
0
958

0

0

1

4

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

4 Celkový počet odložených
priestupkov
5 Celkový počet odovzdaných
priestupkov
6 Celkový počet
oznámených priestupkov
príslušnému orgánu
7 Celkový počet priestupkov
prejednaných v blokovom konaní
výška finančnej hotovosti (€)
8 Celkový počet priestupkov
prejednaných v blokovom konaní
vydaním bloku na pokutu
nezaplatenú na mieste
výška finančnej hotovosti (€)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

753

4

0

753

0
0

0
0

0
0

11.745 60
0
0

0
0

11.805
0

0

0

0

0

0

0

0

C : OPISNÁ ČASŤ
Príslušníci ObP Štrba:
a./

Mgr. Pavol Marec r.č.: 730618/9055 trvale bytom Štrba ul. Družstevná 616/52
č. osvedčenia 001650, vydané 22.05.2012 - náčelník
Ján Chalúpka r.č.: 500408/330 trvale bytom Tatranská Štrba ul. Štúrová 66/10
č. osvedčenia 001275, vydané 19.10.2009 - príslušník
Pavol Srebala r.č. 670816/7070 trvale bytom Tatranská Štrba ul. Lesná 58/6
č. osvedčenia 002345, vydané 18.08.2017 - príslušníkJán Gallo r.č. 620123/6932 trvale bytom Tatranská Štrba ul. Pullmanova 70/20
č. osvedčenia 002560, vydané 21.03.2019 - príslušník

Obecná polícia Štrba plní základné úlohy v obci Štrba a jej územných častiach Tatranská Štrba
a Štrbské Pleso.
b./ Materiálno-technické vybavenie Obecnej polície v Štrbe je základné. Príslušníci obecnej
polície sú vybavení donucovacími prostriedkami v zmysle § 13 ods.1 písm. b, c, d, f Zákona
č.564/1991 Zb.
Príslušníci obecnej polície majú na výkon svojej činnosti k dispozícii nasledovné technické
vybavenie: čítačku čipov psov, kamerový systém, alkohol tester, mobilné telefóny, baterky.
Strelnými zbraňami obecná polícia vybavená nie je. Vo výbave je motorové vozidlo Škoda
Fábia a Dacia Duster s označením v zmysle zákona.
Kontakt na hliadku obecnej polície je 0904 282 670, pevná linka 052 449 2110, e-mail:
obecnapolicia@strba.sk, kontakt na náčelníka je 0911 375 295.
c./ Obecná polícia Štrba od svojho vzniku kladie dôraz na ochranu majetku obce, na ochranu
občanov a ich majetku, kladie dôraz najmä na dodržiavanie právnych predpisov SR, VZN obce,
dodržiavanie verejného poriadku a ochranu životného prostredia.
Z činnosti obecnej polície Štrba
Príslušníci obecnej polície sa podieľajú pri zabezpečovaní kultúrnych, športových
a spoločenských akcií a podujatí na území obce a jej územných častiach, hlavne na Štrbskom
Plese, ktoré je centrom konania športových, kultúrnych a spoločenských podujatí počas celého
roka.

V roku 2021 príslušníci ObP, boli súčinní organizátorom počas:
- športových pretekov Slovenského pohára v behu na lyžiach na Štrbskom Plese
- parkovania a usmerňovania účastníkov Oldtimer Rally Tatry 2021 v obci Štrba
- odomknutia jazera vôd Štrbského plesa
- verejného športového podujatia ČSOB Night Run Štrbské Pleso
- 26. ročníka Medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň a pietneho aktu pri
pamätníku padlých partizánov
- športového podujatia Beh za Tatry na Štrbskom Plese
- Európskeho týždňa športu BeActive Village na Štrbskom Plese
- športového podujatia Red Bull 400 na Štrbskom Plese
- seniorského športu na Štrbskom plese
- 65.ročníka cyklistických pretekov okolo Slovenska
- pietneho aktu kladenia vencov pri pamätníku Smútiaca mať v obci Štrba
- memoríálu 24 padlých hrdinov SNP na Štrbskom plese
- kultúrneho podujatia Vatra zvrchovanosti v obci Štrba
- zrazu motorkárov Harley Davidson na Štrbskom Plese
- hliadka v areály futbalového ihriska v obci Štrba, previedla prezentáciu svojej činnosti
pre deti materskej škôlky
Vzhľadom na pretrvávanie a šírenie sa pandémie Covid -19, mnoho naplánovaných kultúrnospoločensko-športových akcií sa nekonalo.
Príslušníci obecnej polície spolupracovali a boli súčinní: Centru pre deti a rodinu v Poprade,
Horskej záchrannej službe vo Vysokých Tatrách, Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva
v Poprade, OOPZ Vysoké Tatry, OOPZ Svit, príslušníkom NAKA, OR HZZ v Poprade, DHZ
Štrba, Obecnému úradu v Štrbe, ako aj orgánom samosprávy obce a organizáciám zriadených
alebo založených obcou. Išlo o nasledovné činnosti:
- regulovanie dopravy počas šetrenia dopravnej nehody dvoch osobných motorových
vozidiel a autobusu náhradnej zubačkovej dopravy na ceste č. 538 pod Štrbským
Plesom.
- poskytnutá súčinnosť OOPZ Vysoké Tatry, Okresnému dopravnému inšpektorátu
Poprad a príslušníkovi NAKA, vo veci záznamu kamerového systému na Štrbskom
Plese
- pre potreby OOPZ Vysoké Tatry, bolo vykonané spracovanie kamerového záznamu, vo
veci poškodenia motorového vozidla na centrálnom parkovisku
- na podnet okresného vyšetrovateľa PZ v Poprade, bola prevedená asistencia
príslušníkom obecnej polície, vo veci prehliadky motorového vozidla a jej osádky,
predmetom ktorej bola drogová trestná činnosť.
- asistencia zamestnancom OcÚ vo veci riešenia čiernych stavieb v obci
- asistencia HZS počas preloženia zranených osôb z vrtuľníka do sanitiek
Pracovná činnosť príslušníkov ObP v čase opatrení v súvislosti s pretrvávaním a šírením
pandémie Covid-19, bola zameraná hlavne na:
- na podnet Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, preverenie dodržiavania
povinnej karantény občanov obce na adrese trvalého pobytu
- zvýšená kontrola hlavne v nočných hodinách, na dodržiavanie nariadenia nosenia
ochranných rúšok , zákazu vychádzania a 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
- hliadka bola súčinná počas očkovania proti Covid-19 občanov v obci Štrba
Príslušníci obecnej polície v územnej časti Štrbské Pleso, každodenne dbajú o bezpečnosť
a plynulosť cestnej premávky. Aj napriek vydaným obmedzeniam vlády SR, v súvislosti so
šírením pandémie COVID-19, bolo veľmi náročné usmerňovanie dopravy a parkovanie
vozidiel počas letnej ale aj zimnej turistickej sezóny, pretože na Štrbskom Plese je nedostatok
parkovacích miest. Taktiež bolo skonštatované, že návštevnosť v uvedenej lokalite enormne
stúpala aj napriek opatreniam a to hlavne v pohybe samotných turistov a taktiež bol
zaznamenaný extrémny nárast príjazdu motorových vozidiel počas letných a zimných prázdnin
a s tým súvisiaci problém z ich parkovaním.
-

Bolo zaznamenaných osem odchytov voľne sa pohybujúcich a zabehnutých psov v obci
Štrba a územných častiach Tatranská Štrba a Štrbské Pleso. V dvoch prípadoch boli odchytené
psy umiestnené do útulku v Kežmarku, v ostatných prípadoch prostredníctvom čítačky čipov
boli vyrozumení majitelia zatúlaných a zabehnutých psov.
Príslušníci ObP prevádzali doručovanie doporučených zásielok občanom so súdnym
rozhodnutím, exekútormi a doporučených zásielok zaslaných obcou.
Počas príchodu žiakov do základnej školy hliadka zabezpečuje na prechode pre chodcov pri
lekárni Veronika v obci Štrba dozor nad bezpečným prejdením žiakov cez hlavnú cestu na ul.
Školskú.
V obci Štrba boli kontrolované inkriminované vonkajšie objekty a oblasti verejného
priestranstva z dôvodu častého zoskupovania sa mladistvých a maloletých osôb požívajúcich
tabakové a alkoholické nápoje spojené so znečisťovaním životného prostredia.
Hliadka dbala v obci Štrba a jej územných častiach, na zákaz parkovania motorových vozidiel
na chodníkoch a vyhradených parkoviskách.
Na Tatranskej Štrbe v dvoch prípadoch, bol riešený odvoz osoby ženského pohlavia a v obci
Štrba v jednom prípade osoby mužského pohlavia, pod značným vplyvom alkoholických
nápojov do miesta jej trvalého pobytu.
Vyrozumení boli majitelia stratených mobilných telefónov, peňaženiek, dokladov, kľúčov od
osobných motorových vozidiel a to hlavne v územnej časti Štrbské Pleso.
Príslušníci ObP vlastnou činnosťou zistili majiteľov motorových vozidiel (vrakov), dlhodobo
parkujúceho na parkovisku na Tatranskej Štrbe, ktoré boli odstránené.
Dôraz bol kladený na rešpektovanie dopravného značenia č.270 ( zákaz zastavenia) vodičmi
motorových vozidiel, na miestnej komunikácii ul. Železničnej na Tatranskej Štrbe z dôvodu
parkovania autobusov náhradnej železničnej dopravy smer Tatranská Štrba – Štrbské Pleso
(počas rekonštrukcie ozubnicovej železnice).
Prevedená bola evidencia vlastníkov (držiteľov) psov v obci Štrba a časti obce - Tatranská
Štrba a Štrbské Pleso v súvislosti s databázou psov vedenou v elektronickej podobe pre potreby
OcÚ Štrba.
Hliadka na Štrbskom Plese 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.
Šetrenie vo veci vandalizmu detí v priestoroch detského ihriska pri pošte v obci Štrba. V tejto
veci bola zvolaná aj komisia verejného poriadku za účasti zákonných zástupcov maloletých
detí.
V dvoch prípadoch hliadka riešila neuzamknutie a nezabezpečenie vecí proti krádeží
(otvorené okná) zaparkovaných motorových vozidiel na Štrbskom Plese.
Nakoľko na Štrbskom Plese je vysunuté pracovisko OcÚ Štrba bez zamestnanca, príslušníci
ObP plnia neodkladné úlohy vyplývajúce z požiadaviek OcÚ v Štrbe (doručenie písomností,

zverejňovanie oznamov a iné). Taktiež príslušníci ObP vychádzajú napomáhajú seniorom, či
už pri platení KO alebo dane z nehnuteľnosti.
Súčasťou pracovnej činnosti príslušníkov ObP je aj podávanie informácii návštevníkom
Štrbského Plesa, nakoľko sme častokrát prvým článkom kontaktu s nimi.
d./ Obecná polícia Štrba doposiaľ nevykonáva preventívny projekt.
e./ Obecná polícia Štrba disponuje kamerovým systémom v obci Štrba i v časti Štrbské Pleso.
Pult centralizovanej ochrany objektov nemá.
f./ Obecná polícia nemá k dispozícii služobného psa.
g./ Druh výstrojných súčiastok používaný príslušníkmi obecnej polície je podľa zákona
č.564/91 Zb. a vykonávacích predpisov.
h./ Z technických prostriedkov používa obecná polícia prostriedok na zabránenie odjazdu
motorového vozidla.
i./ Organizačná štruktúra Obecnej polície Štrba je v súlade s ustanovením § 6 Zákona č. 564/91
Zb.
j./ Za hodnotené obdobie roku 2021 nebola na prácu príslušníkov Obecnej polície Štrba podaná
žiadna písomná sťažnosť.
Zoznam VZN obce Štrba, ktorých dodržiavanie kontroluje obecná polícia:
- VZN č. 3/2021 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Štrba
- VZN č. 1/2019 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách počas
volebnej kampane na území obce Štrba
- VZN č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- VZN č.46/2014 o udržiavaní čistoty, správe a údržbe verejnej zelene na území obce
Štrba
- VZN č. 30/2013 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych
komunikáciách na území obce Štrba
- VZN č. 39/2012 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických
nápojov
- VZN č. 13/2011 o podmienkach predaja a poskytovania služieb na trhových miestach
v obci Štrba

V Štrbe dňa 14.03.2022

Spracoval :

Mgr. Pavol Marec
náčelník obecnej polície

Schválil:

Michal Sýkora
starosta obce

OBEC ŠTRBA

K bodu 15

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Návrh na schválenie vecného bremena pre VSD, a.s. Košice
na NN sieť na ulici Hlavnej 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:
V texte ...

17. zasadnutie OcZ, Štrba 21. marca 2022

Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
súhlasí
s bezodplatným zriadením vecného bremena na dobu neurčitú na nižšie uvedené pozemky
vedené na LV č. 1 – Obec Štrba, k. ú. Štrba v podiele 1/1 :
katastrálne
územie
Štrba
Štrba
Štrba
Štrba
Štrba
Štrba
Štrba
Štrba
Štrba

parcela č.

reg.

druh pozemku

m2

1/3
1551
1552/3
2395/1
3
35/1
36/1
37/1
5/5

C
C
C
E
C
C
C
C
C

Zastavaná plocha a nádvorie
Zastavaná plocha a nádvorie
Zastavaná plocha a nádvorie
Ostatná plocha
Zastavaná plocha a nádvorie
Zastavaná plocha a nádvorie
Záhrada
Zastavaná plocha a nádvorie
Zastavaná plocha a nádvorie

984
1981
168
27632
318
1244
406
682
534

LV
č.
1
1
1
1
1
1
1
1
1

v rozsahu podľa GP č. 641/2021 zo dňa 22. 11. 2021, úradne overenom na Okresnom úrade
Poprad, odbor katastrálny pod č. G1-1220/2021 na stavbu „Úprava NN siete na ulici Hlavnej
v obci Štrba“.

Návrh na schválenie vecného bremena pre VSD, a.s. Košice na NN sieť
na ulici Hlavnej v obci Štrba
VSD, a.s. Košice v spolupráci s obcou Štrba v r. 2021 zrealizovali v obci Štrba stavbu
„Úprava NN siete na ulici Hlavnej v obci Štrba“. V predmetnej veci bola dňa 19. 10. 2020
uzavretá Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej na zriadenie vecného bremena na pozemky vo
vlastníctve obce, cez ktoré vedie sieť NN a budú zaťažené vecným bremenom.
Ide o nehnuteľnosti:
katastrálne
územie
Štrba
Štrba
Štrba
Štrba
Štrba
Štrba
Štrba
Štrba
Štrba

parcela č.

reg.

druh pozemku

m2

1/3
1551
1552/3
2395/1
3
35/1
36/1
37/1
5/5

C
C
C
E
C
C
C
C
C

Zastavaná plocha a nádvorie
Zastavaná plocha a nádvorie
Zastavaná plocha a nádvorie
Ostatná plocha
Zastavaná plocha a nádvorie
Zastavaná plocha a nádvorie
Záhrada
Zastavaná plocha a nádvorie
Zastavaná plocha a nádvorie

984
1981
168
27632
318
1244
406
682
534

LV
č.
1
1
1
1
1
1
1
1
1

V zmysle ZoBZ na zriadenie vecného bremena povinnosťou obce je uzavrieť Zmluvu
o zriadení vecného bremena s VSD, a.s. Košice po ukončení stavby a vyhotovení
geometrického plánu bezodplatne. Uzavretie predmetnej zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
schválilo OcZ Štrba na svojom zasadnutí 15. 12. 2020 uzn. č. 188/2020. Vecné bremeno bude
zriadené podľa vypracovaného GP č. 641/2021 zo dňa 22. 11. 2021.

OBEC ŠTRBA

K bodu 16
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Návrh na schválenie predaja časti pozemku
par. KN-C č. 37/1, k.ú. Štrba na umiestnenie trafostanice
s príslušenstvom 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:
V texte ....

17. zasadnutie OcZ, Štrba 21. marca 2022

Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
a) konštatuje, že predaj časti pozemku parc. KN-C č. 37/1 – zastavaná plocha a nádvorie o
celkovej výmere 682 m2, vedenej na LV č. 1, k. ú. Štrba v podiele 1/1, ktorá podľa GP č.
640/2021 zo dňa 19. 11. 2021, úradne overeného na OÚ, odbor katastrálny Poprad dňa 6. 12.
2021 pod č. G1-1221/2021 – a to predaj novovytvoreného pozemku parc. KN-C č. 37/3 –
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5 m2 a parc. KN-C č. 37/4 – zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 6 m2 v podiele 1/1 pre kupujúceho: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,
042 91 Košice, IČO: 36599361 je prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko sa predáva
pozemkom pod verejnoprospešným zariadením – kioskovou trafostaniciou.
b) s c h v a ľ u j e
v zmysle § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov predaj časti pozemku parc. KN-C č. 37/1 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej
výmere 682 m2, vedenej na LV č. 1, k. ú. Štrba v podiele 1/1, ktorá podľa GP č. 640/2021 zo
dňa 19. 11. 2021, úradne overeného na OÚ, odbor katastrálny Poprad dňa 6. 12. 2021 pod č.
G1-1221/2021 – a to predaj novovytvoreného pozemku parc. KN-C č. 37/3 – zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 5 m2 a parc. KN-C č. 37/4 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6 m2
v podiele 1/1, za kúpnu cenu 1,- € za celý predmet kúpy pre kupujúceho: Východoslovenská
distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36599361 ako prípad hodný osobitného
zreteľa.

Návrh na schválenie predaja časti pozemku parc. KN-C č. 37/1, k. ú. Štrba
na umiestnenie trafostanice s príslušenstvom pre VSD a.s. Košice
Dôvodová správa:
VSD, a.s. Košice v spolupráci s obcou Štrba v r. 2021 zrealizovali v obci Štrba stavbu
„Úprava NN siete na ulici Hlavnej v obci Štrba“, ktorej súčasťou je aj umiestnenie stavby
kioskovej trafostanice s príslušenstvom za obecným úradom. V predmetnej veci bola dňa 19.
10. 2020 uzavretá Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy na časť pozemku parc. KN-C č.
37/1, so záväzkom majetko-právne vysporiadať pozemok pod trafostanicou a uzatvoriť kúpnu
zmluvu medzi Obcou Štrba ako vlastníkom pozemku a VSD, a.s. Košice za kúpnu cenu vo
výške 1 € za celý predmet kúpy. Uzavretie predmetnej zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
schválilo OcZ Štrba na svojom zasadnutí 16. 9. 2020 uzn. č. 171/2020.
Keďže predmetná stavba bola zrealizovaná, je potrebné naplniť uznesenie OcZ Štrba zo
dňa 16. 9. 2020 uzn. č. 171/2020 a uzatvoriť kúpnu zmluvu na odpredaj časti uvedeného
pozemku a k jej uzavretiu je potrebný súhlas OcZ.
Zámer predaja majetku v zmysle § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol vyvesený na úradnej tabuli Obce Štrba a na
www.strba.sk dňa 25. 2. 2022 a zvesený 12. 3. 2022 bez pripomienok.

OBEC ŠTRBA

K bodu 17
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Súhlas so zriadením záložného práva v prospech ŠFRB
a MDaV SR na stavbu „Nájomné byty – prestavba časti
Obecného úradu Tatranská Štrba“

Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

1. Dôvodová správa

Materiál pripravil:
Ing. Anna Hurajtová
zamestnanec obce
JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce
Návrh na uznesenie:
V texte ...

17. zasadnutie OcZ, Štrba 21. marca 2022

Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
schvaľuje
zriadenie záložného práva k nehnuteľnostiam zapísaným na LV č. 1 – Obec Štrba, k. ú. Štrba,
a to:
a) k stavbe súpisné číslo 75 nachádzajúcej sa na pozemku parc. KN-C č. 2275/21 –
zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 5263 m2, v ktorej sa nachádza
10 nájomných obecných bytov,
b) k pozemku parc. KN-C č. 2275/21 - zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere
5263 m2
v prospech:
1. „Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 87 , Bratislava, IČO: 31 749 542 na
zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa vyplývajúceho zo zmluvy o úvere, ktorý bol
poskytnutý ŠFRB na výstavbu nájomných bytov v obci Štrba v rámci stavby: „Nájomné byty
– prestavba časti Obecného úradu Tatranská Štrba“
a
2. Ministerstva dopravy a výstavby SR, Námestie slobody 6, Bratislava, IČO. 30 416 094 na
zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa vyplývajúceho zo záložnej zmluvy týkajúcej
poskytnutej dotácie na obstaranie nájomných bytov v rámci stavby „Nájomné byty – prestavba
časti Obecného úradu Tatranská Štrba“

Súhlas so zriadením záložného práva v prospech ŠFRB a MDaV SR
na stavbu „Nájomné byty – prestavba časti Obecného úradu Tatranská Štrba“

Dôvodová správa:
Obec Štrba žiada ŠFRB o poskytnutie úveru a Ministerstvo Doprava y výstavby SR
o poskytnutie dotácie na financovanie výstavby obecných nájomných bytov v Tatranskej Štrbe.
Uvedená výstavba bola v decembri 2021 ukončená a v zmysle podpísaných zmlúv medzi obcou
a ŠFRB, resp. MDV SR je povinnosťou obce zriadiť záložné právo na nehnuteľnosti, v ktorých
sa nachádzajú predmetné obecné nájomné byty na dobu 30 rokov, t.j. počas doby splácania
úveru ŠFRB.
Uvedené záložné právo predbežne schválilo Obecné zastupiteľstvo v Štrbe uznesením
z februára 2020.

OBEC ŠTRBA

K bodu 18
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Informatívna správa o výsledku výberového konania
na riaditeľa Materskej školy v Štrbe

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
berie na vedomie
výsledky výberového konania na riaditeľa Materskej školy v Štrbe na funkčné obdobie
2022 – 2027 a to, že riaditeľkou školy sa na obdobie 5 rokov stala Libuša Mravová, bytom
Štrba. ul. P. Z. Vrbického 387/10.

17. zasadnutie OcZ, Štrba 21. marca 2022

Informatívna správa o výsledku výberového konania na riaditeľa Materskej školy v Štrbe

Dôvodová správa:
Na základe rozhodnutia bývalej riaditeľky MŠ Štrba Bc. Marty Mackovej o odchode do
starobného dôchodku, bola funkciou riaditeľky na obdobie 6 mesiacov dňa 23. 8. 2021
poverená Libuša Mravová, Štrba – P. Z. Vrbického 387/10. Nové výberové konanie na pozíciu
riaditeľa školy bolo vypísané v mesiaci február 2022 a uskutočnilo sa 22. 2. 2022, do ktorého
sa prihlásila len jedna uchádzačka – doterajšia poverená riaditeľka - Libuša Mravová.
Rada školy pri MŠ Štrba navrhla zriaďovateľovi v zmysle § 4 ods. 4 zák. č. 596/2003
Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov vymenovať
za riaditeľa Materskej školy v Štrbe, Školská 808/19 na obdobie 5 rokov od 23. 2. 2022
do 22. 2. 2027:
Libušu Mravovú, bytom Štrba. ul. P. Z. Vrbického 387/10.
Na základe návrhu Rady školy pri MŠ Štrba riaditeľa MŠ Štrba vymenoval menovacím
dekrétom do funkcie v zákonnej lehote starosta obce.

OBEC ŠTRBA

K bodu 19
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Návrh na určenie plochy na nové urnové miesta
na cintoríne v Štrbe

Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

1. Dôvodová správa
2. Mapa cintorína
3. Snímka z virtuálneho cintorína

Materiál pripravil:
Ing. Tomáš Hrušovský
zamestnanec obce

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
schvaľuje
vymedzenie plochy na nové urnové miesta na obecnom cintoríne v Štrbe (podľa prílohy).

17. zasadnutie OcZ, Štrba 21. marca 2022

Návrh na určenie plochy na nové urnové miesta na cintoríne v Štrbe

Dôvodová správa:
Obec Štrba z dôvodu nedostatku voľných miest pre nové urnové hroby potrebuje
pristúpiť k určeniu ďalšej plochy na tento spôsob pochovávania na miestnom obecnom
cintoríne v Štrbe (viď. mapa cintorína a snímka z virtuálneho cintorína)
Na danom mieste vznikne 32 hrobových miest na uloženie urny (na 1 miesto je potrebná
plocha o rozmeroch 1x1 m).

Obec Štrba
Obecný úrad v Štrbe, Hlavná 188/67,
059 38 Štrba
______________________________________

DODATOK č. 1
K ZRIAĎOVACEJ LISTINE
DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU OBCE

ŠTRBA

Dodatok č. 1 - Zriaďovacia listina Dobrovoľného hasičského zboru obce Štrba

Týmto dodatkom číslo 1 sa Zriaďovacia listina Dobrovoľného hasičského zboru obce Štrba zo
dňa 9.11.2015 mení a dopĺňa nasledovne:
1./ Celý text v bode A sa nahrádza nasledovným novým znením:
A. ŠTRUKTÚRA DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU OBCE A POMOCNÉHO
DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU OBCE II ( DHZO II ):
a) ČLENOVIA DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU OBCE:
•
•
•
•
•
•
•

Veliteľ DHZO
Zástupca veliteľa DHZO
Hospodár DHZO
Technik strojník v počte 9
Technik spojovacej služby
Preventivár DHZO
Hasiči DHZO v počte 3

b) ČLENOVIA POMOCNÉHO DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU OBCE II:
• Veliteľ jednotky
• Hasiči DHZO II v počte 10
• Technik strojník
2./ Bod B, C, a D zostáva bez zmeny.
3./ V bode E sa doterajší text o preventivároch nahrádza nasledovným novým znením:
E. POVINNOSTI NIEKTORÝCH ČLENOV DHZO
PREVENTIVÁR DHZO
•
•
•
•
•
•
•

Je zodpovedný za plnenie úloh výcvikového roku v oblasti protipožiarnej prevencii,
Rozpracuváva do plánov hlavných úloh DHZO úlohy protipožiarnej prevencie pre
jednotlivé preventívne obdobia a pre jednotlivých členov,
Spolupracuje s obecným zastupiteľstvom pri zaraďovaní členov DHZO do kontrolných
skupín obce na vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok a dohliadok, a pre
túto činnosť ich odborne pripravuje,
Podieľa sa na organizovaní odborného školenia členov DHZO, DHZO II. , DHZ I. a DHZ
II. V oblasti protipožiarnej prevencie,
Vedie pridelenú dokumentáciu – evidenciu objektov na vykonanie protipožiarnych
preventívnych prehliadok, zápisy a záznamy o vykonaní prehliadok a zistených
závadách,
Predkladá veliteľovi DHZO správy o plnený úloh výcvikového roka z oblasti protipožiarnej
prevencie
Absolvuje aktualizačné školenia preventivárov PO obcí
Dodatok č. 1 - Zriaďovacia listina Dobrovoľného hasičského zboru obce Štrba

4./ Ostatné časti bodu E zostávajú bez zmeny.
5./ Bod F zostáva bez zmeny.
6./ Doterajšia príloha č. 1 až 4 sa nahrádza nižšie uvedenými novými prílohami č. 1 až 4.
7./ Ostatné časti zriaďovacej listiny zostávajú bez zmien.
8. Tento dodatok č. 1 k zriaďovacej listine schválilo Obecné zastupiteľstvo v Štrbe dňa ...
uznesením č. ... /2022.
V Štrbe dňa ..... 2022

Michal Sýkora
starosta obce

Dodatok č. 1 - Zriaďovacia listina Dobrovoľného hasičského zboru obce Štrba

Príloha č. 1

Menný zoznam a funkcie členov Dobrovoľného hasičského zboru obce Štrba:

Veliteľ DHZO:

Ján Zluky

Zástupca veliteľa DHZO

Dalibor Malenký

Hospodár DHZO

Michal Garaj

Technik strojník

Pavol Baláž

Technik strojník

Pavol Bilnica

Technik strojník

Peter Gavalier

Technik strojník

Matúš Iľanovský

Technik strojník

Benjamín Macko

Technik strojník

Miroslav Sokol

Technik strojník

Matúš Sokol

Technik strojník

Ján Šulek

Technik strojník

Ján Zeman

Technik spojovacej služby

Marek Kičin

Preventívar

Patrik Havaš

Starší hasič

Bc. Patrik Kováč

Starší hasič

Mgr. Marek Baláž

Hasič

Milan Hudák

Dodatok č. 1 - Zriaďovacia listina Dobrovoľného hasičského zboru obce Štrba

Príloha č. 2
Menný zoznam a funkcie členov pomocného dobrovoľného hasičského zboru
obce II Štrba:

Veliteľ jednotky

Bc. Róbert Baláž

Technik strojník

Pavel Petruška

Starší hasič

Martin Baláž

Starší hasič

Rastislav Barilla

Starší hasič

Peter Blaško

Starší hasič

Radoslav Garaj

Starší hasič

Ľubomír Gejdoš

Hasič

Dominik Malenký

Hasič

Dušan Chalupka

Hasič

Stanislav Petruška

Hasič

Miroslav Černohorský

Hasič

Denisa Malenková
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Príloha č. 3
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti
Názov:
Sídlo:
IČO:

Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti
na zásahovú činnosť DHZO
Údaje o Dobrovoľnom hasičskom zbore:
DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ
ZBOR
OBCE ŠTRBA

Obec Štrba
Hlavná 188/67
059 38 Štrba
IČO: 00326615
DIČ: 2021212765

Údaje o členovi DHZO:

Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Bydlisko:

Lekárska prehliadka *)

nehodiace sa prečiarknuť

*pred nástupom *periodická *mimoriadna *pred zmenou pracovného zaradenia *po dlhodobej PN *výstupná

Faktory pracovného prostredia *)

nehodiace sa prečiarknuť

Práca s psychosenzorickou záťažou
(zobrazovacie jednotky)
Hluk
Nočná práca
Práca vo výškach nad 1,5 m a voľnou
hĺbkou

8.

Práca so striedavou pracovnou polohou

9.
10.

5.

Vedenie motorového vozidla skupiny II

12.

6.

Pre prácu s obsluhou strojov všeobecne
(stroje a zariadenia)
Pre prácu v sťažených klimatických
podmienkach

Fyzická záťaž
Ručné prenášanie limitných bremien
Práca s nebezpečnými chemickými
faktormi
Práca s nebezpečnými biologickými
a epidemiologickými faktormi
Práca a manipulácia s autonómnym
dýchacím prístrojom

1.
2.
3.
4.

7.

Záver: *)

11.

13.
14.

Iné (vypísať):

nehodiace sa prečiarknuť

a.) Spôsobilý/á na výkon posudzovanej práce *)
b.) Spôsobilý/á na výkon posudzovanej práce s dočasným obmedzením *) .............................................
(Uviesť pracovné operácie, ktoré nemôže vykonávať a časové obmedzenie)

c.) Spôsobilý/á na výkon posudzovanej práce s trvalým obmedzením *) ..................................................
(Uviesť pracovné operácie, ktoré nemôže vykonávať)

d.) Dočasne nespôsobilý/á na výkon posudzovanej práce *) .............................................................................
(Uviesť časové obmedzenie)

e.) Dlhodobo nespôsobilý na výkon posudzovanej práce *) ...............................................................................

Dátum: ...........................................................

Odtlačok pečiatky s uvedením špecializácie lekára a podpis lekára

Dodatok č. 1 – Zriaďovacia listina Dobrovoľného hasičského zboru obce Štrba
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Príloha č. 4
Znak Dobrovoľného hasičského zboru obce Štrba

Dodatok č. 1 – Zriaďovacia listina Dobrovoľného hasičského zboru obce Štrba

OBEC ŠTRBA

K bodu 20
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Návrh Dodatku k Zriaďovacej listine
Dobrovoľného hasičského zboru obce (DHZO) Štrba

Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

1. Návrh Dodatku č. 1
k Zriaďovacej listine
2. Pôvodná Zriaďovacia
listina

Materiál pripravil:
JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce
Bc. Patrik Kováč
zamestnanec obce

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
schvaľuje
Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine Dobrovoľného hasičského zboru obce (DHZO) Štrba.

17. zasadnutie OcZ, Štrba 21. marca 2022

OBEC ŠTRBA

K bodu 21
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Informácia o ďalšom užívaní objektov vo vlastníctve
ECAV Štrba (bývalá materská škola + lekáreň)

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 (na druhej strane)

17. zasadnutie OcZ, Štrba 21. marca 2022

Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
a) schvaľuje prenájom budovy (popis stavby: cirkevná škola), súp. č. 179, nachádzajúcej sa na
Hlavnej ulici v Štrbe, k.ú. Štrba a prenájom pozemku KN-C č. 26/3, druh pozemku zastavané
plocha a nádvoria, o výmete 762 m2 v podiele 1/1, zapísané na LV č. 2534, k. ú. Štrba od
vlastníka – prenajímateľa: Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi, a.v. na Slovensku Štrba, M.
Janošku 354, Štrba, PSČ 059 38, SR, IČO: 31999115za týchto podmienok:
1. doba nájmu : 10 rokov od uzavretia zmluvy
2. výška nájomného: 4 000,- EUR/rok
3. v podnájme voči obci bude lekáreň Veronica za nájomné 3 000 € ročne a ostatné priestory
(po detskej ambulancii) bude mať voči obci v podnájme občianske združenie obce "Za krajšie
Štrbské Pleso" (na archívne a skladové účely - uskladnenie kníh, spisov a podobných vecí) za
nájomné 1 000 € ročne.
4. nájomca bude vykonávať na svoje náklady nevyhnutné opravy, údržbu a rekonštrukčné práce
(aj väčšieho rozsahu po predchádzajúcom súhlase vlastníka), nájomca zabezpečí aj všetky
potrebné revízie.
5. náklady na všetky druhy médií znáša nájomca a jeho podnájomcovia.
6. poistenie objektu zabezpečuje prenajímateľ a poistné refakturuje nájomcovi.
7. ukončenie nájmu – uplynutím lehoty, dohodou alebo výpoveď z dôvodov uvedených
v zákone (s 3-mesačnou výpovednou lehotou).
b) schvaľuje ukončenie nájomnej zmluvy uzavretej medzi obcou Štrba a Cirkevným zborom
Evanjelickej cirkvi, a.v. na Slovensku Štrba zo dňa 1. 5. 2005 v znení jej dodatkov na prenájom
budovy materskej školy na ul. Čsl. armády č. 88/72 v Štrbe a budovy lekárne a detského lekára
na Hlavnej ulici č. 179/58 v Štrbe formou vzájomnej dohody za podmienky uzavretia novej
nájomnej zmluvy v zmysle bodu a) tohto uznesenia.

Informácia o ďalšom užívaní objektov vo vlastníctve ECAV Štrba –
bývalá materská škola a lekáreň
Obec Štrba ako nájomca má uzavretú s Cirkevným zborom ECAV Štrba platnú nájomnú
zmluvu zo dňa 1. 5. 2005 v znení jej dodatkov na prenájom budovy materskej školy na ul. Čsl.
armády súp. č. 88/72 a budovy lekárne a detského lekára na Hlavnej ulici č. 179/58, Štrba.
V záujme nájdenia kompromisného riešenia situácie vzniknutej doručením výpovede
zo strany ECAV zo dňa 1. 12. 2021 a vzhľadom na reakciu Obce Štrba na túto výpoveď prijatím
uznesenia obecného zastupiteľstva č. 274/2021 zo dňa 13. 12. 2021, na základe
predchádzajúcich dvoch pracovných stretnutí (v decembri 2021 a januári 2022) Obec Štrba
predložila ECAV dňa 27. 1. 2022 kompromisný písomný návrh ďalšieho pokračovania nájmu
uvedených budov za nižšie uvedených podmienok:
Obec Štrba nemá záujem o pokračovanie prenájmu budovy bývalej materskej
školy, objekt – ul. Čsl. armády 88/72, Štrba.
Obec Štrba má záujem o prenájom celej budovy na Hlavnej ul., súp. č. 179/58,
Štrba (vrátane časti pozemku KN-C č. 26/3, k. ú. Štrba, na ktorom stojí budova a obecná
garáž za budovou) za týchto podmienok:
1. Na prenájom tejto budovy by sa uzatvorila nová nájomná zmluva.
2. Doba nájmu na 10 rokov (podľa doposiaľ platnej zmluvy - je doba nájmu do 31.12.2030)
3. Výška nájomného: 4 000 €/rok (doposiaľ je ročným nájmom 1 000 €/rok za obidve budovy).
4. V podnájme voči obci zostane lekáreň Veronica (nájomné za podnájom 3 000 €), ostatné
priestory by malo od obce v podnájme občianske združenie obce "Za krajšie Štrbské Pleso"
(na archívne a skladové účely - uskladnenie kníh, spisov a podobných vecí) – nájomné
1 000 €.
5. Nájomca bude vykonávať na svoje náklady nevyhnutné opravy, údržbu a rekonštrukčné
práce (aj väčšieho rozsahu po predchádzajúcom súhlase vlastníka), nájomca zabezpečí aj všetky
potrebné revízie.
6. Náklady na všetky druhy médií znáša nájomca a jeho podnájomcovia.
7. Poistenie objektu zabezpečuje prenajímateľ – ECAV a poistné refakturuje nájomcovi – obci.
8. Ukončenie nájmu – uplynutím lehoty, dohodou alebo výpoveď z dôvodov uvedených
v zákone (s 3-mesačnou výpovednou lehotou).
9. Pri uzavretí novej zmluvy sa zruší platnosť doterajšej nájomnej zmluvy (budova materskej
školy bude protokolárne vrátená ECAV).
Vyššie uvedený návrh na uzavretie novej nájomnej zmluvy je kompromisom oproti
doteraz platnej nájomnej zmluve, ktorá obci naďalej umožňuje užívanie oboch budov do konca
roka 2030 za ročné nájomné 1000 €.
Obec požiadala cirkev o písomné vyjadrenie k uvedenému návrhu do 28. 2. 2022. Dňa
13.3.2022 zasadal Konvent Cirkevného zboru ECAV v Štrbe, ktorý schválil vyššie uvedený
návrh predložený obcou Štrba.

OBEC ŠTRBA

K bodu 22
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Zmena realizácie projektu
Modernizácia autobusových zastávok v obci Štrba
(financovaného z EÚ cez MAS „PRO TATRY“)
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
schvaľuje
a) predloženie žiadosti obce Štrba o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z MAS
Pro Tatry, o.z. v rámci výzvy IRO/-CLLC-P892-512-003 s názvom projektu: „Modernizácia
autobusových zastávok v obci Štrba“ a konštatuje, že ciele toho projektu sú v súlade s pltným
Programom rozvoj obce Štrba
b) zabezpečenie spolufinancovania projektu „Modernizácia autobusových zastávok v obci
Štrba“ z rozpočtu obce vo výške min. 10 % z celkových výdavkov tohto projektu, čo aktuálne
predstavuje sumu 12 462,06 €.

17. zasadnutie OcZ, Štrba 21. marca 2022

Zmena realizácie projektu Modernizácia autobusových zastávok v obci Štrba
(financovaného z EÚ cez MAS „PRO TATRY“)

Dôvodová správa:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe na svojom zasadnutí dňa 16. 9. 2020 uzn. č. 169/2020
schválilo podanie a spolufinancovanie projektu v rámci MAS pod názvom „Modernizácia
autobusových zastávok v obci Štrba. Vzhľadom k tomu, že vysúťažený dodávateľ stavebných
prác (Strabag) odstúpil od zmluvy z dôvodu navýšenia cien stavebných materiálov a prác, obec
oslovila (vyzvala) v poradí druhého a tretieho uchádzača zapojených do verejnej súťaže
(verejného obstarávania), ktorí nepristúpili k uzavretiu zmluvy o dielo (práve pre nárast cien
stavebných prác a materiálov), čím sa ich ponuky stáli nereálne. Z horeuvedeného dôvodu
projektant na žiadosť obce zaktualizoval rozpočet na aktuálne ceny stavených prác a
materiálov. Pôvodne vysúťažená suma bola 89 955,12 EUR, po úprave rozpočtu cca 110 000
EUR
Z projektovej dokumentácie sa navrhol vypustiť jeden stavebný objekt, a to chodník
k zastávke smer Lučivná. Celkové rozpočtové náklady stavebného projektu po tejto úprave sú
vo výške 72 462,06 €, z toho spolufinancovanie obce 12 462,06 €, pričom fin. príspevok z EÚ
(cez MAS PRO TATRY) vo výške 60 000 € zostáva zachovaný. Okrem uvedených stavebných
výdavkov z rozpočtu obce sa budú uhrádzať výdavky na prípravu žiadosti a externý manažment
projektu vo výške 1 920 €, uskutočnenie verejného obstarávania bude vo vlastnej réžii
zamestnancom obce, stavebný dozor vo výške 1680 €.
Za tejto situácie obec musí odstúpiť od už podpísanej zmluvy, podať novú žiadosť
o NFP na MAS a zrealizovať nové verejné obstarávanie (k podaniu žiadosti postačuje
vyhlásenie verejného obstarávania).

OBEC ŠTRBA

K bodu 23
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Návrh ideového urbanistického zámeru projektu
„Golf Štrba“

Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

1. Dôvodová správa
2. Mapy

Materiál pripravil:
JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

Návrh na uznesenie:
V texte ...

17. zasadnutie OcZ, Štrba 21. marca 2022

Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
a) prerokovalo ideový urbanistický zámer projektu pod názvom "Golf Štrba" na

pozemkoch parc. č. KN-C 3986, 3988, 4001, 4003, 4004 Štrba na LV 2535
b) schvaľuje ideový urbanistický zámer projektu "Golf Štrba", ktorý by sa mal realizovať

na vyššie uvedených pozemkoch v lokalite „Medzištrbie“ za podmienky, že:
1./ uvedený projekt sa bude realizovať v zmysle platného územného plánu obce Štrba
2./ príprava návrhu urbanistickej (architektonickej) štúdie projektu "Golf Štrba" bude
pravidelne konzultovaná s obcou Štrba, aby sa do tejto štúdie zapracovali požiadavky
a pripomienky obce
3./ finálny návrh urbanistickej (architektonickej) štúdie projektu "Golf Štrba" s
predchádzajúcimi kladnými stanoviskami všetkých zákonom určených (dotknutých)
štátnych orgánov a inštitúcii a za podmienky súhlasu zástupcu vlastníkov vyššie
uvedených pozemkov (Pozemkové spoločenstvo Urbár Štrba) s týmto návrhom bude
predložený obecnému zastupiteľstvu v Štrbe na schválenie
4./ v prípade schválenia urbanistickej (architektonickej) štúdie podľa bodu 3 obec Štrba
uzavrie s investorom zmluvu o spolupráci, v ktorej sa zadefinujú podmienky obce, za
akých sa bude realizovať projekt "Golf Štrba"

Návrh ideového urbanistického zámeru projektu
„Golf Štrba“
Dôvodová správa:
Obci Štrba bol doručený ideový urbanistický zámer projektu pod názvom "Golf Štrba", ktorý by
sa mal realizovať na pozemkoch parc. č. KN-C 3986, 3988, 4001, 4003, 4004 k.ú, Štrba na
LV 2535. Ide o pozemky v lokalite v lokalite „Medzištrbie, ktoré sú vo vlastníctve
Pozemkového spoločenstva Urbár Štrba.
Predmetný urbanistický zámer bol poslancom obecného zastupiteľstva odprezentovaný na
samostatnom pracovnom rokovaní dňa 2. marca 2022. Podľa predkladateľa (budúceho
investora) uvedený projekt je v súlade s platným územným plánom obce Štrba. Podľa tohto ÚP
obce investor je povinný predložiť návrh urbanistickej (architektonickej) štúdie projektu "Golf
Štrba" s predchádzajúcimi kladnými stanoviskami všetkých zákonom určených (dotknutých)
štátnych orgánov a inštitúcii na prerokovania a schválenie obci postupom v zmysle zákona č.
50/1796 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. V rámci tohto procesu bude táto
architektonická štúdia verejne prerokovaná a až následne sa o nej rozhodne na rokovaní
obecného zastupiteľstva.
Prípadným schválením vyššie uvedeného ideového urbanistického zámeru GOLF Štrba sa tento
zámer len posúva do štádia prípravy urbanistickej (architektonickej) štúdie, ktorá bude
posudzovaná všetkými dotknutými orgánmi a inštitúciami a následne bude aj verejne
prerokovaná, pričom výsledkom tohto budúceho procesu môže a nemusí byť jej schválenie. Až
po jej schválení bude možné prejsť do ďalšieho stupňa prípravy projektu pre územné konanie.
V prípade, ak by obec mala schváliť budúcu urbanistickú (architektonickú) štúdiu tohto
projektu (za predpokladu, že budú predložené všetky kladné stanoviská relevantným orgánov),
obec bude podmieňovať toto schválenie uzavretím zmluvu o spolupráci s investorom, v ktorej
sa zadefinujú podmienky obce, za akých sa bude realizovať projekt "Golf Štrba" s určením aj
sankčných postihov na vynútenie podmienok uvedených v tejto zmluve.

OBEC ŠTRBA
K bodu 24
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Návrh na pridelenie 3-izbového obecného nájomného bytu
v Tatranskej Štrbe
Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

1. Dôvodová správa

Materiál pripravil:
Zuzana Šefčíková
zamestnanec obce
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
a) schvaľuje podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov ako prípad osobitného zreteľa pridelenie 3- izbového obecného
nájomného bytu č. 5 na Bellovej ulici č. 75/27 v Štrbe do nájmu nájomcovi Zuzane Petruškovej,
trvalý pobyt : ul. Čsl. armády č. 98/79, Štrba na dobu 1 roka (z dôvodu, že ide o byt určený pre
špecifické potreby obce) a za ďalších podmienok uvedených v uznesení OcZ v Štrbe
č. 204/2021 zo dňa 18.3.2021
b) konštatuje, že pridelenie 3- izbového obecného nájomného bytu č. B4 na Bellovej ulici
č. 75/27 v Štrbe do nájmu nájomcovi Zuzane Petruškovej, trvalý pobyt : ul. Čsl. armády
č. 98/79, Štrba je prípad osobitného zreteľa, nakoľko predmetný byt obec dočasne nevie využiť
na určený účel (ako byt určený pre špecifické potreby obce - „služobný“ byt), preto sa tento byt
dočasne (na dobu 1 roka) pridelí uvedenej žiadateľke, ktorá potrebuje akútne vyriešiť otázku
bývania vzhľadom na jej súčasné rodinné pomery.

17. zasadnutie OcZ, Štrba 21. marca 2022

Návrh na pridelenie 3-izbového obecného nájomného bytu v Tatranskej Štrbe

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. Obecné
zastupiteľstvo v Štrbe zároveň určilo, 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), t.j.
ako byt určený pre špecifické potreby obce - „služobný“ byt.
Keďže do dnešného dňa nie je tento byt podľa vyššie uvedených podmienok obsadený,
navrhuje sa tento byt prideliť na kratšiu dobu, t.j na dobu 1 roka s možnosťou predĺženia doby
nájmu o ďalší rok, ak obec nebude byt potrebovať pre nájomcu, ktorý spĺňa podmienky uvedené
§ 5 ods. 2 VZN obce Štrba č. 1/2021.
Zároveň sa navrhuje uvedený byt prioritne prideliť žiadateľke pani Zuzane Petruškovej,
ktorá potrebuje naliehavo vyriešiť otázku bývania jej rodiny (žiadateľka a dve maloleté deti)
vzhľadom na jej súčasné rodinné pomery.

OBEC ŠTRBA

K bodu 25
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Schválenie finančného príspevku z rozpočtu obce
na pomoc Ukrajine a jej občanom

Materiál predkladá:
JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

Materiál obsahuje:
1. Dôvodová správa

Materiál pripravil:
JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
schvaľuje finančné prostriedky z rozpočtu obce na vo výške 6 000,- EUR na pomoc Ukrajine
a jej občanom z dôvodu trvania vojnového konfliktu, a to nasledovne:
a) sumu 3000,- EUR ako príspevok obce Štrba na transparentný účet ZMOS-u pod
názvom: „ZMOS_POMOC_UKRAJINE“
b) sumu 3000,- EUR na úhradu nákladov spojených so zabezpečením pobytu občanov
Ukrajiny dočasne ubytovaných na území obce Štrba.
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Schválenie finančného príspevku z rozpočtu obce
na pomoc Ukrajine a jej občanom

Zdôvodnenie:
Z dôvodu pretrvávajúceho vojnového konfliktu na Ukrajine sa rozhodla Obec Štrba
pomôcť Ukrajine a jej občanom riešiť aktuálnu humanitárnu krízu. Ku dňu 14. marca 2022 je
v obci Štrba dočasne ubytovaných 124 osôb z Ukrajiny. Obec Štrba sa aktívne zapája do
riešenia pomoci týmto osobám. Obec zvážila aj svoje finančné možnosti, ako aj adresnosť tejto
pomoci a preto sa rozhodla poskytnúť aj finančnú pomoc. Zároveň však obec chce prioritne
pomôcť najmä tým obyvateľom Ukrajiny, ktorí v súčasnosti sú dočasne ubytovaní
v ubytovacích zariadeniach na území obce. Prostredníctvom ZMOS-u obec chce zároveň
pomôcť aj tým miestnym samosprávam, ktoré budú najviac postihnuté touto humanitárnou
krízou.
Preto sa navrhuje poskytnutie jednorazovej finančnej pomoci z rozpočtu obce Štrba, a to
formou poskytnutia finančného príspevku (dotácie) vo výške 3000 EUR na transparentný účet
ZMOS pod názvom „ZMOS_POMOC_UKRAJINE“ a zároveň vyčlenením sumy 3000 EUR
na úhradu nákladov spojených so zabezpečením pobytu občanov Ukrajiny dočasne
ubytovaných na území obce Štrba.

OBEC ŠTRBA

K bodu 26
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Správa hlavného kontrolóra obce z vykonanej kontroly

Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

Mgr. Milan Biskup
hlavný kontrolór obce

1. Správa č. 1 hlavného kontrolóra
2. Správa č. 2 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. 1 HLAVNÉHO KONTROLÓRA
Z KONTROLY NA MIESTE
Hlavný kontrolór:
Kontrolovaný subjekt:
Predmet kontroly:
Kontrolované Obdobie:
Miesto vykonania kontroly:
Dátum vykonania kontroly:

Mgr. Milan Biskup
Základná umelecká škola Štrba
Kontrola pokladničných dokladov
rok 2021
Základná umelecká škola Štrba
február 2022

Vyjadrenie k výsledku kontroly
Kontrola bola vykonaná na základe Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Štrba
na I. polrok 2022 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 ZUŠ Štrba za rok 2021 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. 431/2002 Z.z. o účtovníctve 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 2021
-

Pokladničná kniha za rok 2021

Záverečné konštatovanie:
Kontrolou bola preverená úplnosť, preukázateľnosť, vecná a formálna správnosť
pokladničných dokladov a dodržiavanie základnej finančnej kontroly.
Kontrolované pokladničné doklady - pokladňa Základná umelecká škola Štrba:
výdavkové a príjmové pokladničné doklady v roku 2021 - spolu 78 PD (por. č. 1-78), z toho
príjmové pokladničné doklady 10 (por. č. 1, 5, 28, 47, 52, 56, 62, 65, 74, 76).
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 o finančnej kontrole a audite.

Pokladničné doklady obsahujú účtovný predpis s rozpočtovou klasifikáciou a s účelom platby.
Evidencia pokladničných dokladov je vedená podľa dátumu príjmu resp. výdavku pokladne,
s priradením poradového čísla pokladničného dokladu od č. 1 – č. 78. Pokladničná hotovosť je
vedená v pokladničnej knihe podľa jednotlivých mesiacov a zároveň aj sumárne za rok 2021.

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:

16.02.2022
16.02.2022

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

Mgr. Marián Šabla, DiS, art., riaditeľ ZUŠ Štrba: ..............................

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

SPRÁVA Č. 2 HLAVNÉHO KONTROLÓRA
Z KONTROLY NA MIESTE
Hlavný kontrolór:
Kontrolovaný subjekt:
Predmet kontroly:
Kontrolované Obdobie:
Miesto vykonania kontroly:
Dátum vykonania kontroly:

Mgr. Milan Biskup
Materská škola Štrba
Kontrola pokladničných dokladov
rok 2021
Materská škola Štrba
február 2022

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 MŠ Štrba za rok 2021 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.
• zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p.
Kontrolované doklady:
- Príjmové a výdavkové pokladničné doklady rok 2021
-

Pokladničná kniha za rok 2021

Záverečné konštatovanie:
Kontrolou bola preverená úplnosť, preukázateľnosť, vecná a formálna správnosť
pokladničných dokladov a dodržiavanie základnej finančnej kontroly.
Kontrolované pokladničné doklady - pokladňa Materská škola Štrba:
výdavkové pokladničné doklady v roku 2021 spolu 77 (od poradového čísla 1. – 77),
príjmové pokladničné doklady v roku 2021 spolu 18 (od poradového čísla 1. – 18).
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 o finančnej kontrole.

Pokladničné doklady obsahujú účtovný predpis s rozpočtovou klasifikáciou a s účelom platby.
Evidencia pokladničných dokladov je vedená podľa dátumu príjmu resp. dátumu výdavku
pokladne, s priradením poradového čísla pokladničného dokladu od č. 1 po č. 77 pri
výdavkových PD a od č. 1 po č. 18 pri príjmových PD. Pokladničná hotovosť je vedená v
pokladničnej knihe podľa jednotlivých kalendárnych mesiacov a zároveň aj sumárne za rok
2021.

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:

24.02.2022
24.02.2022

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

Libuša Mravová, riaditeľka MŠ Štrba: ...........................................

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

OBEC ŠTRBA

K bodu 27
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
v roku 2021

Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

Mgr. Milan Biskup
hlavný kontrolór obce

1. Správa o kontrolnej činnosti HK
obce Štrba v roku 2021

Materiál pripravil:
Mgr. Milan Biskup
hlavný kontrolór obce

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Štrba za rok 2021.
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Správa
o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Štrba v roku 2021.

V súlade s § 18f ods.1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov p r e d k l a d á m Obecnému zastupiteľstvu obce Štrba Správu o kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce Štrba v roku 2021.
V priebehu hodnoteného obdobia som vykonával kontrolnú činnosť, ktorou sa podľa §18d
zákona o obecnom zriadení rozumie:
− kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom
a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov,
− kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,
− kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce,
− kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,
− kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Kontrolnú činnosť som vykonával v súlade s plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2021
schváleného uznesením obecného zastupiteľstva č. 197/2020 a plánom kontrolnej činnosti na
II. polrok 2021 schváleného uznesením obecného zastupiteľstva č. 230/2021.
Kontrolná činnosť bola za hodnotené obdobie zameraná na:
− výkon kontrolnej činnosti,
− výkon ostatných odborných činností, v súlade so zákonom o obecnom zriadení.

A. Výkon kontrolnej činnosti
V roku 2021 boli vykonané nasledovné kontroly:
1. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva obce Štrba.
Kontrolované obdobie: 15.12.2020 – 10.3.2021
Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky a preto bola kontrola ukončená „Správou“
zo dňa 10.3.2021.
Výsledky kontroly boli prezentované obecnému zastupiteľstvu dňa 18.03.2021 a uznesením
č. 202/2021 vzaté na vedomie.
2. Kontrola výberu správnych poplatkov obcou Štrba.
Kontrolované obdobie: rok 2020
Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky a preto bola kontrola ukončená „Správou“
zo dňa 18.02.2021.
Výsledky kontroly boli prezentované obecnému zastupiteľstvu dňa 18.03.2021 a uznesením
č. 212/2021 vzaté na vedomie.

3. Kontrola pokladničných dokladov – obec Štrba
Kontrolované obdobie: rok 2020
Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky a preto bola kontrola ukončená „Správou“
zo dňa 19.05.2021.
Výsledky kontroly boli prezentované obecnému zastupiteľstvu dňa 28.06.2021 a uznesením
č. 228/2021 vzaté na vedomie.
4. Kontrola vyúčtovania dotácií z rozpočtu obce Štrba.
Kontrolované obdobie: rok 2020
Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky a preto bola kontrola ukončená „Správou“
zo dňa 25.05.2021.
Výsledky kontroly boli prezentované obecnému zastupiteľstvu dňa 28.06.2021 a uznesením
č. 228/2021 vzaté na vedomie.
5. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva obce Štrba.
Kontrolované obdobie: 18.03.2021 – 22.06.2021
Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky a preto bola kontrola ukončená „Správou“
zo dňa 22.06.2021.
Výsledky kontroly boli prezentované obecnému zastupiteľstvu dňa 28.06.2021 a uznesením
č. 218/2021 vzaté na vedomie.
6. Kontrola pokladničných dokladov – OTV s.r.o. Štrba.
Kontrolované obdobie: rok 2020
Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky a preto bola kontrola ukončená „Správou“
zo dňa 02.09.2021.
Výsledky kontroly boli prezentované obecnému zastupiteľstvu dňa 27.09.2021 a uznesením
č. 248/2021 vzaté na vedomie.
7. Kontrola pokladničných dokladov – Základná škola Štrba.
Kontrolované obdobie: rok 2020
Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky a preto bola kontrola ukončená „Správou“
zo dňa 08.09.2021.
Výsledky kontroly boli prezentované obecnému zastupiteľstvu dňa 27.09.2021 a uznesením
č. 248/2021 vzaté na vedomie.
8. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva obce Štrba.
Kontrolované obdobie: 28.06.2021 – 22.09.2021
Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky a preto bola kontrola ukončená „Správou“
zo dňa 22.09.2021.
Výsledky kontroly boli prezentované obecnému zastupiteľstvu dňa 27.09.2021 a uznesením
č. 236/2021 vzaté na vedomie.

9. Kontrola vybavovania sťažností a petícií obcou Štrba.
Kontrolované obdobie: rok 2020
Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky a preto bola kontrola ukončená „Správou“
zo dňa 03.11.2021.
Výsledky kontroly boli prezentované obecnému zastupiteľstvu dňa 13.12.2021 a uznesením
č. 271/2021 vzaté na vedomie.
10. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva obce Štrba.
Kontrolované obdobie: 28.09.2021 – 09.12.2021
Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky a preto bola kontrola ukončená „Správou“
zo dňa 09.12.2021.
Výsledky kontroly boli prezentované obecnému zastupiteľstvu dňa 13.12.2021 a uznesením
č. 253/2021 vzaté na vedomie.

B. Výkon ostatných odborných činností
V priebehu hodnoteného obdobia roka 2021 boli v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona
o obecnom zriadení samostatne vypracované a predložené obecnému zastupiteľstvu:
− Odborné stanovisko k návrhu Záverečného účtu obce Štrba za rok 2020 – predložené na zasadnutí
obecného zastupiteľstva dňa 28.06.2021 a uznesením č. 219/2021 vzaté na vedomie.
− Odborné stanovisko k Návrhu rozpočtu obce Štrba na roky 2022 - 2024 – predložené na zasadnutie
obecného zastupiteľstva dňa 13.12.2021 a uznesením č. 259/2021 vzaté na vedomie.

V rámci preventívnej funkcie kontrolnej činnosti a v snahe predchádzať vzniku kontrolných
zistení, v rámci ukončených kontrol a v prípade záujmu zo strany kontrolovaných subjektov:
− spolupracujem pri spracovaní opatrení, ktoré sa majú prijať na odstránenie zistených nedostatkov,
− poskytujem odbornú a metodickú pomoc pri výkone samosprávnych činností,
− zúčastňujem sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.

V Štrbe, 12. januára 2022

Mgr. Milan Biskup
hlavný kontrolór obce Štrba

