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. 5 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.

18. zasadnutie OcZ, Štrba 20. júna 2022

SPRÁVA Č. 5 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 21.3.2022
Kontrolované Obdobie:
22.3.2022 – 24.5.2022
Miesto vykonania kontroly: obec Štrba – obecný úrad
Dátum vykonania kontroly: máj - jún 2022

Ciele kontroly:
Cieľom kontroly bolo preveriť, či uznesenia prijaté Obecným zastupiteľstvom dňa 21.3.2022
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 21.3.2022 - od uznesenia č.
276/2022 po uznesenie č. 301/2022.
Záverečné konštatovanie:
Kontrolované podklady k vykonateľným uzneseniam obecného zastupiteľstva od uznesenia č.
276/2022 – 301/2022, boli plnené nasledovne:
Uznesenie č. 278/2022 – OZ schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
v rámci výzvy č. OPLZ-PO6-SC611-2021-2 na predkladanie žiadosti 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“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným
plánom obce a platným programom rozvoja obce.

Dňa 28.2.2022 bola obcou Štrba podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok na
Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR za účelom realizácie projektu
s názvom „Zlepšenie infraštruktúry pre MRK v Štrbe“.
Uznesenie je splnené.
Uznesenie č. 279/2022 – OZ schvaľuje podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. prenájom nehnuteľného a hnuteľného majetku obce
Štrba špecifikovaného v prílohe č. 1 pre nájomcu: OTV s.r.o., Hlavná 188/67, Štrba na dobu
neurčitú za nájomné 1 € ročne, za účelom zabezpečenia správy športového areálu na Štrbskom
Plese, správy a údržby miestnych komunikácii, verejného osvetlenia, zelene na území celej
obce a zabezpečenia zberu a prepravy komunálneho odpadu v obci Štrba (ako prípad
osobitného zreteľa).
Dňa 27.4.2022 bola podpísaná Zmluva o prenájme hnuteľných vecí v zmysle občianskeho
zákonníka medzi prenajímateľom – Obec Štrba a nájomcom – OTV s.r.o. Štrba o prenájme
hnuteľného majetku a zároveň dňa 27.4.2022 bol podpísaný Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme zo
dňa 2.1.2013 o nájme a podnájme nebytových priestorov medzi Obcou Štrba a OTV s.r.o.
Štrba.
Uznesenie je splnené.
Uznesenie č. 280/2022 – OZ rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle
ustanovenia §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, že prenájom nebytových priestorov v Centre integrovanej starostlivosti v Štrbe 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:
- schvaľuje podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov prenájom nebytových priestorov od 1.4.2022 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, Poprad, 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.
- schvaľuje podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov prenájom nebytových priestorov od 1.4.2022 na dobu určitú – 5
rokov ako prípad hodný osobitného zreteľa na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti

(stomatologická ambulancia) jej poskytovateľom – nájomcom: MUDr. Mária Kotryová, Bellová
63, Tatranská Štrba v rozsahu: ambulantné priestory 43,5 m2 a podiel na spoločných
priestoroch 33,8 m2 za nájomné 1 € ročne.
- schvaľuje podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov prenájom nebytových priestorov od 1.4.2022 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, Poprad v zastúpení MUDr. Mariánom Petríkom, v rozsahu
ambulantné priestory 37 m2 a ostatné priestory 25,7 m2 za nájomné 1 € ročne.
- schvaľuje podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov prenájom nebytových priestorov od 1.4.2022 na dobu určitú – 5
rokov ako prípad hodný osobitného zreteľa na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti
(gynekologická ambulancia) jej poskytovateľom – nájomcom: BrenCare s.r.o., Podjavorinskej
3405/22, Poprad v zastúpení MUDr. Petrom Brenišinom, v rozsahu ambulantné priestory 44,3
m2 a podiel na spoločných priestoroch 34,4 m2 za nájomné 1 € ročne.
Dňa 31.3.2022 boli podpísané Zmluvy o nájme nebytových priestorov s nájomcami: 1. Lueva
s.r.o. Slovenského odboja 179/13, Poprad, 2. MUDr. Mária Kotryová, Bellová 63, Tatranská
Štrba, 3. Springsan s.r.o., Ústecko-Orlická 3301/26, Poprad, 4. BrenCare s.r.o., Podjavorinskej
3405/22, Poprad za podmienok schválených uznesením OZ č. 280/2022.
Uznesenie je splnené.
Uznesenie č. 281/2022 – OZ a) konštatuje, že v prípade predaja snežného pásového vozidla
Kässbohrer Pistenbully 100 Allseasom s príslušenstvom, ide o prípad hodný osobitného zreteľa
z dôvodu, že obchodná verejná súťaž bola 2x neúspešná a vzhľadom na charakter žiadateľa,
ako aj ním ponúknutú kúpnu cenu, navrhuje sa predaj tohto majetku ako prípad osobitného
zreteľa uvedenému žiadateľovi za cenu stanovenú odborným posudkom,
b) 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 Pistnebully 100 Allseason r.v. 2010 s príslušenstvom, kupujúcemu:
Slovenský zväz biatlonu, Partizánska cesta 71, Banská Bystrica, za kúpnu cenu 65 000 € podľa
odborného posudku ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Dňa 5.5.2022 bola podpísaná Kúpna zmluva medzi obcou Štrba a Slovenským zväzom biatlonu
Banská Bystrica, za podmienok schválených uznesením OZ č. 281.
Uznesenie je splnené.
Uznesenie č. 284/2022 – OZ schvaľuje poskytnutie dotácii z rozpočtu obce Štrba pre rok 2022
na verejnoprospešné účely nasledovným žiadateľom na ich činnosť:

Športovému klubu Štrba vo výške 28 700,- €
Základnej organizácii Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Štrbe vo výške 350,-€
Dobrovoľnému hasičskému zboru Štrba vo výške 1 300,-€.
Dňa 31.3.2022 boli podpísané Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Štrba v roku 2022
medzi: obcou Štrba a Športovým klubom Štrba, obcou Štrba a Základnou organizáciou
Slovenského zväzu zdravotne postihnutých a obcou Štrba a Dobrovoľným hasičským zborom
Štrba.
Uznesenie je splnené

Uznesenie č. 286/2022 – OZ schvaľuje podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov prijatie municipálneho úveru vo výške
300 000,-€ s úrokovou sadzbou 12 M Euribor + 0,3 % p.a. s dobou splatnosti do 10 rokov,
poskytnutého Prima banka Slovensko a.s. Žilina a za ďalších podmienok dohodnutých
v príslušnej úverovej zmluve na financovanie investičných aktivít obce Štrba, ktoré sú uvedené
v prílohe tohto uznesenia.
Dňa 12.4.2022 bola medzi obcou Štrba a Primabankou Slovensko a.s. podpísaná Zmluva
o terminovanom úvere č. 54/002/22 za podmienok schválených uznesením OZ č. 286.
Uznesenie je splnené.

Uznesenie č. 289/2022 – OZ súhlasí s bezodplatným zriadením vecného bremena na dobu
neurčitú na nižšie uvedené pozemky vedené na LV č. 1 obec Štrba v podiele 1/1: parc. C č. 1/3
- 984 m2, č. 1551 – 1981 m2, č. 1552/3 – 168 m2, č. 3 – 318 m2, č. 35/1 – 1244 m2, č. 36/1 –
406 m2, č. 37/1 – 682 m2, č. 5/5 – 534 m2, parc. E č. 2395/1 – 27 632 m2, v rozsahu podľa GP
č. 641/2021 zo dňa 22.11.2021, úradne overenom na Okresnom úrade Poprad, za účelom
umiestnenia stavby „Úprava NN siete na ulici Hlavnej v obci Štrba“ a zabezpečenia prístupu
k nej pre účely jej správy a údržby.
Dňa 27.4.2022 bola podpísaná zmluva o zriadení vecného bremena pre VSD, a.s. Košice na
novú NN sieť na ulici Hlavnej v Štrbe.
Uznesenie je splnené.
Uznesenie č. 290/2022 – OZ a) konštatuje, že predaj časti pozemku parc. KN-C č. 37/1 –
zastavané plochy a nádvoria o výmere 682 m2, vedenej na LV č. 1 v podiele 1/1 podľa GP č.
640/2021, úradne overeného na Okresnom úrade, odbor katastrálny – 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. Košice, je prípad hodný osobitného zreteľa,
nakoľko sa predáva pozemok pod verejnoprospešným zariadením – kioskovou trafostanicou.
b) schvaľuje v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, predaj časti
pozemku parc. KN-C č. 37/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 682 m2, vedenej na LV č.
1 v podiele 1/1 podľa GP č. 640/2021, úradne overeného na Okresnom úrade, odbor
katastrálny – 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. Košice, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Dňa 27.4.2022 bola podpísaná kúpna zmluva o predaji časti pozemku parc. KN-C č. 37/1 za
kúpnu cenu 1 € pre kupujúceho Východoslovenská distribučná a.s. Košice na umiestnenie
trafostanice s príslušenstvom.
Uznesenie je splnené.
Uznesenie č. 291/2022 – OZ schvaľuje zriadenie záložného práva k nehnuteľnostiam
zapísaným na LV č. 1 – obec 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, 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.“
2. Ministerstva dopravy a výstavby SR, Námestie slobody 6, Bratislava, na zabezpečenie
pohľadávky záložného veriteľa vyplývajúceho zo záložnej zmluvy týkajúcej sa
poskytnutej dotácie na obstaranie nájomných bytov v rámci stavby „Nájomné byty –
prestavba časti Obecného úradu Tatranská Štrba.
Dňa 13.4.2022 bola podpísaná záložná zmluva k nehnuteľnostiam zapísaných na LV č. 1 obec
Štrba v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania Bratislava a Ministerstva dopravy a výstavby
SR na stavbu „nájomné byty - prestavba časti obecného úradu Tatranská Štrba.
Uznesenie je splnené.

Uznesenie č. 295/2022 – OZ odročuje prerokovanie návrhu na zmenu ďalšieho užívania
objektov obcou Štrba, ktoré sú vo vlastníctve Cirkevného zboru ECAV v Štrbe (bývala materská
škola na ul. Čsl. Armády a lekáreň na ulici Hlavnej v Štrbe).
Uznesenie bolo odročené.
Uznesenie č. 296/2022 – OZ schvaľuje predloženie žiadosti obce Štrba o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku z MAS Pro Tatry o.z. v rámci výzvy IRO-CLLC-P892-512003 s názvom projektu „Modernizácia autobusových zastávok v obci Štrba“ a konštatuje, že
ciele toho projektu sú v súlade s platným Programom rozvoja obce Štrba a zároveň schvaľuje
spolufinancovanie projektu z rozpočtu obce vo výške 10 % z celkových výdavkov tohto
projektu, čo aktuálne predstavuje sumu 12 462,06 €.
Dňa 10.5.2022 bola obcou Štrba predložená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku z MAS Pro Tatry o.z. s názvom projektu „Modernizácia autobusových zastávok v obci
Štrba.“
Uznesenie je splnené.
Uznesenie č. 298/2022 – OZ
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 8.3.2021,
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.
Dňa 29.3.2022 bola podpísaná Zmluva o nájme obecného nájomného bytu č. B4 medzi obcou
Štrba a Zuzanou Petruškovou, ul. Čsl. Armády 98/79 Štrba, za podmienok uvedených
v uznesení OZ č. 204/2021 zo dňa 8.3.2021.
Uznesenie je splnené.

Dátum vyhotovenia správy:

24.05.2022

Dátum prevzatia správy povinnou osobou:

24.05.2022

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

Michal Sýkora, starosta obce:

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

Mgr. Milan Biskup, hlavný kontrolór obce:

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

OBEC ŠTRBA
K bodu 4
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Hospodárenie obce Štrba za rok 2021 – Záverečný účet obce za rok 2021,
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k hospodáreniu obce za rok 2021
a Správa nezávislého audítora k hospodáreniu obce za rok 2021

Materiál predkladá:
JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

Materiál pripravil:
Ing. Romana Paverová
zamestnanec OcÚ Štrba

Materiál obsahuje:
1. Záverečný účet Obce Štrba
za rok 2021
2. Stanovisko hlavného kontrolóra
obce k hospodáreniu obce za rok
2021
3. Správa nezávislého audítora
k hospodáreniu obce za rok
2021

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
a) berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a jeho stanovisko k hospodáreniu obce
za rok 2021
b) berie na vedomie správu nezávislého audítora k hospodáreniu obce k 31. 12. 2021 za
rok 2021
c) schvaľuje Záverečný účet obce Štrba za rok 2021 a celoročné hospodárenie obce Štrba
za rok 2021 bez výhrad

18. zasadnutie OcZ, Štrba 20. júna 2022

Záverečný účet Obce Štrba
za rok 2021

Predkladá : Michal Sýkora, starosta obce
Spracovala: Ing. Romana Paverová
V Štrbe dňa 16. 05.2022
Návrh záverečného účtu:
- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 05. 06.2022
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 05. 06.2022
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 05. 06.2022
Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v Štrbe dňa 20.06.2022
uznesením č.
Záverečný účet:
- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa
- zverejnený na webovom sídle obce dňa

Záverečný účet obce za rok 2021

OBSAH :
1.

Rozpočet obce na rok 2021

2.

Rozbor plnenia príjmov za rok 2021

3.

Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021

4.

Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021

5.

Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov

6.

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021

7.

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021

8.

Hospodárenie príspevkových organizácií

9.

Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom
podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
d) rozpočtom iných obcí
e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce
13. Návrh uznesenia
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Záverečný účet obce za rok 2021
1. Rozpočet obce na rok 2021
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2021.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Rozpočet obce na rok 2021 bol zostavený ako vyrovnaný v celkovom objeme
7 112 759 EUR. Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako
schodkový (so schodkom vo výške 1 502 218 EUR).
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom Štrba dňa 15. 12. 2020 uznesením
č. 185/2020.
Rozpočet bol zmenený zmenami rozpočtu:
Zmeny schválené obecným zastupiteľstvom:
- Rozpočtové opatrenie č. 1 – uznesenie OcZ č. 207 / 2021 zo dňa 18.03.2021,
- Rozpočtové opatrenie č. 3 – uznesenie OcZ č. 220 / 2021 zo dňa 28.06.2021,
- Rozpočtové opatrenie č. 5 – uznesenie OcZ č. 242 / 2021 zo dňa 27.09.2021,
- Rozpočtové opatrenie č. 9 – uznesenie OcZ č. 258 / 2021 zo dňa 13.12.2021.
Zmeny schválené starostom obce:
- Rozpočtové opatrenie č. 2 zo dňa 03.05.2021,
- Rozpočtové opatrenie č. 4 zo dňa 31.08.2021,
- Rozpočtové opatrenie č. 6 zo dňa 30.09.2021,
- Rozpočtové opatrenie č. 7 zo dňa 29.10.2021,
- Rozpočtové opatrenie č. 8 zo dňa 01.12.2021,
- Rozpočtové opatrenie č. 10 zo dňa 31.12.2021.
Rozpočet obce k 31. 12. 2021

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou
subjektivitou
Príjmové finančné
operácie RO s právnou
subjektivitou
Výdavky celkom

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene

Skutočné
%
plnenie
plnenia
príjmov/
príjmov/
čerpanie
%
výdavkov
čerpania
k 31.12.2021
výdavkov
6 482 221,79
82,36

7 112 759,00

7 870 562,00

3 429 377,00
2 014 873,00
1 608 279,00

3 874 238,00
2 022 796,00
1 883 111,00

3 403 011,15
1 202 786,63
1 786 936,47

87,84
59,46
94,89

60 230,00

90 289,00

89 360,24

98,97

0,00

128,00

127,30

99,45

7 112 759,00

7 870 562,00

6 482 136,64

82,36
3

z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Kapitálové výdavky RO
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou
Rozpočtové
hospodárenie obce

2 288 478,00
3 517 091,00
0,00
106 061,00

2 506 712,00
3 842 609,00
8 640,00
159 949,00

2 463 764,02
2 565 441,40
8 329,58
156 007,92

98,29
66,76
96,41
97,54

1 201 129,00

1 352 652,00

1 288 593,72

95,26

0,00

0,00

85,15

-

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
7 870 562,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

6 482 221,79

82,36

Z rozpočtovaných celkových príjmov 7 870 562 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
6 482 221,79 EUR, čo predstavuje 82,36 % plnenie. Výšku plnenia príjmov v roku 2021
ovplyvnila z časti aj pandémia ochorenia COVID – 19.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
3 874 238,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

3 403 011,15

87,84

Z rozpočtovaných bežných príjmov 3 874 238 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
3 403 011,15 EUR, čo predstavuje 87,84 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
2 442 534,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

2 368 258,60

96,96

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1 499 298 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 1 499 298,52 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 389 876 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 389 864,91 EUR, čo
je 100 % plnenie. Príjmy z dane pozemkov boli v sume 52 232,37 €, príjmy dane zo stavieb boli
v sume 321 368,60 €, príjmy z dane z bytov a nebytových priestorov boli v sume 16 263,94 €.
K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 71 269,18 EUR.
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Príjmy z ostatných daní a poplatkov:
Daň za psa z rozpočtovaných 3 975 EUR bol skutočný príjem 3 975,01 EUR, plnenie 100 %.
K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 177,52 EUR.
Daň z ubytovania z rozpočtovaných 343 890 EUR bol skutočný príjem 279 605,66 EUR,
plnenie 81,31 %. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z ubytovania v sume
39 548,35 EUR.
Daň za nevýherné hracie prístroje z rozpočtovaných 332 EUR bol skutočný príjem 332 EUR,
čo predstavuje plnenie na 100 %.
Daň za predajné automaty z rozpočtovaných 664 EUR bol skutočný príjem 664 EUR, čo
predstavuje plnenie na 100 %.
Daň za užívanie verejného priestranstva z rozpočtovaných 5 530 EUR bol skutočný príjem
5 529,56 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,99 %.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad z rozpočtovaných 188 969 EUR bol
skutočný príjem 188 988,94 EUR, čo predstavuje plnenie 100,01 %. K 31.12.2021 obec eviduje
pohľadávky na poplatku za komunálny odpad v sume 56 455,95 EUR.
Poplatok za rozvoj z rozpočtovaných 10 000 EUR bol skutočný príjem 0,00 EUR, čo
predstavuje plnenie na 0 %. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na poplatku za rozvoj
v sume 700 EUR.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
450 831,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

167 634,67

37,18

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 157 713 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 55 719,32 EUR, čo
predstavuje plnenie 35,33 %. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend vo výške
487,89 EUR, prenajatých pozemkov v sume 584,84 EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov
a objektov v sume 50 940,59 EUR a príjem z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky
a náradia v sume 3 706 EUR. Nízke percento plnenia bolo spôsobené najmä nižším príjmom
z prenájmu priestorov a objektov na Štrbskom Plese, kde boli očakávané príjmy vo výške
130 000 eur.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 128 891 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 107 548,64 EUR, čo
je 83,44 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje :
- administratívne poplatky - z rozpočtovaných 26 042 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021
v sume 25 487,70 EUR, čo predstavuje 97,87 % plnenie.
- za porušenie predpisov z rozpočtovaných 18 216 EUR bol skutočný príjem 18 216 EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie.
- za predaj výrobkov, tovarov a služieb – z rozpočtovaných 80 133 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2021 v sume 60 330,44 EUR, čo predstavuje 75,29 % plnenie.
- za znečisťovanie ovzdušia – z rozpočtovaných 4 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021
v sume 3 514,50 EUR, čo predstavuje 78,10 %.
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Úroky z vkladov
Z rozpočtovaných 250 EUR, bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 0,00 EUR. Bežné účty
v banke už nie sú úročené.
Iné nedaňové príjmy
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 163 977 EUR, bol skutočný príjem v sume
4 366,71 EUR, čo predstavuje 2,66 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje :
- z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier – z rozpočtovaných 350 EUR, bol
skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 8,40 EUR, čo predstavuje 2,4 % plnenie.
- z vratiek – 590,27 EUR.
- z dobropisov – z rozpočtovaných 3 037 EUR, bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
3 036,18 EUR, čo predstavuje 99,97 % plnenie.
- iné – z rozpočtovaných 160 000 EUR, bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
731,86 EUR, čo predstavuje 0,46 % plnenie. Obec očakávala príjem z refundácií projektov
a služieb, ktoré budú nakoniec príjmom rozpočtu v roku 2022.
c) prijaté granty a transfery
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
980 873,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

867 117,88

88,40

Z rozpočtovaných grantov a transferov 980 873 EUR bol skutočný príjem vo výške
867 117,88 EUR, čo predstavuje 88,40 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR

Suma v EUR
Účel
547 402,00 Školstvo – normatívy ZŠ
3 478,00 Školstvo – príspevok na učebnice ZŠ
5 325,00 Školstvo – vzdelávacie poukazy ZŠ
Školstvo – príspevok pre žiakov zo
1 000,00
SZP ZŠ
512,00 Školstvo – dopravné pre ZŠ
Školstvo – príspevok na výchovu
9 516,00
a vzdelávanie deti MŠ
12 192,00 Školstvo – asistenti učiteľa ZŠ
Školstvo – špecifiká – na digitálne
1 000,00
technológie pre ZŠ
Školstvo – špecifiká – na ochranné
2 905,00 a dezinfekčné prostr.,testovanie pre
ZŠ, MŠ, ZUŠ
Školstvo – špecifiká – na
10 000,00
novovytvorenú triedu v MŠ
Školstvo – projekt „Múdre hranie“
1 000,00
MŠ
Úsek hlásenia pobytu občanov
1 149,39
a registra obyvateľov SR
80,40 Register adries
5 829,30 Matrika
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Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR
Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Úrad vlády SR

Štatistický úrad SR
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Poprad
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Poprad
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Poprad
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Poprad
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Poprad
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Poprad
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Prešovský samosprávny kraj
Fond na podporu umenia
Európsky fond regionálneho rozvoja
DEKABO, s. r. o.
Norte development, s. r. o.
PPA INVEST s. r. o.

341,33 Starostlivosť o životné prostredie
Dotácia na prenesený výkon štátnej
7 075,07
správy na úseku stavebného úradu
Dotácia na prenesený výkon štátnej
150,47
správy na úseku dopravy
300,72 Správa skladu CO
Refundácia výdavkov na testovanie
98 630,00
COVID 19
Refundácia výdavkov na pracovníka
6 192,69
proti COVID 19 v MRK
Výstavba novej budovy materskej
21 494,94
školy v Štrbe – NFP - IROP
Komunitné centrum Štrba - zlepšenie
3 682,54 integrovaného prístupu MRK k
sociálnej infraštruktúre
Dotácia na opravu pomníka II. sv.
7 000,00
vojny „Smútiaca mať“ v obci Štrba
Dotácia na prenesený výkon štátnej
6 098,05 správy na zabezpečenie sčítania
obyvateľov, domov a bytov
Dotácia na podporu výchovy
36 852,40 k stravovacím návykom dieťaťa
ohrozeného sociálnym vylúčením
Dotácia na podporu výchovy
k plneniu školských povinností
66,40
dieťaťa ohrozeného sociálnym
vylúčením
Prídavky na dieťa – osobitný
683,95
príjemca
Finančný príspevok na podporu
11 963,05
vytvárania pracovných miest
Finančný príspevok na podporu
34 902,71
zamestnanosti v ZUŠ
Finančný príspevok na pohreb ľudí
79,67
bez domova
Dotácia na zabezpečenie materiálno5 000,00
technického vybavenia DHZO
Dotácia na vydanie Monografie obce
6 000,00
Štrba
Dotácia na akvizíciu knižničného
1 100,00
fondu
PL-SK Mikroprojekt – Cezhraničná
16 164,80 výmena dobrej praxe v bežeckom
lyžovaní
Dar na zakúpenie kníh do obecnej
500,00
knižnice
Dar na zakúpenie kníh do obecnej
500,00
knižnice
200,00 Dar na zakúpenie kníh do obecnej
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SERVICE Harmata, s. r. o.
ČECH, s. r. o.
Záchrana OZ
Spolu:

knižnice
Dar na zakúpenie kníh do obecnej
250,00
knižnice
Dar na reprezentačné účely obecného
300,00
úradu
200,00 Dar na zakúpenie defibrilátora
867 117,88

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
2 022 796,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

1 202 786,63

59,46

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 2 022 796 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021
v sume 1 202 786,63 EUR, čo predstavuje 59,46 % plnenie.
a) Príjem z predaja kapitálových aktív:
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
135 238,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

0,00

0,00

Obec Štrba nemala v roku 2021 príjem z predaja prebytočného nehnuteľného majetku.
Očakávaný predaj majetku sa čiastočne uskutočnil v roku 2022.
b) Granty a transfery
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
1 887 558,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

1 202 786,63

63,72

Z rozpočtovaných 1 887 558 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1 202 786,63 EUR,
čo predstavuje 63,72 % plnenie. Obec pokračuje v nedokončených projektoch a financovanie
z Eurofondov a Štátneho rozpočtu bude príjmom obce v nasledujúcich rokoch.
Prijaté kapitálové granty a transfery:
Poskytovateľ dotácie
Štátny fond rozvoja bývania
Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny SR
Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR
Futbalový zväz SR

Suma v EUR
Účel
8 500,00 Nájomné byty TŠ - refundácia
151 235,50 Regenerácia vnútrobloku TŠ
378 358,96

Výstavba novej budovy materskej
školy v Štrbe

401 036,35 Výstavba CIZS
10 000,00 Modernizácia futbalového
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štadióna v Štrbe
Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny SR
Spolu:

56 831,56 Vybavenie odborných učební ZŠ
150 496,27 Nájomné byty TŠ
46 327,99 Zlepšenie podmienok MRK v obci
1 202 786,63

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
1 883 111,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

1 786 936,47

94,89 %

Z rozpočtovaných finančných príjmov 1 883 111 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
1 786 936,47 EUR, čo predstavuje 94,89 % plnenie.
V roku 2021 boli použité :
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR vo výške 1 110 805,02 EUR,
- nevyčerpané prostriedky z ÚPSVaR vo výške 19 052,60 EUR,
- nevyčerpané prostriedky zo ŠÚ SR vo výške 5 512,16 EUR,
- nevyčerpané prostriedky z Fondu umenia na podporu folklóru vo výške 2 000,00 EUR,
- ostatné príjmové finančné operácie – obec ako prevádzkovateľ integrovaného obslužného
miesta pre príjem správnych poplatkov v sume 36 EUR,
- prostriedky rezervného fondu vo výške 161 423,58 EUR,
- prijaté finančné zábezpeky vo výške 56 234,55 EUR,
- dlhodobý úver v sume 423 976,94 EUR,
- nevyčerpané prostriedky - strava ŠJ ZŠ, ŠJ MŠ vo výške 5 495,62 EUR a
- nevyčerpané sponzorské vo výške 2 400 EUR.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
90 289,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

89 360,24

98,97

Z rozpočtovaných bežných príjmov 90 289 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
89 360,24 EUR, čo predstavuje 98,97 % plnenie.
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Rozpočtová
organizácia
Materská škola Štrba
Základná škola Štrba
Základná umelecká
škola Štrba

Rozpočet na rok
2021
po zmenách
19 755,00
56 732,00
13 802,00

Skutočnosť
k 31.12.2021

% čerpania

19 100,51
56 731,29

96,69
100,00

13 528,44

98,02
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5. Príjmové finančné operácie rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
128,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

127,30

99,45

Z rozpočtovaných príjmových operácií vo výške 128 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021
v sume 127,30 EUR, čo predstavuje 99,45 % plnenie.
Základná škola - zostatok prostriedkov na bankovom účte vo výške 70,73 EUR.
Materská škola - zostatok prostriedkov na bankovom účte vo výške 55,00 EUR.
Základná umelecká škola - zostatok prostriedkov na bankovom účte vo výške 1,57 EUR.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
7 870 562,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% čerpania

6 482 136,64

82,36

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 7 870 562 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021
v sume 6 482 136,64 EUR, čo predstavuje 82,36 % plnenie.
1. Bežné výdavky obec
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
2 506 712,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% čerpania

2 463 764,02

98,29

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 2 506 712 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021
v čiastke 2 463 764,02 EUR, čo predstavuje 98,29 % čerpanie.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu obce podľa :
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Obec z rozpočtovaných 911 501 EUR skutočne čerpala k 31.12.2021 sumu 906 338,54 EUR, čo
predstavuje 99,43 % čerpanie.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 326 353 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 323 592,56 EUR,
čo je 99,15 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 939 532 EUR bolo skutočne čerpaných k 31.12.2021 vo výške
905 195,32 EUR, t. j. 96,35 %. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú
cestovné náhrady, energie, materiál, pohonné hmoty, dopravné, rutinná a štandardná údržba,
nájomné a ostatné tovary a služby.
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Bežné transfery
Z rozpočtovaných 316 408 EUR bolo skutočne
316 394,68 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné
finančnými výpomocami

platby

súvisiace

čerpané

s úvermi,

k 31.12.2021

pôžičkami

vo

výške

a návratnými

Z rozpočtovaných 12 918 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 vo výške 12 242,92
EUR, čo predstavuje 94,77 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky obec
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
3 842 609,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% čerpania

2 565 441,40

66,76

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 3 842 609 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021
v čiastke 2 565 441,40 EUR, čo predstavuje 66,76 % čerpanie. Nezrealizované a neukončené
investičné projekty zahrnuté do rozpočtu v roku 2022 sú:
Modernizácia Športového areálu na ŠP
- 480 000 EUR
Zlepšenie podmienok MRK v obci – chodníky
- 424 000 EUR
Modernizácia autobusových zastávok v obci Štrba
- 90 000 EUR
Vybavenie odborných učební ZŠ
- 27 000 EUR
Cyklotrasa v obci Štrba
- 24 000 EUR
Výstavba detského ihriska pri novej budove MŠ
- 23 000 EUR
Medzi významné výdavky kapitálového rozpočtu v roku 2021 patrili nasledovné výdavky:
Kúpa pozemkov
Vybavenie novej budovy MŠ v Štrbe
Modernizácia športového areálu na ŠP – stroje, prístroje a technika
Modernizácia športového areálu na ŠP – dopravné prostriedky, ratrak
Modernizácia učební ZŠ
Kamerový a zabezpečovací systém obce
Projektová dokumentácia – Modernizácia športového areálu na ŠP
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Štrba
Vybavenie a technika do CIZS
Modernizácia areálu ZŠ
Výstavba novej budovy materskej školy v Štrbe
Modernizácia obecného úradu Tatranská Štrba
Modernizácia zázemia futbalového štadióna v Štrbe
Zlepšenie podmienok MRK v obci – chodníky
Modernizácia miestnych komunikácií v Štrbe, TŠ a na ŠP
Stavebná úprava – verejné priestranstvo okolo OcÚ
Stavebná úprava 2 sypancov na Ul. ČSA
Nájomné byty TŠ
Regenerácia vnútrobloku TŠ
Poskytnutý transfer spol. OTV na modernizáciu miestnych komunikácií

-

30 199,00 EUR
57 030,04 EUR
35 484,00 EUR
300 396,00 EUR
59 822,69 EUR
5 961,12 EUR
4 200,00 EUR
744 565,92 EUR
5 647,10 EUR
31 917,42 EUR
381 879,79 EUR
22 243,39 EUR
15 000,00 EUR
48 766,31 EUR
74 086,51 EUR
10 027,10 EUR
9 940,68 EUR
525 479,27 EUR
159 195,26 EUR
37 282,00 EUR

11

3. Výdavkové finančné operácie obec:
Rozpočet na rok 2021
159 949,00

Skutočnosť k 31.12.2021
156 007,92

% čerpania
97,54

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 159 949 EUR bolo skutočne čerpaných k 31.12.2021
v čiastke 156 007,92 EUR, čo predstavuje 97,54 % čerpanie.
Z čerpaných výdavkových finančných operácií predstavuje:
- Splácanie istín z úverov 91 260 EUR,
- Splácanie istiny z úveru ŠFRB 9 354,97 EUR
- Splácanie istiny finančného prenájmu 5 344,95 EUR,
- Vrátenie finančnej zábezpeky verejného obstarávania 50 000 EUR,
- Ostatné finančné operácie / IOM / 48 EUR.
4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2021
po zmenách
1 352 652,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% čerpania

1 288 593,72

95,26

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 352 652 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 1 288 593,72 EUR, čo predstavuje 95,26 % čerpanie.

k 31.12.2021

Bežné rozpočtované výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Rozpočtová
organizácia
Materská škola Štrba
Základná škola Štrba
Základná umelecká
škola Štrba

Rozpočet na rok
2021
po zmenách
292 873,00
808 908,00
250 871,00

Skutočnosť
k 31.12.2021

% čerpania

286 888,46
751 139,44

97,96
92,86

250 565,82

99,88

Kapitálové výdavky RO
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
8 640,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% čerpania

8 329,58

96,41

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov Základnej školy vo výške 5 640 EUR bolo skutočné
čerpanie k 31.12.2021 v čiastke 5 639,58 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov Základnej umeleckej školy vo výške 3 000 EUR bolo
skutočné čerpanie k 31.12.2021 v čiastke 2 690 EUR, čo predstavuje 89,67 % čerpanie.
- ZŠ kúpa elektrického varného kotla do ŠJ v hodnote 5 639,58 EUR
- ZUŠ kúpa hudobného nástroja – chorál v celkovej hodnote 2 690 EUR.

12

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku / Úprava schodku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového
rozpočtu
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku / Úprava schodku
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR
3 492 371,39
3 403 011,15
89 360,24
3 752 357,74
2 463 764,02
1 288 593,72
- 259 986,35
1 202 786,63
1 202 786,63
0,00
2 573 770,98
2 565 441,40
8 329,58
- 1 370 984,35
- 1 630 970,70
68 794,92
- 1 699 765,62
1 787 063,77
156 007,92
1 631 055,85
6 482 221,79
6 482 136,64
85,15
68 794,92
- 68 709,77

Schodok rozpočtu v sume 1 630 970,70 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a)
a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa upravuje o :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 55 320,74 EUR, a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva – normatív v sume 33 480 EUR,
- prenesený výkon v oblasti školstva – dopravné v sume 135,04 EUR,
- stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 21 705,70 EUR,
b) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených grantov od Fondu na podporu umenia
podľa
zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 1 100
EUR,
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c) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu podľa ustanovenia
§140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v sume 7 616,69 EUR,
d) nevyčerpané prostriedky - zostatky príjmov RO vo výške 69,70 EUR,
e) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18
ods.3 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p.
v sume 150,88 EUR,
f) nevyčerpané prostriedky z podnikateľskej činnosti ako zdroj financovania
podnikateľskej činnosti podľa zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov v sume 4 536,91 EUR.
Zostatok finančných operácií v sume 1 631 055,85 EUR, bol použitý na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 1 631 055,85 EUR.
Stav finančných prostriedkov k 31.12.2021 je v sume 120 358,22 EUR, čo predstavuje stav
bankových účtov v sume 115 112,77 EUR a pokladničnú hotovosť v sume 5 245,45 EUR.
Obec Štrba nebude v roku 2022 tvoriť Rezervný fond.

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov a iných fondov
Účet rezervného fondu
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z. z. v z. n. p..
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Rezervný fond
ZZ k 1.1.2021
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulé
obdobia
Úbytky - použitie rezervného fondu
KZ k 31.12.2021

Suma v EUR
10 439,78
171 304,33
161 423,57
20 320,54

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.Z v z. n. p. Tvorbu a použitie
sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZZ k 1.1.2021
Prírastky – prídel do SF vo výške 1,25 %
z objemu vyplatených miezd
Úbytky - príspevok na stravovanie zamestnancov
- príspevok na sobáš
KZ k 31.12.2021

Suma v EUR
9 415,71
9 476,42
15 313,44
150,00
3 428,69

Fond prevádzky, údržby a opráv
Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z.
v z.n.p.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade
s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv.

14

Fond prevádzky, údržby a opráv
ZZ k 1.1.2021
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu
Úbytky - použitie fondu :
- na opravu ....
KZ k 31.12.2021

Suma v EUR
0,00
150,88
0,00
150,88

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021
AKTÍVA
Názov

ZZ k 1.1.2021 v EUR

Majetok spolu

KZ k 31.12.2021 v EUR

10 489 183,36

10 441 627,16

7 663 646,07

9 195 373,71

55 257,42

46 089,42

7 030 778,61

8 577 499,25

577 610,04

571 785,04

2 810 731,91

1 231 744,53

7 677,07

12 361,59

964 363,23

1 009 295,06

0,00

0,00

86 463,42

89 729,66

1 752 228,19

120 358,22

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

14 805,38

14 508,92

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

Časové rozlíšenie

Krátkodobé pohľadávky :
Odberatelia
Ostatné pohľadávky – dobropisy
Komunálny/separovaný odpad, služby, nájom,
energie, plyn, vodné, stočné a ostatné pohľadávky z
nedaňových príjmov
Daň z nehnuteľností, ubytovania, za psa
Pohľadávky voči zamestnancom
Iné pohľadávky

89 729,66 EUR
100,00 EUR
8 218,02 EUR

47 164,39 EUR
22 583,25 EUR
3,50 EUR
11 660,50 EUR
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PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu

ZZ k 1.1.2021 v EUR

KZ k 31.12.2021 v EUR

10 489 183,36

10 441 627,16

2 684 484,66

2 165 853,32

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia

2 684 484,66

2 165 853,32

Záväzky

3 034 705,35

2 392 537,27

3 480,00

3 840,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

876 242,13

536 449,02

Dlhodobé záväzky

341 731,11

327 274,96

Krátkodobé záväzky

743 821,58

430 770,06

Bankové úvery a výpomoci

1 069 430,53

1 094 203,23

Časové rozlíšenie

4 769 993,35

5 883 236,57

Vlastné imanie
z toho :

z toho :
Rezervy

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021
Stav záväzkov k 31.12.2021
Druh záväzku

Záväzky celkom

z toho v lehote

k 31.12.2021 v EUR

splatnosti

Záväzky voči:
-

audítorskej spoločnosti

-

3 840,00

3 840,00

ŠFRB

313 558,53

313 558,53

-

dodávateľom

293 114,13

169 265,23

-

prijaté preddavky

187,00

187,00

-

ostatné záväzky

6 244,55

6 244,55

-

leasingovej spoločnosti

8 719,86

8 719,86

-

iné záväzky – exekúcie, preplatky na

1 906,38

1 906,38

68 376,66

68 376,66

7 492,27

7 492,27

42 694,09

42 694,09

dani,
-

zamestnancom

-

ostatné záväzky voči zamestnancom

-

poisťovniam
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-

daňovému úradu

-

štátu, VÚC

-

záväzok zo SF

-

ostatné dane a poplatky

-

bankám

Záväzky spolu k 31.12.2021

11 492,25

11 492,25

616 875,02

616 875,02

4 259,30

4 259,30

0,00

0,00

1 013 777,23

1 013 777,23

2 392 537,27

2 268 688,37

Stav úverov k 31.12.2021

Veriteľ

Účel

Prima banka
Slovensko a. s.

kapitálové
výdavky obce
a refundácia
nákladov na
projektovú
dokumentáciu
investičné potreby
obce, vrátane
prípravnej
a projektovej
dokumentácie
investičné potreby
obce, vrátane
prípravnej
a projektovej
dokumentácie

Všeobecná úverová
banka a. s.

Slovenská
sporiteľňa a. s.

400 000,00

Ročná
splátka
istiny
za rok 2021
0,00

250 000,00

31 260,00

623,96

141 184,91

2026

600 000,00

60 000,00

1 974,05

480 000,00

2029

Výška
prijatého
úveru

Ročná splátka
úrokov
za rok 2021

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2021

splatnosti

1 582,64

392 592,32

2029

Rok

Prehľad úverových zdrojov Obce Štrba k 31. 12. 2021:
Úver z Prima banky Slovensko, a.s.
V priebehu účtovného obdobia roku 2021 Obec Štrba čerpala investičný bankový úver Prima
banky Slovensko, a. s. vo výške 116 033,04 €. Úver bol poskytnutý na základe Zmluvy o úvere
č.32/002/16 – Univerzál vo výške 200 000 € so splatnosťou 25. 02. 2020 a úrokovou sadzbou
12M EURIBOR + úrokové rozpätie 1,00 %. V roku 2019 obec uzatvorila novú zmluvu o úvere
č. 54/008/19 – Municipálny úver - Univerzál, na základe ktorej sa mení výška limitu úveru na
400 000 € a úrokové rozpätie na 0,50 % p. a. Deň splatnosti úveru sa posúva na 28.09.2029.
Záväzková provízia z nečerpaného úveru: 0,60 % p. a. z objemu nečerpaných prostriedkov.
Zmluva o úvere č. 54/008/19 zo dňa 01.10.2019
Objem poskytnutého úveru:
400 000,00 €
Čerpanie v roku 2021:
116 033,04 €
Objem splátok v roku 2021:
0,00 €
Úroková sadzba:
12M EURIBOR + úrokové rozpätie 0,50 % p. a.
Zostatok k 31.12.2021:
392 592,32 €
Zabezpečenie úveru:
blankozmenka
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Úver z Všeobecnej úverovej banky, a.s.
V priebehu účtovného obdobia roku 2021 Obec Štrba nečerpala investičný bankový úver
Všeobecnej úverovej banky, a. s.. Úver bol poskytnutý na základe Zmluvy o úvere
č.569/2018/UZ – Zmluva o termínovanom úvere vo výške 250 000 € so splatnosťou 27. 12. 2026
a úrokovou sadzbou 12M EURIBOR + úrokové rozpätie 0,39 %. Záväzková provízia
z nečerpaného úveru: 0,70 % p. a. z objemu nečerpaných prostriedkov.
Zmluva o termínovanom úvere č. 569/2018/UZ zo dňa 04. 07. 2018
Objem poskytnutého úveru:
250 000,00 €
Čerpanie v roku 2021:
0,00 €
Objem splátok v roku 2021:
31 260,00 €
Úroková sadzba:
12M EURIBOR + marža 0,39% p. a.
Zostatok k 31.12.2021:
141 184,91 €
Úver zo Slovenskej sporiteľne, a. s.
V priebehu účtovného obdobia roku 2019 Obec Štrba uzatvorila zmluvu o splátkovom úvere
č. 748/CC/19 vo výške 600 000 € so splatnosťou do 31.12.2029. Úroková sadzba bola stanovená
ako pevná vo výške 0,38 % p. a. Nakoľko sa bude úver čerpať jednorazovo, záväzková provízia
sa nebude uplatňovať. Výška splátok je stanovená v splátkovom kalendári a splatnosť prvej
splátky je 31.01.2020.
Zmluva o úvere č. 748/CC/19 zo dňa 01. 10. 2019
Objem poskytnutého úveru:
600 000,00 €
Čerpanie v roku 2021:
0,00 €
Objem splátok v roku 2021:
60 000,00 €
Úroková sadzba:
0,38 % p. a.
Zostatok k 31.12.2021:
480 000,00 €
Úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania:
V priebehu účtovného obdobia roku 2020 Obec Štrba uzatvorila zmluvu o úvere č. 700/90/2020
vo výške 326 080 € so splatnosťou do 15.08.2050. Úroková sadzba bola stanovená ako pevná vo
výške 1 % p. a. Čerpanie úveru bolo prostredníctvom čerpacieho účtu na prestavbu časti
obecného úradu v Tatranskej Štrbe na Nájomné byty. Výška splátok je stanovená v splátkovom
kalendári a splatnosť prvej splátky je 16.09.2020.
Zmluva o úvere č. 700/90/2020 zo dňa 29. 06. 2020
Objem poskytnutého úveru:
326 080,00 €
Čerpanie v roku 2021:
326 080,00 €
Objem splátok v roku 2021:
9 354,97 €
Úroková sadzba:
1 % p. a.
Zostatok k 31.12.2021:
313 558,53 €
Prehľad prijatých finančných výpomocí Obce Štrba k 31. 12. 2021
Návratná finančná výpomoc z Ministerstva financií SR
Uznesením Vlády SR č. 494/2020 dňa 12.08.2020 bolo schválené poskytnutie návratných
finančných výpomocí obciam, mestám a vyšším územným celkom na kompenzáciu výpadku
dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 spôsobených pandémiou COVID-19. Pre Obec Štrba
predstavoval výpadok dane z príjmov fyzických osôb 80 426 EUR. Na základe Uznesenia
obecného zastupiteľstva č. 163/2020 zo dňa 16. 09. 2020 obec Štrba požiadala o poskytnutie
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návratnej finančnej výpomoci v celkovej výške 80 426 EUR. Obec bude prijatú finančnú
výpomoc splácať postupne v 4 splátkach od roku 2024. Splatnosť finančnej výpomoci je
31.10.2027.
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci č. 2020/128/2064 zo dňa 07.10.2020
Výška poskytnutej výpomoci:
80 426 EUR
Čerpanie v roku 2021:
0,00 EUR
Objem splátok v roku 2021:
0,00 EUR
Úroková sadzba:
neúročená
Zostatok k 31.12.2021:
80 426 EUR
Leasing:

Obec v r. 2018 uzatvorila lízingovú zmluvu s ČSOB leasing na nákup osobného automobilu
Dacia Duster 1,5 diesel. Výška nesplatenej menovitej hodnoty lízingu k 31. 12. 2021 je
0,00 EUR. V roku 2021 bolo splatených na istine 1 393,26 EUR, finančný výnos lízingovej
spoločnosti bol v r. 2021 zaplatený v čiastke 12,85 EUR.
V roku 2019 obec uzatvorila ďalšiu lízingovú zmluvu s ČSOB leasing na nákup osobného
automobilu Kia Sportage, 1,6 T-GDi. Výška nesplatenej menovitej hodnoty lízingu
k 31. 12. 2021 je 8 719,86 EUR. V roku 2021 bolo splatených na istine 3 951,74 EUR, finančný
výnos lízingovej spoločnosti bol v r. 2021 zaplatený v čiastke 473,62 EUR.
Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:
Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., môže na plnenie
svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka a
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.
a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):
Text

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020
Celková suma dlhu obce k 31.12.2021:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z pôžičiek
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:

Suma v EUR

3 501 044,72
87 072,99
3 588 117,71
1 013 777,23
0,00
80 426,00
0,00
0,00
313 558,53
0,00
1 407 761,76
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- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ

313 558,53
0,00
313 558,53
1 094 203,23

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2021
Zostatok istiny k 31.12.2021

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2020

§ 17 ods.6 písm. a)

1 094 203,23

3 588 117,71

30,50 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z., t. j. celková suma dlhu
obce neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka bola
splnená.
b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :
Text

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020
Bežné príjmy obce a RO znížené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- účelovo určené dotácie zo ŠR
- účelovo určená dotácia z ŠU SR
- dotácia z Fondu na podporu umenia
- dotácia pre DHZ
- účelovo určené peňažné dary
- dotácie zo zahraničia
- dotácie ÚPSVaR
- dotácie z Eurofondov
- poplatok za rozvoj
Spolu bežné príjmy obce a RO o ktoré sa znižujú BP k 31.12.2020
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2020*
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
- 821004
- 821005
- 821007
- 821009
- 651002
- 651003
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020**

3 501 044,72
87 072,99
3 588 117,71
583 348,00
28 249,78
7 380,00
2 000,00
5 000,00
12 900,00
0,00
77 523,44
23 176,44
62 370,00
801 947,66
2 786 170,05

0,00
91 260,00
9 354,97
0,00
4 180,99
3 230,63
108 026,59

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2021**

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2020*

§ 17 ods.6 písm. b)

108 026,59

2 786 170,05

3,88 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z., t. j. suma splátok
návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov neprekročí v príslušnom rozpočtovom
roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených
o prostriedky poskytnuté z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a prostriedky z Európskej
únie bola splnená.
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8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nemá zriadené žiadne príspevkové organizácie.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.
Obec v roku 2021 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 5/2012 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel. Výška poskytnutých dotácií z rozpočtu obce bola v roku
2021 taktiež ovplyvnená pandémiou ochorenia COVID – 19.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na materiálno-technické
zabezpečenie
-1-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

-2-

Športový klub Štrba – materiálno-technické
zabezpečenie činnosti oddielov ŠK Štrba
Dobrovoľný hasičský zbor Štrba –
reprezentácia obce na hasičských súťažiach
(štartovné, PHM, materiálno-technické
vybavenie)
Zväz ZŤP
Miestna organizácia SZPB
Matica slovenská
Centrum voľného času Life Academy, s. r. o.,
Centrum voľného času Mesto Svit

18 200,00

18 200,00

0,00

1 300,00

1 300,00

0,00

700,00
81,18
200,00
450,00
600,00

700,00
81,18
200,00
450,00
525,00

0,00
0,00
0,00
0,00
75,00

K 31.12.2021 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 5/2012
o dotáciách. Rozdiel dotácie pre CVČ – Svit predstavuje dotáciu poskytnutú na šk. rok
2021/2022, ktorá bude vyúčtovaná k 31.12.2022.

10. Podnikateľská činnosť
Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia 706-7611. Predmetom podnikania je:
- čistiace a upratovacie služby,
- poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a v záhradníctve,
- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,
- prípravné práce k realizácii stavby,
- reklamné a marketingové služby,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených
s prenájmom.
V roku 2021 dosiahla v podnikateľskej činnosti:
Celkové výnosy
4 819,15 EUR
Celkové náklady
5 413,53 EUR
Hospodársky výsledok - strata
- 594,38 EUR
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11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec
finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo
založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám,
ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
a)

Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová organizácia
Základná škola
Základná umelecká škola
Materská škola
Rozpočtová organizácia
Základná škola
Základná umelecká škola
Materská škola

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

120 830,60
205 044,00
243 561,00
Suma vlastné
prostriedky RO

48 787,59
13 528,44
18 164,05

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

120 777,84
204 704,10
243 475,98
Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

43 131,15
13 527,44
16 203,80

Rozdiel - vrátenie
52,76
29,90
85,02
Rozdiel - vrátenie
5 656,44
1,00
1 960,25

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia
Základná škola
Materská škola
Základná umelecká škola

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

602 273,80
28 855,00
35 022,71

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

550 236,46
25 571,60
35 022,71

Rozdiel - vrátenie
52 037,34
3 283,40
0,00

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
Obec nemá zriadené žiadne príspevkové organizácie.
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Obec Štrba na základe RO č. 9/2021 schváleného uznesením obecného zastupiteľstva
č. 258/2021 poskytla v roku 2021 kapitálový transfer svojej obchodnej spoločnosti OTV, s. r. o.
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vo výške 37 282 € na stavebnú úpravu miestnych komunikácií v okolí obecného úradu a Centra
integrovanej zdravotnej starostlivosti. Kapitálový transfer bol v plnej výške použitý do
31.12.2021.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu

-1-

- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Ministerstvo vnútra
SR
Ministerstvo vnútra
SR
Ministerstvo vnútra
SR
Ministerstvo vnútra
SR
Ministerstvo vnútra
SR
Ministerstvo vnútra
SR
Ministerstvo vnútra
SR
Ministerstvo vnútra
SR
Ministerstvo vnútra
SR
Ministerstvo vnútra
SR
Ministerstvo vnútra
SR
Ministerstvo vnútra
SR
Ministerstvo vnútra
SR
Ministerstvo vnútra
SR
Ministerstvo vnútra
SR
Ministerstvo vnútra
SR
Ministerstvo
dopravy, výstavby
a regionálneho
rozvoja SR
Ministerstvo

Školstvo – normatívy
BV
Školstvo – príspevok na
učebnice
Školstvo – vzdelávacie
poukazy
Školstvo – príspevok pre
žiakov zo SZP
Školstvo – dopravné

BV
BV
BV
BV

Školstvo – príspevok na
lyžiarske kurzy
BV
Školstvo – príspevok na školy
v prírode
BV
Školstvo – príspevok na
výchovu a vzdelávanie deti
MŠ
BV
Školstvo – príspevok pre MŠ –
„Múdre hranie“
BV
Školstvo – príspevok pre MŠ
na novovytvorenú triedu BV
Školstvo – asistenti učiteľa ZŠ
BV
Školstvo –
protiepidemiologické opatrenia
BV
Úsek hlásenia pobytu občanov
a registra obyvateľov SR BV
Register adries
BV
Matrika
BV
Starostlivosť o životné
prostredie
BV
Stavebný poriadok

BV
Dotácia na prenesený výkon

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

547 402,00 513 922,00

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

33 480,00

3 478,00

3 478,00

0,00

5 325,00

5 325,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

512,00

376,96

135,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 516,00

9 516,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

12 192,00

12 192,00

0,00

3 905,00

3 905,00

0,00

1 149,39

1 149,39

80,40

80,40

0,00

5 829,30

5 829,30

0,00

341,33

341,33

0,00

7 075,07

7 075,07

0,00

150,47

150,47

0,00

0,00
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dopravy, výstavby
a regionálneho
rozvoja SR
Ministerstvo vnútra
SR
Ministerstvo vnútra
SR
Ministerstvo vnútra
SR
Ministerstvo vnútra
SR
Ministerstvo vnútra
SR
Štatistický úrad SR

Úrad práce
sociálnych vecí
a rodiny Poprad
Úrad práce
sociálnych vecí
a rodiny Poprad
Úrad práce
sociálnych vecí
a rodiny Poprad
Úrad práce
sociálnych vecí
a rodiny Poprad
Úrad práce
sociálnych vecí
a rodiny Poprad
Úrad práce
sociálnych vecí
a rodiny Poprad
Dobrovoľná
požiarna ochrana SR
Úrad vlády SR
Prešovský
samosprávny kraj
Štátny fond rozvoja
bývania
Ministerstvo
dopravy a výstavby
SR

štátnej správy na úseku
dopravy
BV
CO skladník
BV
Refundácia výdavkov na
testovanie COVID 19
BV
Refundácia výdavkov na
COVID pracovníka pre MRK
BV
Výstavba novej budovy
materskej školy v Štrbe
BV
Komunitné centrum
BV
Sčítanie obyvateľov, domov
a bytov
BV
Podpora výchovy
k stravovacím návykom
dieťaťa ohrozeného sociálnym
vylúčením
BV
Podpora výchovy k plneniu
školských povinností dieťaťa
ohrozeného sociálnym
vylúčením
BV
Prídavky na dieťa – osobitný
príjemca
BV
Príspevok na pohreb ľudí bez
domova
BV
Podpora zamestnanosti

300,72

300,72

0,00

98 630,00

98 630,00

0,00

6 192,69

6 192,69

0,00

21 494,94

21 494,94

0,00

3 682,54

3 682,54

0,00

6 098,05

6 098,05

0,00

36 852,40

15 146,70

21 705,70

66,40

66,40

0,00

683,95

683,95

0,00

79,67

79,67

0,00

11 963,05

11 963,05

0,00

34 902,71

34 902,71

0,00

5 000,00

5 000,00

0,00

7 000,00

7 000,00

0,00

16 164,80

16 164,80

0,00

8 500,00

8 500,00

0,00

150 496,27 150 496,27

0,00

BV
Podpora zamestnanosti v ZUŠ
BV
Dotácia na zabezpečenie
materiálno-technického
vybavenia DHZO
BV
Oprava pomníka II. sv. vojny
Smútiaca mať v obci Štrba BV
PL-SK Mikroprojekt –
Cezhraničná výmena dobrej
praxe v bežeckom lyžovaní
BV
Nájomné byty TŠ
KV
Nájomné byty TŠ
KV
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Ministerstvo
pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR
Ministerstvo
pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR
Ministerstvo vnútra
SR
Ministerstvo
zdravotníctva SR
Ministerstvo vnútra
SR

c)

Vybavenie odborných učební
ZŠ v obci Štrba
KV
Regenerácia vnútrobloku TŠ

56 831,56

56 831,56

0,00

151 235,50 151 235,50

0,00

378 358,96 378 358,96

0,00

401 036,35 401 036,35

0,00

KV
Výstavba novej budovy
materskej školy v Štrbe
Výstavba CIZS

KV

KV
Zlepšenie podmienok MRK
v obci Štrba
KV

46 327,99

46 327,99

0,00

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu

-1-

- bežné výdavky - BV
- kapitálové výdavky - KV
-2-

Fond na podporu
umenia

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Vráťme sa do knižnice a
čítajme – kúpa kníh

1 100,00

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

0,00

1 100,00

-5-

BV

Obec Štrba v roku 2021 vyčerpala finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia poskytnuté
v roku 2020 vo výške 2 000 eur. Finančné prostriedky vo výške 1 100 eur budú použité na nákup
kníh do knižnice v roku 2022.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí/miest:
prijaté finančné prostriedky
Obec / Mesto

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

-

-

-

-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

600,00

525,00

75,00

poskytnuté finančné prostriedky
Obec / Mesto
Mesto Svit

Obec Štrba v roku 2021 poskytla finančné prostriedky Centru voľného času v meste Svit na
záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci Štrba. Zostatok dotácie vo výške 75 eur
bude vyúčtovaný za šk. rok 2021/2022 v roku 2022.
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e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC:
VÚC

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

Prešovský samosprávny
kraj – Monografia obce
Štrba

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

6 000,00

Rozdiel

6 000,00

0,00

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu

Programový rozpočet obec Štrba
Výdavky spolu:
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola
Program 2: Propagácia a marketing
Program 3: Interné služby
Program 4: Služby občanom
Program 5: Bezpečnosť
Program 6: Odpadové hospodárstvo
Program 7: Komunikácie
Program 8: Vzdelávanie
Program 9: Šport
Program 10: Kultúra
Program 11: Prostredie pre život
Program 13: Sociálne služby
Program 14: Administratíva

Schválený
rozpočet na
rok 2021 po
poslednej
zmene

Skutočnosť
k 31.12.2021

7 870 562,00 6 482 136,64
4 087 727,00 2 790 803,32
283 750,00
283 294,46
48 390,00
46 807,11
89 988,00
88 163,11
144 872,00
144 744,09
190 669,00
192 208,80
227 052,00
219 452,42
1 362 420,00 1 298 051,90
124 204,00
126 634,05
76 811,00
66 719,78
289 632,00
288 863,11
43 358,00
44 189,37
901 689,00
892 205,12

% plnenia

82,36
68,27
99,84
96,73
97,97
99,91
100,81
96,65
95,28
101,96
86,86
99,73
101,92
98,95

13. Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo berie na
k Záverečnému účtu za rok 2021.

vedomie

správu

hlavného

kontrolóra

a stanovisko

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora k 31.12.2021 za rok 2021.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce Štrba za rok 2021 a celoročné
hospodárenie obce Štrba za rok 2021 bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie hospodárenie obce Štrba za rok 2021 – prebytok vo
výške 85,15 EUR a hospodárenie obce po úprave - schodok rozpočtového hospodárenia vo
výške 68 709,77 EUR.
26

STANOVISKO
hlavného kontrolóra k Návrhu záverečného účtu Obce Štrba
za rok 2021
V zmysle § 18f odst.1 pís. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu záverečného
účtu Obce Štrba za rok 2021
Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu Obce Štrba za rok 2021 (ďalej
len stanovisko) som spracoval na základe predloženého návrhu záverečného účtu
obce Štrba za rok 2021, na základe finančných a účtovných výkazov vyhotovených
obcou k 31.12.2021.
A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA K NÁVRHU
ZÁVEREČNÉHO ÚČTU
Pri spracovaní stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého návrhu
záverečného účtu Obce Štrba za rok 2021 z dvoch hľadísk:
1. Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu
1.1 Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
1.2 Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce
Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli obce a na
webovom sídle obce v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho
schválením v súlade s §9 odst.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v súlade s §16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy.
1.3 Dodržanie povinnosti auditu zo strany obce
Účtovná závierka bola overená nezávislým audítorom, ktorý spracoval správu z auditu
individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2021 dňa 27.5.2022, kde konštatuje, že Obec
Štrba konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách a splnila si
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povinnosť podľa § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v platnom znení.
2. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu
Predložený návrh záverečného účtu obsahuje povinné náležitosti podľa §16 ods. 5
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy: údaje o plnení rozpočtu
v členení podľa §10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív,
prehľad o stave a vývoji dlhu, zhodnotenie programov rozpočtu, údaje o nákladoch
a výnosoch podnikateľskej činnosti. Prehľad o poskytnutých zárukách neobsahuje,
pretože podľa vyjadrenia spracovateľa návrhu záverečného účtu obec v roku 2021
neposkytla žiadne záruky v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Údaje
o plnení rozpočtu sú spracované podľa rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri
zostavovaní, sledovaní a vyhodnotení rozpočtov územnej samosprávy.
B. ZOSTAVENIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU
Obec pri zostavení návrhu záverečného účtu postupovala podľa §16 ods. 1 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a po skončení rozpočtového roka
údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovala do záverečného účtu. V súlade
s § 16 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy finančne
usporiadala svoje hospodárenia vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo
založeným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým
osobám, ktorým poskytla prostriedky zo svojho rozpočtu. Za rok 2021 obec
usporiadala všetky finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom
iných obcí a k rozpočtom VÚC.
1. Rozpočtové hospodárenie
Finančné hospodárenie obce sa riadilo rozpočtom ktorý bol schválený obecným
zastupiteľstvom dňa 15.12.2020 uznesením č. 185/2020.
V priebehu roka 2021 bolo schválených 10 rozpočtových opatrení, z toho 4x Obecné
zastupiteľstvo a 6x starosta obce.

Stanovisko k záverečnému
účtu

Strana 2

Rozpočet obce k 31.12.2021
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po zmenách

PRÍJMY
Z toho

7 112 759,00

7 870 562,00

Bežné príjmy

3 429 377,00

3 874 238,00

60 230,00

90 289,00

Bežné príjmy RO s právnou subjektivitou
Kapitálové príjmy

2 014 873,00

Finančné príjmy

2 022 796,00

1 608 279,00

1 883 111,00

0

128,00

VÝDAVKY CELKOM
Z toho
Bežné výdavky

7 112 759,00

7 870 562,00

2 288 478,00

2 506 712,00

Kapitálové výdaje

3 517 091,00

3 842 609,00

Finančné výdavky

106 061,00

159 949,00

1 201 129,00

1 352 652,00

Príjmové finančné operácie RO s právnou
subjektivitou

Výdavky RO s právnou subjektivitou

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021
Rozpočet na rok 2021 po
poslednej zmene
7 870 562,00
1. Bežné príjmy:
Rozpočet na rok 2021 po
poslednej zmene
3 874 238,00
2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2021 po
poslednej zmene
2 022 796,00
3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2021 po
poslednej zmene
Stanovisko k záverečnému
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6 482 221,79

% plnenia

82,36 %

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

3 403 011,15

87,84 %

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

1 202 786,63

59,46 %

Skutočnosť k 31.12.2021

Strana 3

% plnenia

1 883 111,00

1 786 936,47

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2021 po
Skutočnosť k 31.12.2021
poslednej zmene
96 483,00
89 360,24

94,89 %

% plnenia
98,97 %

5. Príjmové finančné operácie rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Rozpočet na rok 2021 po
Skutočnosť k 31.12.2021
% plnenia
poslednej zmene
99,45 %
128,00
127,30

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021
Rozpočet na rok 2021 po
poslednej zmene
7 870 562,00
1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2021 po
poslednej zmene
2 506 712,00
2. Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2021 po
poslednej zmene
3 842 609,00
3. Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2021 po
poslednej zmene
159 949,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% čerpania

6 482 136,64

82,36 %

Skutočnosť k 31.12.2021

% čerpania

2 463 764,02

98,29 %

Skutočnosť k 31.12.2021

% čerpania

2 565 441,40

66,76 %

Skutočnosť k 31.12.2021

% čerpania

156 007,92

97,54 %

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2021 po
Skutočnosť k 31.12.2021
poslednej zmene
1 352 652,00
1 288 593,72
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% čerpania
95,26 %

5. Bežné rozpočtované výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Rozpočtová
Rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2021
% čerpania
organizácia
2021
MŠ Štrba

292 873,00

286 888,46

97,96 %

ZŠ Štrba

808 908,00

751 139,44

92,86 %

ZUŠ Štrba

250 871,00

250 565,82

99,88 %

6. Kapitálové výdavky RO
Rozpočet na rok 2021 po
poslednej zmene
8 640,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% čerpania

8 329,58

96,41 %

4.Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR

Bežné príjmy spolu

3 492 371,39

z toho : bežné príjmy obce

3 403 011,15
89 360,24

bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu

3 752 357,74

z toho : bežné výdavky obce

2 463 764,02
1 288 593,72

bežné výdavky RO
Bežný rozpočet

-259 986,35

Kapitálové príjmy spolu

1 202 786,63

z toho : kapitálové príjmy obce

1 202 786,63
0

kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu

2 573 770,98

z toho : kapitálové výdavky obce

2 565 441,40
8 329,58

kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet

-1 370 984,35

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

-1 630 970,70
68 794,92

Vylúčenie z prebytku / Úprava schodku
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Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

-1 699 765,62

Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov

-1 787 063,77
156 007,92

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov

1 631 055,85

Rozdiel finančných operácií
RÍJMY SPOLU

6 482 221,79

VÝDAVKY SPOLU

6 482 136,64

Hospodárenie obce

85,15

Vylúčenie z prebytku / Úprava schodku

68 794,92

Upravené hospodárenie obce

-68 709,77

Prehľad výberu daní a poplatkov za obdobie rokov 2015 - 2021
ROK
Daň z
nehnuteľnosti
Daň za psa
Daň za ubytovanie
Poplatok kom.
Odpad
SPOLU

2015

2016

2017

317 249

296 901

284 128

2 765,00

2 846,00

2 228,00

242 209

321 353

305 379

343 095,90 372 746,90 333493,09 279 605,66

73 653

95 908

109 562

133 287,64 135 643,25 178600,83 188 988,94

635 876

717 008

701 297

785 067,64 810 951,14 903868,28 862 434,52
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2018

2019

2020

2021

306 012,23 299 361,60 387 887,64 389 864,91
2 671,87

3 199,39

3886,72

3 975,01

Prehľad výberu daní a poplatkov za
obdobie 2015 – 2021
389 864,91

400 000,00
372 746,90

360 000,00

372 746,90

343 095,90
317 249,00

320 000,00

296 901,00
321 353,00

280 000,00

284 128,00
305 379,00

306 012,23

299 361,60

299 361,60

279 605,66

Daň z
nehnuteľnosti
Daň za psa

240 000,00
242 209,00
188 988,94

200 000,00
160 000,00
133 287,64

120 000,00
80 000,00

95 908,00

135 643,25

135 643,25

109 562,00

73 653,00

40 000,00
2 846,00

2 765,00

2 228,00

2 671,87

3 199,39

3 199,39

3 975,01

0,00

2015

2016
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2019

2020

2021

Daň za
ubytovanie
Poplatok
kom. odpad

5. Hospodárenie a finančné vzťahy obce vo vzťahu ku ŠR i k založeným
a zriadeným subjektom
V súlade s § 16 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obec
musí finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným
alebo založeným právnickým
osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
a právnickým osobám, ktorým poskytla prostriedky svojho rozpočtu, ako i usporiadať
finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí
a k rozpočtom vyšších územných celkov. Konštatujem, že za rok 2021 boli obcou
zúčtované všetky dotácie v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a zákonom č. 523/2004 Z. z. a rozpočtových pravidlách verejnej správy
v znení neskorších predpisov a VZN Obce Štrba o poskytovaní dotácií z rozpočtu
obce.
Z dôvodu, že návrh záverečného účtu obce Štrba obsahuje pomerne prehľadné
a podrobné členenie príjmov a výdavkov obce podľa jednotlivých kategórii
ekonomickej a rozpočtovej klasifikácie a moje závery z kontroly plnenia rozpočtu sú
identické so závermi tohto návrhu, nebudem ich v tejto časti bližšie špecifikovať.
6. Bilancia pohľadávok
Výška krátkodobých pohľadávok k 31.12.2021 činí spolu 89 729,66 €, z toho
pohľadávky v roku 2021 činia 3 266,24 (oproti roku 2020 pokles o 78 959,28 €) z toho:
Odberatelia – 100,00 €
Ostatné pohľadávky – dobropisy – 8 218,02 €
Komunálny/separovaný odpad, služby, nájom,
energie, plyn, vodné, stočné a ostatné pohľadávky z
nedaňových príjmov – 47 164,39 €
Daň z nehnuteľností, ubytovania, za psa – 22 583,25 €
Pohľadávky voči zamestnancom - 3,50 €
Iné pohľadávky – 16 660,50 €.
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Pohľadávky obce Štrba za obdobie 2012– 2021
250 000,00

211 790,00
200 000,00

185 949,00

183 319,00
168 688,94

165 450,00
150 000,00

100 000,00

89 729,66
78 841,00

50 000,00

0,00

2012

2014

2016

7. Bilancia záväzkov
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2018

2019

2020

2021

Obec Štrba eviduje záväzky k 31.12.2021 v celkovej sume 2 392 537,27 €. Oproti roku
2020 došlo k poklesu záväzkov o 642 168 €. Dôvodom poklesu je úhrada faktúr
investičných aktivít z roku 2020, nižší stav nezaplatených dodávateľských faktúr
k 31.12.2021 a zároveň splatenie časti návratných zdrojov financovania.
8. Prehľad o stave a vývoji dlhu
Pri využití návratných zdrojov financovania obec dodržiavala pravidlá používania
návratných zdrojov financovania podľa § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a tým
splnila zákonnú podmienku. Celková suma dlhu obce k 31.12.2021 činí 30,50 % a
suma splátok návratných zdrojov financovania činí 3,88 %.
Zostatky nesplatených úverov k 31.12.2021
Všeobecná úverová banka a.s. 141 184,91 €
Prima banka Slovensko a. s.

392 592,32 €

Slovenská sporiteľňa a.s.

480 000,00 €

Spolu:

1 013 777,23 €

9. Poskytnuté záruky
V roku 2021 obec neposkytla žiadne záruky.
10. Podnikateľská činnosť
Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia 706-7611. V roku 2021 obec
dosiahla v podnikateľskej činnosti Hospodársky výsledok – stratu -594,38 €.
11. Hodnotenie programov rozpočtu
V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet na
rok 2021 zostavený ako programový rozpočet. Výdavky rozpočtu obce boli rozdelené
do príslušných programov, ktoré sa vnútorne členili na podprogramy, prvky. Každý
program, ktorý predstavuje súhrn aktivít (prác, činnosti a dodávok) má definovaný svoj
zámer a cieľ, pričom zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok dlhodobého
plnenia príslušných cieľov a cieľ sa monitoruje a hodnotí merateľným ukazovateľom.
Hodnotenie programov je na úrovni slovného zdôvodnenia plnenia či neplnenia
jednotlivých programov obce vrátane jeho prvkov. Hodnotenie programov rozpočtu
v rámci záverečného účtu je spracované dostatočne.
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Záver
Návrh záverečného účtu je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky
predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy.
Návrh záverečného účtu bol v zmysle § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a §16
ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zverejnený najmenej
15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce.
Riadna účtovná závierka k 31.12.2021 a rozpočtové hospodárenie obce bolo v súlade
s § 9 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 16 ods. 3 zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy overené audítorom.
V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
vyjadrujem súhlas s celoročným hospodárením obce a odporúčam obecnému
zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu Obce Štrba za rok
2021 výrokom:
celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.

V Štrbe, 06.06.2022

Mgr. Milan Biskup
hlavný kontrolór obce
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OBEC ŠTRBA
K bodu 5
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Informácia o hospodárení obecnej spoločnosti
OTV, s.r.o. Štrba za rok 2021

Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

1. Informatívna správa
o hospodárení obecnej
spoločnosti OTV, s.r.o.
Štrba za rok 2021

Materiál pripravil:
Bc. Anna Kratochvílová
zamestnanec obce
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
berie na vedomie
Správu o hospodárení obecnej spoločnosti OTV, s.r.o. Štrba ul. Hlavná 188/67, 059 38 Štrba
IČO: 36454133 za rok 2021.

18. zasadnutie OcZ, Štrba 20. júna 2022

Informatívna správa o hospodárení obecnej spoločnosti
OTV, s. r. o. za rok 2021

Spoločnosť OTV, s. r. o., bola zapísaná do obchodného registra dňa 17. 2. 1998. Obec
Štrba je 100 % vlastníkom tejto spoločnosti.
Predmetom činnosti spoločnosti je najmä zimná údržba, prevádzkovanie odstavných
plôch pre motorové vozidlá, zberňa šatstva, výkopové a zemné práce, prenájom majetku,
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach, inžinierska činnosť, informačná činnosť
a ďalšie činnosti uvedené v obchodnom registri.
Stav zamestnancov spoločnosti k 31.12.2021 je nasledovný: celkom - 34 ľudí – z toho
24 ľudí je na hlavný pracovný pomer, dohoda o vykonaní práce – 6, dohoda o pracovnej
činnosti - 3, dohoda o brigádnickej práci študentov – 1.
Celkové výnosy spoločnosti zahŕňajú najmä tržby z parkovania, tržby za prenájom
odstavných plôch pre motorové vozidlá, prevádzku verejných sociálnych zariadení, za
zabezpečenie zimnej údržby lyžiarskych bežeckých tratí, za služby v prevádzke turistickoinformačného centra na Štrbskom Plese, tržby za celoročnú údržbu chodníka okolo jazera
Štrbské pleso, údržbu miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev na
Štrbskom Plese, tržby z ubytovania, tržby z prevádzky čistiarne, tržby za prenájom buniek
v Športovom areáli, tržby za opravu a údržbu Športového areálu na Štrbskom Plese, tržby za
opravu cyklotrasy Štrba – Tatranská Štrba – Štrbské Pleso, tržby za práce vozidlom Merlo pre
ostatných odberateľov.
Najväčšiu časť nákladov spoločnosti tvorí nájomné za parkoviská voči spoločnosti VPS
Vysoké Tatry, nájomné za areál verejnoprospešných služieb, mzdové náklady, zákonné sociálne
náklady, odpisy majetku vo výške 53 740 EUR, náklady na energie, náklady na opravy a údržbu
vozidiel, nákup pohonných hmôt.
Hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2021 po zdanení bol vo výške 3 269 EUR.
Daň z príjmu právnických osôb bola uhradená vo výške 874 EUR.
Súvaha spoločnosti OTV, s .r .o. k 31.12.2021 ( v celých EUR) - v skrátenom tvare
Ukazovatele
A
1
2
B
C
A
1
2
3
4
5

Neobežný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Oprávky
Obežné aktíva
Časové rozlíšenie
AKTÍVA CELKOM
Vlastné imanie
Základné imanie
Zákonný rezervný fond
Neuhradená strata minulých rokov
Nerozdelený zisk minulých rokov
Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie

K 31.12.2021
174 504
649 170
-474 666
187 324
475
362 303
140 830
26 555
2764
0
108 242
3269

B
1
2
3
4
C

Záväzky
Krátkodobé záväzky
Krátkodobé rezervy
Dlhodobé záväzky
Bankové úvery
Časové rozlíšenie
PASÍVA CELKOM

Vypracovala: 2. 6. 2022, Anna Kratochvílová

184 502
153 097
5051
221
26 133
36 971
362 303

OBEC ŠTRBA
K bodu 6
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Informácia o hospodárení obecnej spoločnosti
TV Štrba, s.r.o. za rok 2021

Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

1. Informatívna správa
o hospodárení obecnej
spoločnosti TV Štrba, s.r.o.

Materiál pripravil:
Bc. Anna Kratochvílová
zamestnanec obce
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu o hospodárení obecnej spoločnosti TV Štrba, s.r.o., ul. Hlavná 188/67, 059 38 Štrba
IČO: 36476498 za rok 2021.

18. zasadnutie OcZ, Štrba 20. júna 2022

Informatívna správa o hospodárení obecnej spoločnosti
TV Štrba s. r. o. za rok 2021
Spoločnosť TV Štrba, s. r. o. je zapísaná do obchodného registra dňa 15. 11. 2001. Obec
Štrba je 100 % vlastníkom tejto spoločnosti. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je
lokálne televízne vysielanie, lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby pre
obyvateľov obce Štrba.
Ponuka digitálneho distribučného systému obsahuje 71 programov, z toho 30 je v HD
kvalite. Celkový ročný poplatok za používanie služieb obecnej televízie je 70 eur. Z celkového
počtu prípojok je u 103 prípojok poskytnutá 50 % - na zľava (35 eur ročne). Analógová ponuka
obsahuje 7 programov.
V celkových tržbách spoločnosti sú zahrnuté predovšetkým tržby za televízne vysielanie.
Najväčšiu časť nákladov tvorili licenčné poplatky za retransmisiu televíznych programov
(takmer 19 203,90 Eur) a prevádzkové náklady spojené so zabezpečením televízneho
vysielania (najmä servis a údržba).
Spoločnosť má k 31.12.2021 - 1 zamestnanca na hlavný pracovný pomer (kameraman).
Hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2021 bol zisk vo výške 99 Eur.
Daň z príjmov právnických osôb za rok 2021 bola vo výške 83 Eur.
SÚVAHA TV Štrba, s. r. o. k 31.12.2021 (v celých EUR) v skrátenom tvare:
A
1
2
B
1
2
A
1
2
3
4
5
B
1
2
3

Ukazovatele
Neobežný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Oprávky
Obežné aktíva
Finančný majetok
Krátkodobé pohľadávky
AKTÍVA CELKOM
Vlastné imanie
Základné imanie
Zákonný rezervný fond
Neuhradená strata minulých rokov
Nerozdelený zisk minulých rokov
Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie
Záväzky
Krátkodobé záväzky
Z toho: Záväzky v rámci konsolidovaného
celku
Krátkodobé rezervy
Dlhodobé záväzky
PASÍVA CELKOM

Vypracovala: 02. 06. 2022, Anna Kratochvílová

K 31.12.2021
11 538
42 922
-31 384
6124
3542
2582
17 662
-5741
6639
585
-23 097
10 033
99
23 403
22 740
6 000
593
70
17 662

OBEC ŠTRBA
K bodu 7
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Informácia o hospodárení spoločnosti
Domovina Tatry, s.r.o. Tatranská Štrba za rok 2021

Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

1. Dôvodová správa
2. Informatívna správa o
hospodárskych výsledkoch
spoločnosti Domovina Tatry,
s.r.o. za rok 2021

Materiál pripravil:
Ing. Anna Hurajtová
zamestnanec obce

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
berie na vedomie
správu o hospodárení spoločnosti Domovina - Tatry, s.r.o. Tatranská Štrba, IČO: 31689078 za
rok 2021.

18. zasadnutie OcZ, Štrba 20. júna 2022

Informácia o hospodárení spoločnosti
Domovina Tatry, s.r.o. Tatranská Štrba za rok 2021

Dôvodová správa:
Valné zhromaždenie spoločnosti (Michal Sýkora, starosta obce a konateľ spoločnosti
Marián Štefanka) a dozorná rada v zložení: Ing. Anna Hurajtová, predseda, Ing. Dagmar
Vincová a Anna Janeková prerokovali dňa 8.6.2022 na dozornej rade a valnom zhromaždení
hospodárske výsledky spoločnosti Domovina-Tatry, s.r.o. Tatranská Štrba za rok 2021 a plán
činnosti na rok 2022.
Informatívna správa o hospodárskych výsledkoch spoločnosti Domovina Tatry, s.r.o.
Tatranská Štrba, v ktorej obec má 60 %-ný podiel, je predkladaná aj na zasadnutie Obecného
zastupiteľstva v Štrbe.
Príloha:
Informatívna správa o hospodárskych výsledkoch spoločnosti Domovina Tatry, s.r.o. za rok
2021

OBEC ŠTRBA
K bodu 8
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Návrh na zmenu rozpočtu obce Štrba pre rok 2022
– rozpočtovým opatrením č. 4/2022
Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

Michal Sýkora
starosta obce

1. Návrh na zmenu rozpočtu obce
Štrba pre rok 2022 rozpočtovým
opatrením č. 4/2022

Materiál pripravil:
Ing. Romana Paverová
zamestnanec OcÚ Štrba
JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
schvaľuje
návrh na zmenu rozpočtu obce Štrba pre rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 4/2022
(rozpočtové opatrenie tvorí prílohu tohto uznesenia).

18. zasadnutie OcZ, Štrba 20. júna 2022

Obec Štrba
Hlavná188/67, 059 38 Štrba
Obecné zastupiteľstvo
Obce Štrba
Dňa: 20.06.2022
Uznesenie č.: 285/2022

Návrh na zmenu rozpočtu Obce Štrba na rok 2022
rozpočtovým opatrením č. 4/2022
Predkladá:
Michal Sýkora
starosta obce
Spracovala:
Ing.Romana Paverová
ekonóm obce Štrba
Štrba 01.06.2022

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2022

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.
Zníženie príjmov na kategóriách rozpočtu podľa rozpisu
v celkovej sume 418 Eur.
Zníženie výdavkov na kategóriách programového rozpočtu podľa rozpisu
v celkovej sume 44 827 Eur.

I. Rozpočet príjmov

Rozpočtové opatrenie č. 4
rozpočtová
kategória

text

návrh na úpravu
rozpočtu v Eur

312001 Transfery zo ŠR

15 727

312001 Transfery zo štátneho rozpočtu

10 219

BEŽNÉ PRÍJMY

25 946

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

0

453 Prostriedky z predchádzajúcich období
513002 Bankové úvery - dlhodobé

dôvod na úpravu rozpočtu

Príspevok pre ubytovateľov zo ŠR na ubytovanie Ukrajincov (marec, apríl 2022)
Dotácia z ÚPSVaR na podporu zamestnávania znevýhodnených na 6 mesiacov

-169 338

Poníženie zostatku úveru - nakoľko jeho čerpanie nastolo v dec. 2021 (úhrada faktúr v projekte CIZS)

142 974

zapojenie úverových zdrojov z prijatého úveru od PRIMA BANKY (marec 2022)

FINANĆNÉ OPERÁCIE

-26 364

PRÍJMY SPOLU

-418
Rozpočtové opatrenie č. 4

rozpočtová
kategória

text

návrh na úpravu
rozpočtu v Eur

dôvod na úpravu rozpočtu

BEŽNÉ VÝDAVKY
6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
6.1. Zber a odvoz odpadu
610,620
610,620
637014
637027

610,620
637014
637027
633006
634001

Mzdy, odvody
Mzdy, odvody
Stravovanie
Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru

-33 981
-39 100
10 219
-3 500
-1 600

7.1. Správa a údržba komunikácií
Mzdy, odvody
Stravovanie
Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru
7.2. Zimná údržba ciest
Všeobecný materiál
Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny

-23 000
-24 600
-1 050
2 650
-12 800
-2 800
-10 000

14. Administratíva
642014 Transfer jednotlivcom

Platy a odvody zamestnancov pracujúcich na odpadoch v OTV, s. r. o. (presun financiií z obce na OTV)
Plat zamestnancov pracujúcich na odpadoch hradných z ÚPSVaR
Strava pre zamestnancov pracujúcich na odpadoch v OTV, s. r. o.
Dohody - zamestnanci pracujúci na odpadoch v OTV, s. r. o.

7. KOMUNIKÁCIE

Platy a odvody zamestnancov pracujúcich na MK v OTV, s. r. o. (presun financiií z obce na OTV)
Strava pre zamestnancov pracujúcich na MK v OTV, s. r. o.
Dohody - zamestnanci pracujúci na MK v OTV, s. r. o.
Posypový materiál na zimnú údržbu MK
PHM, oleje na automobily na MK (ozidlá boli presunúte

14. ADMINISTRATÍVA

95 727
15 727

Príspevok pre ubytovateľov na ubytovanie Ukrajincov za marec a apríl 2022

644001 Transfery nefinančným subjektom

BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU

80 000

Prevádzková dotácia (transfer) pre OTV, s. r. o. na služby vykonávané pre obec vo verejnom záujme (údržba
verejnej zelene, údržba miestych komunikácii, nakladanie s odpadmi) - financie vytvorené presunom z vyššie
uvedených položiek

25 946

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA
716
717001
717001
717002
717002
717003

1.2. Strategické plánovanie a projekty
Prípravná a projektová dokumentácia
Výstavba CIZS
Výstavba nového chodníka
Modernizácia miestnych komunikácií - Štrba
Modernizácia miestnych komunikácií - Chodník Ul. Hlavná
Stavebné úpravy - Vnútroblok TŠ

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU

-70 773
5 010
-203 554
1 770
55 000
63 000
8 001

Zabezpečenie kontajnerových stojísk pred medveďom hnedým v obci Štrba
Vypustenie výdavkov na CIZS z dôvodu ich úhrady v decembri 2021
Výstavba chodníka na cintoríne k novým urnovým miestam
Stavebná úprava chodníkov Ul. Školská, Raštub, Hviezdoslavova, Štepánkovická - dofinancovanie
Stavebná úprava chodníka Ul. Hlavná v Štrbe
Regenerácia vnútrobloku na TŠ - výdavky neuznané štátom - zmena dopadovej plochy detského ihriska

-70 773

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU

0

VÝDAVKY SPOLU

-44 827

Celkové príjmy rozpočtu po RO č.4
Celkové výdavky rozpočtu po RO č. 4

5 865 243,00 €
5 820 834,00 €

OBEC ŠTRBA
K bodu 9
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Štrba
č. 2/2022 o podmienkach konania miestneho referenda
v obci Štrba

Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

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

Materiál pripravil:

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štrba č. 2/2022 o podmienkach konania miestneho
referenda v obci Štrba.

18. zasadnutie OcZ, Štrba 20. júna 2022

Návrh:
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štrba
č. 2/2022
o organizácii miestneho referenda v obci Štrba
Obec Štrba v súlade s ustanovením § 4 ods. 5 písm. a) bod 4. a v nadväznosti na
ustanovenie § 11a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Štrba
o organizácii miestneho referenda v obci Štrba (ďalej len „nariadenie“):

§1
Vyhlásenie referenda
1. Účelom tohto nariadenia je upraviť v súlade s ustanoveniami zákona o obecnom zriadení
podrobnosti o organizácii miestneho referenda v obci Štrba.
2. Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje miestne referendum v súlade s ustanovením § 11a zákona o
obecnom zriadení.
3. Na účely hlasovania a sčítania hlasov v miestnom referende sa zriaďuje pre územie obce
Štrba 2 referendové okrsky:
a) referendový okrsok Štrba
b) referendový okrsok Tatranská Štrba a Štrbské Pleso.
4. Hlasovanie v rámci miestneho referenda sa uskutoční v sobotu v čase od 7:00 do 22:00 hod.,
v priestoroch, ktoré určí starosta obce.
§2
Orgán pre miestne referendum
1. Obecné zastupiteľstvo zriadi bezodkladne po jeho vyhlásení orgán pre miestne referendum
– obecnú komisiu pre miestne referendum (ďalej len „obecná referendová komisia“), ktorej
úlohou je organizácia predmetného miestneho referenda a zisťovanie výsledkov miestneho
referenda.
2. Členom obecnej referendovej komisie môže byť len obyvateľ obce, ktorý dovŕšil vek 18
rokov a je spôsobilý na právne úkony.
3. Obecná referendová komisia je spôsobilá uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina
všetkých jej členov. Uznesenie tejto komisie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina
prítomných členov.
4. Obecné zastupiteľstvo zriadi bezodkladne po jeho vyhlásení orgán pre miestne referendum
aj dve okrskové komisie pre miestne referendum (ďalej len „okrsková referendová komisia“),
ktorej úlohou je organizácia predmetného miestneho referenda a zisťovanie výsledkov
miestneho referenda v danom okrsku.
5. Členom okrskovej referendovej komisie môže byť len obyvateľ obce, ktorý dovŕšil vek 18
rokov a je spôsobilý na právne úkony.
6. Okrsková referendová komisia je spôsobilá uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina
všetkých jej členov. Uznesenie tejto komisie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina
prítomných členov.
§3
Obecná referendová komisia a okrskové referendové komisie
1. Členov referendovej komisie menuje obecné zastupiteľstvo. Referendová komisia musí mať
najmenej 5 členov a najmenej 2 náhradníkov.

2. Dátum prvého zasadnutia referendovej komisie určí obecné zastupiteľstvo v súlade so
zákonom o obecnom zriadení.
3. Na prvom zasadnutí sa určí žrebom z členov referendovej komisie predseda a podpredseda
referendovej komisie. Žrebovanie riadi zapisovateľ referendovej komisie. Zapisovateľa
referendovej komisie, ktorý nemusí byť členom komisie, určuje a vymenúva starosta obce.
4. Referendová komisia
a) zabezpečuje riadny priebeh hlasovania, najmä dozerá na správne odovzdanie hlasovacích
lístkov a dbá o poriadok v miestnosti referenda pri hlasovaní a v jej bezprostrednom okolí,
b) vykonáva sčítanie hlasov, vyhotoví zápisnicu a informuje o výsledku starostu obce.
5. Členovia referendovej komisie aj so zapisovateľom sa ujímajú funkcie podpísaním sľubu v
nasledovnom znení: „Sľubujem na svoju česť, že budem svedomite a nestranne vykonávať svoju
funkciu a budem sa pritom riadiť Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a všeobecne
záväznými nariadeniami obce.“

§4
Osoby oprávnené hlasovať
1. Hlasovania v miestnom referende sa môže zúčastniť obyvateľ obce Štrba s trvalým pobytom
v obci, ktorý je oprávnený voliť v zmysle osobitného zákona (ďalej len „oprávnený volič“).
2. Prekážky práva hlasovať v miestnom referende ustanovuje osobitný zákon.
§5
Informovanie oprávnených obyvateľov obce
Obec Štrba najneskôr 15 dní pred dňom konania miestneho referenda zverejní oznámenie
o vyhlásení miestneho referenda na úradnej tabuli obce a svojom webovom sídle obce, ako aj
iným spôsobom, ktorý určí obecné zastupiteľstvo. Oznámenie o vyhlásení
miestneho referenda obsahuje:
a) dátum schválenia uznesenia obecného zastupiteľstva o vyhlásení miestneho referenda
alebo dátum doručenia petície,
b) otázku alebo otázky, ktoré sa obyvateľom obce predkladajú na rozhodnutie,
c) miesto, dátum a čas konania referenda,
d) spôsob úpravy hlasovacieho lístka.
§6
Zoznam oprávnených voličov
1. Zoznam obyvateľov obce oprávnených na hlasovanie (ďalej len „zoznam“) vyhotoví obec
a jej mene zodpovedný zamestnanec obce určený starostom obce.
2. Obec odovzdá zoznam okrskovej obecnej referendovej komisii najneskôr 1 hodinu pred
začatím hlasovania miestneho referenda.
3. Do zoznamu voličov okrsková referendová komisia dopíše v deň hlasovania obyvateľa obce
a) na základe rozhodnutia súdu,
b) ktorý platným preukazom totožnosti preukáže, že má trvalý pobyt v mieste, ktoré patrí
do okrsku.
4. Členovia obecnej a okrskovej referendovej komisie a zapisovateľ sú povinní zachovávať
mlčanlivosť o osobných údajoch v zmysle platných právnych predpisov.
§7
Hlasovacie lístky
1. Na hlasovacom lístku pre miestne referendum musí byť uvedené:
a) deň konania hlasovania miestneho referenda,
b) otázka s vytlačenými rámčekmi, z ktorých jeden je napísaný slovom „áno“ a druhý slovom
„nie“,
c) poučenie o spôsobe hlasovania.
2. Na každom hlasovacom lístku musí byť odtlačok pečiatky obce.

3. Obec zabezpečí, aby hlasovacie lístky boli doručené okrskovej referendovej komisii
najneskôr hodinu pred začatím hlasovania.
4. Obyvateľ obce oprávnený hlasovať (ďalej len „volič“) dostane hlasovací lístok v miestnosti
na hlasovanie v deň konania hlasovania.

§8
Hlasovanie
1. Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastní aspoň polovica všetkých
oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov
účastníkov miestneho referenda.
2. Volič hlasuje osobne. Hlasovanie je tajné.
3. Volič po príchode do miestnosti určenej pre miestne referendum preukazuje svoju totožnosť
občianskym preukazom alebo iným úradným dokladom, ktorý obsahuje podobizeň voliča
všetky údaje uvedené o ňom v zozname voličov, ak ďalej nie je uvedené inak. Komisia
zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá mu hlasovací lístok. Volič potvrdí
prevzatie hlasovacieho lístka podpisom v zozname voličov. Ak volič nepreukáže svoju
totožnosť do skončenia hlasovania, hlasovanie sa mu neumožní.
4. Volič hlasuje odovzdaním hlasovacieho lístka, ktorý upraví spôsobom uvedeným na
hlasovacom lístku.
5. Hlasovací lístok je neplatný, ak je pretrhnutý na dve alebo viacero častí, alebo ak je vyplnený
spôsobom odlišným ako je uvedené v odseku 4 ustanovenia alebo nie je vyplnený vôbec.
6. O platnosti hlasovania a hlasovacieho lístku rozhoduje s konečnou platnosťou okrsková
referendová komisia.
§9
Sčítanie hlasov
1. Po ukončení hlasovania okrsková referendová komisia otvorí schránku na hlasovacie lístky
a zistí:
a) celkový počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
b) počet neplatných hlasovacích lístkov, ktoré vylúči z ďalšieho sčítania,
c) počet platných hlasovacích lístkov,
d) počet hlasov pre jednotlivé otázky.
2. Okrsková referendová komisia vyhotoví v dvoch rovnopisoch zápisnicu o priebehu a
výsledku hlasovania v okrsku, ktorú podpíše predseda, podpredseda a ostatní členovia tejto
komisie. Dôvody prípadného odmietnutia podpisu sa poznamenajú.
3. V zápisnici okrskové referendová komisia uvedie najmä:
a) čas začatia a ukončenia hlasovania, prípadne jeho prerušenie,
b) počet voličov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie,
c) počet voličov v okrsku, ktorým boli vydané hlasovacie lístky,
d) počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
e) počet odovzdaných platných a počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov
v okrsku,
f) počet hlasov pre jednotlivé otázky (ak sa hlasuje spôsobom „áno“ „nie“ počet hlasov
podľa jednotlivých odpovedí pre každú jednotlivú otázku) v okrsku.
4. K zápisnici okrsková referendová komisia priloží stručnú správu o obsahu sťažností, ktoré
jej boli podané a uznesenia, ktoré k nim prijali.
5. Okrsková referendová komisia zapečatí odovzdané hlasovacie lístky a zoznamy obyvateľov
oprávnených na hlasovanie a odovzdá ich spolu s ostatnými dokladmi obecnej referendovej
komisii.
6. Obecná referendová komisia vyhotoví v dvoch rovnopisoch zápisnicu o priebehu a výsledku
hlasovania v celej obci, ktorú podpíše predseda, podpredseda a ostatní členovia tejto komisie.
Dôvody prípadného odmietnutia podpisu sa poznamenajú.
7. V zápisnici obecná referendová komisia uvedie najmä:
a) čas začatia a ukončenia hlasovania, prípadne jeho prerušenie v jednotlivých okrskoch

b) počet voličov zapísaných v jednotlivých okrskoch do zoznamu na hlasovanie,
c) počet voličov v jednotlivých okrskoch, ktorým boli vydané hlasovacie lístky,
d) počet odovzdaných hlasovacích lístkov v jednotlivých okrskoch a za celú obec,
e) počet odovzdaných platných a počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov
v jednotlivých okrskoch a za celú obec,
f) počet hlasov pre jednotlivé otázky (ak sa hlasuje spôsobom „áno“ „nie“ počet hlasov
podľa jednotlivých odpovedí pre každú jednotlivú otázku) v jednotlivých okrskoch a za celú
obec.
8. Obecná referendová komisia odovzdá zápisnicu podľa odseku 7, zapečatené hlasovacie lístky
a zoznamy obyvateľov oprávnených na hlasovanie spolu s ostatnými dokladmi do úschovy
obecnému úradu.

§ 10
Vyhlásenie výsledku miestneho referenda
1. Vyhlásenie výsledkov miestneho referenda obsahuje:
a) deň konania referenda,
b) celkový počet oprávnených voličov zapísaných v zozname na hlasovanie v miestnom
referende,
c) celkový počet oprávnených voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní miestneho referenda,
d) celkový počet oprávnených voličov, ktorí na otázku alebo otázky odpovedali „áno“
a celkový počet oprávnených voličov, ktorí na otázku alebo otázky odpovedali „nie“,
e) konštatovanie, ktorý návrh alebo návrhy boli v referende prijaté.
2. Obec vyhlási výsledky miestneho referenda do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch
hlasovania na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce.
§ 11
Opatrenia na zabezpečenie miestneho referenda
1. Miestnosť na hlasovanie, vybavenie miestnosti a hlasovanie a potreby na vykonanie
hlasovania pre obecnú komisiu zabezpečí obecný úrad v Štrbe.
2. Na budove, v ktorej sa nachádza miestnosť pre hlasovanie o miestnom referende musí byť
umiestnený nápis „Miestnosť na hlasovanie v miestnom referende“.
3. Výdavky na zabezpečenie spojené s miestnym referendom sa uhrádzajú z rozpočtu obce.
§ 12
Obmedzenia súvisiace s konaním referenda
Členovia obecnej a okrskovej referendovej komisie nesmú poskytovať informácie o priebehu
a čiastkových výsledkoch hlasovania až do podpísania zápisnice o výsledku hlasovanie
miestneho referenda.
§ 13
Záverečné ustanovenia
1. Toto nariadenie schválilo obecné zastupiteľstvo obce Štrba na svojom zasadnutí dňa .............,
uznesením č. ............
2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 15. júla 2022.

Michal Sýkora
starosta obce

•

dňa :
•

dňa :
•
dňa :

Uvedený návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na pripomienkovanie na úradnej
tabuli obce:

03.06.2022

pečiatka

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

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo po jeho schválené obecným zastupiteľstvom vyvesené
(publikované) na úradnej tabuli obce :

21.06.2022

pečiatka

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

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo zvesené z úradnej tabule obce :

6.7.2022

pečiatka

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

Dôvodová správa k návrhu
Všeobecne záväzného nariadenia Obce Štrba
č. /2022
o organizácii miestneho referenda v obci Štrba
Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je
povinnosťou obce aj povinnosť uvedená v § 4 ods. 5 tohto zákona :
(5) Obec vo veciach územnej samosprávy
a) ustanoví nariadením
1. názvy ulíc a iných verejných priestranstiev, ako aj ich zmeny (§ 2b),
2. pravidlá na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene [odsek 3 písm. g)],
3. pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb [odsek 3 písm. i)],
4. podrobnosti o organizácii miestneho referenda [odsek 3 písm. m) a § 11a],
5. činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom
mieste [odsek 3 písm. n)],
6. ďalšie podrobnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
b) môže ustanoviť nariadením iné podrobnosti ako v písmene a).
§ 11a
(1) Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum, ak ide o
a) zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce,
b) odvolanie starostu (§ 13a ods. 3),
c) petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30 % oprávnených voličov,12 )
d) zmenu označenia obce, alebo
e) ak tak ustanovuje osobitný zákon.
(2) Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum o rozdelení obce podľa odseku 1 písm.
a), ak sú splnené podmienky rozdelenia uvedené v tomto zákone.

(3) Petíciu podľa odseku 1 písm. c) overujú aspoň traja poslanci určení obecným
zastupiteľstvom, ktorí nemôžu byť členmi petičného výboru, a starosta; starosta neoveruje
petíciu podanú podľa § 13a ods. 3 písm. a). Ak petícia spĺňa náležitosti ustanovené osobitným
zákonom2a ) a ak ide o rozdelenie obce, aj náležitosti podľa odseku 2, obecné zastupiteľstvo
vyhlási miestne referendum tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od doručenia petície obci; to
platí aj v prípade petície podľa § 13a ods. 3 písm. a).
(4) Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj pred rozhodnutím o ďalších
dôležitých veciach samosprávy obce (§ 4).
(5) Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum podľa odseku 1 písm. a), b), d) a e) a
odseku 4 tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od schválenia uznesenia o vyhlásení miestneho
referenda.
(6) Po vyhlásení miestneho referenda obecné zastupiteľstvo bezodkladne zriadi na hlasovanie
a sčítavanie hlasov komisiu pre miestne referendum a určí lehotu na jej prvé zasadnutie.
(7) Obec najneskôr 15 dní pred dňom konania miestneho referenda zverejní oznámenie o
vyhlásení miestneho referenda na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ako aj iným
spôsobom, ktorý určí obecné zastupiteľstvo. Oznámenie o vyhlásení miestneho referenda
obsahuje
a) dátum schválenia uznesenia obecného zastupiteľstva o vyhlásení miestneho referenda
alebo dátum doručenia petície,
b) otázku alebo otázky, ktoré sa obyvateľom obce predkladajú na rozhodnutie,
c) miesto, dátum a čas konania miestneho referenda,
d) spôsob úpravy hlasovacieho lístka.
(8) Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica
oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov
účastníkov miestneho referenda. Obec vyhlási výsledky miestneho referenda do troch dní od
doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce.
Vzhľadom na to, že zákon č. 369/1990 Zb. ukladá obci prijať nariadenie, ktoré určí podrobnosti
o organizácii miestneho referenda, predkladá sa uvedený návrh nariadenia na schválenie
obecnému zastupiteľstvu.

OBEC ŠTRBA
K bodu 10
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Zabezpečenie nakladania s odpadmi na území obce Štrba

Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

1. Dôvodová správa
2. Výdavky obce Štrba na
nakladanie s odpadmi za r. 2021
3. Predbežná cenová ponuka spol.
Brantner, s.r.o. Poprad

Materiál pripravil:
JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
schvaľuje
zmenu systému zabezpečenia zberu komunálneho a triedeného odpadu na území obce Štrba
(pre časť Štrba a Tatranská Štrba) – formou jeho zabezpečenia prostredníctvom zberovej
spoločnosti.

18. zasadnutie OcZ, Štrba 20. júna 2022

Dôvodová správa
Zmena systému zabezpečenia nakladania s komunálnym a triedeným
odpadom na území obce Štrba
Obec Štrba si v súčasnosti sama (prostredníctvom vlastného zberového vozidla)
zabezpečuje zber komunálneho a triedeného odpadu na území obce – v časti Štrba
a Tatranská Štrba (územie Štrbského Plesa zabezpečuje spol. VPS s.r.o. Vysoké Tatry).
Vzhľadom na narastajúce náklady obce v rámci súčasného systému zberu komunálneho
odpadu a potrebu nákupu nového nákladného vozidla na zber (zvoz) tohto odpadu, obec
hľadá iné možnosti, ako znížiť prevádzkové náklady, resp. ako zabezpečiť čo najvýhodnejší
nárast. Zároveň obec Štrba má platnú zmluvu na zneškodňovanie komunálnych odpadov (na
ukladanie odpadov na skládku) so spoločnosťou Brantner s.r.o. Poprad do konca júna 2022.
Na základe tejto zmluvy má obec zazmluvnenú cenu za uloženie odpadu na skládku doposiaľ
cena 37 EUR za tonu odpadu. Od júla 2022 sa predpokladá, že táto cena sa zvýši na
70-80 EUR/t. Preto Obec Štrba oslovila doterajšieho zmluvného partnera - spoločnosť
Brantner s.r.o. Poprad, ktorá zabezpečuje zber odpadu aj v okolitých obciach, s požiadavkou
na predloženie ich predbežného cenového návrhu na zabezpečenie zberu komunálneho
a triedeného odpadu v obci.
Spoločnosť Brantner s.r.o. Poprad predložila obci komplexnú ponuku na zber
a zneškodňovanie odpadov na území obce pre časť Štrbu a Tatr. Štrbu. V rámci tejto ponuky
spol. Brantner s.r.o. Poprad nacenila nasledovné služby, ktoré by vedela poskytovať aj obci
Štrba :
1./ zber (zvoz) a zneškodňovanie komunálneho odpadu (uloženie na skládke) – podľa ponuky
– zber 1x týždenne do existujúcich nádob
2/ zber triedeného odpadu (plast, papier, sklo, kovy) – v spolupráci a na náklady zmluvy s OZV
(Naturpack) – obec by nemala náklady na tento zber
3/ zber a zneškodňovanie nebezpečného odpadu
4/ zneškodňovanie objemného odpadu (uloženie odpadu na skládke)
Obec Štrba naďalej cez svoj zberný dvor zabezpečuje samostatný zber týchto zložiek
komunálneho odpadu: textil, pneumatiky, drevo, elekroodpad - bez výdavkov obce (zo
zberného obecného dvora si to preberajú priamo spracovatelia týchto zložiek odpadov)
➢ Biologicky rozložiteľný komunálny odpad (BRKO) – zber do kompostérov v RD
(kúpené cez projekt EÚ) – bez nákladov obce.
➢ Kuchynský odpad – zber do kompostérov v RD (bez prevádzkových nákladov obce) +
bytové domy (zatiaľ nedoriešené – ochrana pred medveďom) – náklady na toto zatiaľ
nie sú určené
Dôvody na zmenu systému zabezpečenia zberu odpadu v Štrbe :
Ekonomické dôvody – úspora výdavkov na doprave (použitím väčšieho zberového vozidla)
a na prevádzkových nákladoch – viď príloha (predbežná cenová ponuka)
Technické dôvody – 12 ročné zberové vozidlo – vysoké náklady na jeho údržbu a prevádzku –
preto je potreba kúpiť nové zberové vozidlo za predpokladanú kúpnu cenu cca 280 tis. EUR
(teda navýšia sa ročné výdavky na zber komun. odpadov o sumu cca 70 tis. EUR po dobu
4 rokov). Do budúcna sa bude potrebné v obci zamyslieť nad postupným zavedením

adresného zberu komun. odpadu (podľa množstva vyprodukovaného odpadu na domácnosť
= váženie odpadu).
V prípade, že sa obec rozhodne pre zmenu systému zabezpečenia nakladania s
odpadmi v obci Štrba (prostredníctvom tretej osoby), tak vzhľadom na predpokladanú ročnú
sumu výdavkov - bude potrebné zo strany obce uskutočniť verejné obstarávanie (časová
náročnosť 2 týždne) – formou prieskumu trhu, nakoľko ide o zákazku s nízkou hodnotou. Až
z tohto prieskumu trhu vzíde subjekt zmluvne zabezpečujúci uvedené nakladanie s odpadmi
v obci.

Príloha : podľa textu

Výdavky obce Štrba na nakladanie s odpadmi za rok 2021 upravené o aktuálny nárast cien v roku 2022
Druh nákladov
Mzdy, odvody, strava a pod.

Čiastka
50 000,00 €

Popis
3 zamestnanci + 1 dohodár - výdavky na mzdy, odvody do ZP a SP, stravu a iné .... celková cena práce

Pohonné látky, prímesi, oleje

14 900,00 €

predpokladaný nárast ceny PHM a prímesí z 9 900 eur o 5 000 eur

Automobily, Poistky, Mýto

12 913,00 €

Údržba a servis 8 800 eur + poistky 2 463 eur + mýto 1 650 eur

Služby Brantner

79 000,00 €

Spolu

156 813,00 €

Nákup nového vozidla

70 000,00 €

Kúpna cena 280 tis. EUR s DPH (náklad na 1 rok = ¼ z kúpnej ceny vozidla)

Zníženie nákladov na údržbu
a prevádzku nového vozidla

- 5 000,00 €

Menšie náklady na údržbu a prevádzku oproti doterajšiemu starému vozidlu

Spolu (po úprave)

221 813,00 €

Náklady na zneškodnenie odpadu (za uloženie na skládku) 32 500 eur + predpokladané navýšenie
o 30 000 eur (z 37,50 EUR na 72 EUR/t) + poplatok za zneškodnenie odpadu 16 500 eur – platený štátu
(do Envirofondu)

Ponuka od spol. Brantner s.r.o. Poprad (viď príloha)
Ponuka č. 1 od spol. Brantner

149 000,00 €

- ponuka ceny služieb na 1 rok

rozdiel:
Rozdiel po úprave:

7 813,00 €
72 813,00 €

- predpokladaná úspora výdavkov obce ročne
- predpokladaná úspora výdavkov obce ročne

Ponuka č. 2 od spol. Brantner

147 047,00 €

- ponuka ceny služieb na 2 roky (viazanosť)

rozdiel:
Rozdiel po úprave:

9 766,00 €
74 766,00 €

- predpokladaná úspora výdavkov obce ročne
- predpokladaná úspora výdavkov obce ročne

OBEC ŠTRBA
K bodu 11
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Návrh na určenie počtu poslancov na volebné obdobie
2022 – 2026 a určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre
voľby do orgánov samosprávy v roku 2022 v obci Štrba a určenie rozsahu
výkonu funkcie starostu obce Štrba na funkčné obdobie 2022 – 2026
Materiál predkladá:
JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

Materiál obsahuje:
1. Dôvodové správy

Materiál pripravil:
Jitka Šuleková
zamestnanec obce
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
určuje
a) že v súlade s ustanovením § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov obecného zastupiteľstva Obce Štrba pre volebné obdobie 2022-2026 bude
mať 9 poslancov
b) v súlade s ustanovením § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu
volebného práva v znení neskorších predpisov pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku
2022 v obci Štrba nasledovné volebné obvody a počty poslancov v nich:
1./ Volebný obvod č. 1 Štrba - s počtom 6 poslancov
2./ Volebný obvod č. 2 Tatranská Štrba a Štrbské Pleso s počtom 3 poslanci
c/ v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. rozsah výkonu funkcie starostu obce
Štrba - na plný úväzok (1,0) na celé volebné obdobie 2022-2026.

18. zasadnutie OcZ, Štrba 20. júna 2022

Návrh na určenie počtu poslancov na volebné obdobie
2022 – 2026 a určenie volebných obvodoch a počtu poslancov v nich
pre voľby do orgánov samosprávy v roku 2022 v obci Štrba
Dôvodová správa:
V zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov je potrebné, aby počet poslancov na celé volebné obdobie určilo pred voľbami
obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce.
Podmienky určovania volebných obvodov a počtu poslancov v nich upravuje zákon
č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. V zmysle ustanovenia § 166 ods. 3 citovaného zákona
volebné obvody a počet poslancov obecného zastupiteľstva v nich určí a zverení obecné
zastupiteľstvo v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb.
V zmysle § 166 ods. 1 citovaného zákona pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev
sa v každej obci utvoria viacmandátové volebné obvody, v ktorých sa volia poslanci obecného
zastupiteľstva pomerne k počtu obyvateľov obce, najviac však 12 poslancov obecného
zastupiteľstva v jednom volebnom obvode, v mestách, ktoré sa členia na mestské časti, možno
utvoriť aj jednomandátové obvody, ak na počet obyvateľov mestskej časti pripadá iba jeden
poslanec.
V súčasnosti sú v obci Štrba zriadené dva volebné obvody: Volebný obvod č. 1
a Volebný obvod č. 2. Vzhľadom k tejto skutočnosti a v súlade s vyššie citovanou právnou
úpravou sa predkladá návrh, ktorým sa stanovuje počet poslancov na volebné obdobie
2022-2026 v počte 9 a ktorý predpokladá určenie 2 volebných obvodov. Volebný obvod č. 1 –
Štrba s počtom poslancov 6, a Volebný obvod č. 2 – Tatranská Štrba a Štrbské Pleso s počtom
poslancov 3.

Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Štrba
na funkčné obdobie 2022 – 2026
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov upravuje
v ustanovení § 11 postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva a v ustanovení § 13
postavenie a pôsobnosť starostu. V ustanovení § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. je
vyhradené určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu
funkcie starostu. Z dôvodu dodržania zákonom stanovenej 90 dňovej lehoty pred voľbami sa
predkladá obecnému zastupiteľstvu návrh na schválenie rozsahu výkonu funkcie starostu na
funkčné obdobie 2022-2026, pričom navrhuje sa doterajší rozsah výkonu funkcie starostu, t.j.
plný úväzok (1,0).

OBEC ŠTRBA
K bodu 12
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Návrh na majetko-právne vysporiadanie pozemku
pod miestnym cintorínom v Štrbe – žiadosť Jany Kičinovej, Štrba,
Brezová 72/5 a Zuzany Tomkovej, Štrba, Hlavná 194/73
Materiál predkladá:
JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

Materiál obsahuje:
1. Dôvodová správa
2. Geometrický plán + snímka
z katastrálnej mapy

Materiál pripravil:
Ing. Anna Hurajtová
zamestnanec obce
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
schvaľuje
a) kúpu pozemku parc. KN-E č. 1042/5 – orná pôda v k.ú. Štrba o celkovej výmere
1712 m2 v podielovom spoluvlastníctve Jany Kičinovej, Štrba – Brezová 72/5 vo výške
1/8-ina na LV č. 4781 za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 14,43 €/m2
b) kúpu pozemku parc. KN-E č. 1042/5 – orná pôda v k.ú. Štrba o celkovej výmere
1712 m2 v podielovom spoluvlastníctve Zuzany Tomkovej, Štrba – Hlavná 194/73 vo výške
¼-ina na LV č. 4781 za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 14,43 €/m2
c) kúpu pozemku parc. KN-E č. 1043/5 – orná pôda v k.ú. Štrba o celkovej výmere 1 596 m2
v podielovom spoluvlastníctve Jany Kičinovej, Štrba – Brezová 72/5 vo výške 1/24-ina na
LV č. 4781 za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 14,43 €/m2
v rámci majetkoprávneho vysporiadanie pozemku pod miestnym cintorínom v Štrbe za
podmienky, že kúpna cena bude uhradená formou troch ročných splátok (počas troch rokov od
podpísania kúpnej zmluvy.)

18. zasadnutie OcZ, Štrba 20. júna 2022
Návrh na majetko-právne vysporiadanie pozemku pod miestnym cintorínom v Štrbe –

žiadosť Jany Kičinovej, Štrba – Brezová 72/5 a Zuzany Tomkovej, Štrba – Hlavná 194/73

Dôvodová správa:
Obecný cintorín v Štrbe má dve časti - starú a novú. Nová časť – parc. KN-C č. 1428/1 je
vedená na LV č. 1- Obec Štrba, t.j. je majetkoprávne vysporiadaná. Staršia časť je sčasti vo
vlastníctve obce (parc. KN-E č. 3001) a asi ½-ica cintorína je majetko-právne nevysporiadaná.
V tejto časti je 6 pozemkov - parciel registra E (1042/5, 1043/5, 1044/1, 1045/1, 1046/1, 1047/3)
s viacerými spoluvlastníkmi.
Koncom roka 2021 Obecné zastupiteľstvo v Štrbe schválilo žiadosť jednej spoluvlastníčky
– Zuzany Garajovej zo Štrby na odkúpenie jej podielu na pozemku pod miestnym cintorínom v
Štrbe. V mesiaci apríl a máj 2022 prišli ďalšie dve žiadosti o majetko-právne vysporiadanie
pozemku pod miestnym cintorínom, a to Jany Kičinovej, Štrba – Brezová 72/5 a Zuzany Tomkovej,
Štrba – Hlavná 194/73.
V zmysle prijatého postupu sa navrhujú dve riešenia vysporiadania pozemku:
a) kúpa pozemku (cintorín + presah parcely do zelene a MK) v spoluvlastníckom podiele
predávajúceho za cenu stanovenú znaleckým posudkom 14,43 €/ m2
b) zriadenie vecného bremena k pozemku (len miestny cintorín) na príslušný
spoluvlastnícky podiel, za cenu stanovenú znaleckým posudkom 12,52 €/m2,
pričom žiadateľky prejavili záujem predať predmetné pozemky (ich spoluvlastnícke podiely) obci
za kúpnu cenu 14,43 €/ m2.

OBEC ŠTRBA
K bodu 13
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Návrh na majetko-právne vysporiadanie štátneho pozemku
pod miestnou komunikáciou na Štrbskom Plese
v prospech obce Štrba – prevod pozemku parc. KN-C 3450/6 –
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 161 m2
Materiál predkladá:
JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

Materiál obsahuje:
1. Dôvodová správa
2. Geometrický plán

Materiál pripravil:
Ing. Anna Hurajtová
zamestnanec obce
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
schvaľuje
odkúpenie časti pozemkov parc. KN-C č. 3450/1 – ostatná plocha o výmere 2027, parc. KN-C
č. 3450/4 – ostatná plocha o výmere 346 m2 a parc. KN-C č. 3450/5 – zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 651 m2 v zmysle vyhotoveného GP č. 9/2021, úradne overeného na Okresnom úrade
Poprad, odbor katastrálny dňa 25. 2. 2021 pod č. G1-99/2021 ako novovytvorený pozemok
parc. KN-C č. 3450/6 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 161 m2 v podiele 1/1, v k. ú. Štrba,
vedené na LV č. 3967 – od Slovenskej republiky - zast. Úradom vlády SR, Námestie slobody 1,
813 70 Bratislava v prospech kupujúceho - Obec Štrba - za kúpnu cenu stanovenú znaleckým
posudkom vo výške 14 300 € za celý predmet kúpy za účelom vysporiadania pozemku pod
miestnou komunikáciou a pre výstavbu chodníka pre peších na Štrbskom Plese.

18. zasadnutie OcZ, Štrba 20. júna 2022

Návrh na majetko-právne vysporiadanie štátneho pozemku
pod miestnou komunikáciou na Štrbskom Plese
v prospech obce Štrba – prevod pozemku parc. KN-C 3450/6
– zastavaná plocha a nádvorie o výmere 161 m2
Dôvodová správa:

Obec Štrba plánuje realizovať rozšírenie miestnej komunikácie a výstavbu chodníka pre
peších s verejným osvetlením na Štrbskom Plese – na Moryho ulici. Za týmto účelom si obec dala
vypracovať projektovú štúdiu a geodetické zameranie súčasného skutkového stavu, podľa ktorých
by sa úpravou miestnej komunikácie a výstavbou tohto chodníka zasiahlo aj do pozemku vo
vlastníctve štátu – v správe Úradu vlády SR, ktorý spravuje účelové zariadenie vila Limbora Štrbské
Pleso.
Podľa geometrického plánu č. 9/2021 ide o pozemok o výmere 161 m2, ktorý obec potrebuje
majetkoprávne vysporiadať. Obec dala vypracovať znalecký posudok, ktorý určil jednotkovú
všeobecnú hodnotu pozemkov v tejto lokalite na 89,07 €/m2. Úrad vlády SR túto cenu akceptoval
a pripravil návrh kúpnu zmluvu .

OBEC ŠTRBA

K bodu 14
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Pavel Kováč, Levočská 2, Poprad – žiadosť o zriadenie vecného
bremena na pozemku v Tatranskej Štrbe
Materiál predkladá:
JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

Materiál obsahuje:
1. Dôvodová správa
2. celková situácia – štúdia

Materiál pripravil:
Ing. Anna Hurajtová
zamestnanec obce
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
schvaľuje
zriadenie vecného bremena na pozemku parc.č. KN-C 2435/9, druh pozemku – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 87 m2 a parc.č. KN-E 3026, druh pozemku – vodná plocha o výmere 44 m2,
k.ú. Štrba, zapísané na LV č. 1 v prospech oprávneného vecného bremena Pavla Kováča, nar. 5. 8.
1972, trvale bytom Levočská 2, 058 01 Poprad na dobu neurčitú za cenu 1 eur/m2 pre účely
zriadenia prístupovej cesty a zabezpečenia parkovania.

18. zasadnutie OcZ, Štrba 20. júna 2022

Žiadosť o zriadenie vecného bremena na obecnom pozemku v Tatranskej Štrbe –
Pavel Kováč, Levočská 2, Poprad

Dôvodová správa:
Obec Štrba je vlastníkom pozemku parc. KN-C č. 2435/9 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 87 m2, vedený na LV č. 1 – Obec Štrba, k. ú. Štrba a pozemku parc. KN-E č. 3026 –
vodná plocha o výmere 44 m2, vedený na LV č. 1 – Obec Štrba, k. ú. Štrba. Pozemky sa nachádzajú
pri št. ceste č. I/18, pred bývalým hotelom Sokol v Tatranskej Štrbe.
Žiadateľ - podielový spoluvlastník tejto nehnuteľnosti (hotel Sokol s prísl. pozemkami) Pavel Kováč, Levočská 2, Poprad - prejavil záujem o ich odkúpenie na účely zriadenia prístupovej
cesty a parkoviska pre potreby plánovanej výstavby rodinných domov v radovej zástavbe, čo je
v súlade s platným ÚPN obce Štrba. Avšak pre preverení podmienok, za ktorých obec nadobudla
tieto pozemky sa zistilo, že ich prevod toho času nie je možný, tak preto sa navrhuje uvedený
problém (zabezpečiť prístup k nehnuteľnosti žiadateľa) vyriešiť zriadením vecného bremena za
podmienok uvedených v návrhu uznesenia. Navrhované vecné bremeno umožní využiť predmetné
pozemky na zabezpečenie prístupu k nehnuteľnosti a parkovania pred ňou a zároveň predmetné
pozemky zostanú naďalej vo vlastníctve obce. Vecné bremena sa navrhuje zriadiť na dobu neurčitú
za jednorazovú odplatu 1 EUR/m2 a zároveň sa navrhuje zriadiť ako „in rem“, t.j. viažuce sa
k susednej nehnuteľnosti bez ohľadu na osobu vlastníka tohto pozemku.

OBEC ŠTRBA

K bodu 15
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Žiadosť p. Emila Dindu, Hlavná 257/136, Štrba
o prenájom pozemku – záhrady pri rodinnom dome

Materiál predkladá:
JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

Materiál obsahuje:
1. Dôvodová správa
2. Snímka z katastr. mapy

Materiál pripravil:
Ing. Anna Hurajtová
zamestnanec obce

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
schvaľuje
v zmysle § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
ako prípad hodný osobitného zreteľa prenájom pozemku parc. KN-C č. 110/1- orná pôda o výmere
332 m2, vedeného na LV č. 1, k. ú. Štrba pre žiadateľa Emila D i n d u , Hlavná 257/136, 059
38 Štrba na dobu určitú 5 rokov za ročné nájomné vo výške 100,-- eur za celý pozemok na účely
užívania ako záhrady pri rodinnom dome.

18. zasadnutie OcZ, Štrba 20. júna 2022

Žiadosť Emila Dindu, Hlavná 257/136, Štrba o prenájom pozemku –
záhrady pri rodinnom dome

Dôvodová správa:
Emil Dinda, Štrba – Hlavná 257/136 požiadal o prenájom pozemku parc. KN-C č. 110/1 –
orná pôda o výmere 332 m2, vedený na LV č. 1 – Obec Štrba, k. ú. Štrba. Pozemok sa nachádza za
jeho rodinným domom súp. č. 257 a pozemkom, ktoré vlastní na ulici Hlavnej. O prenájom má
záujem z dôvodu zriadenia záhradky, jeho udržiavania, kosenia.
Pozemok parc. KN-C č. 110/1 obec nevyužíva, nakoľko nemá k pozemku žiadny prístup
z verejného priestoru. Pozemok je v intraviláne obce medzi 4 rodinnými domami, bez priameho
prístupu z miestnej komunikácie. Z toho dôvodu doporučujeme pozemok žiadateľovi prenajať za
stanovených podmienok ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Návrh na prenájom pozemku v zmysle § 9a, ods. 9, písm. c) zák. NR SR č. 138/1991 Z.z.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, bol zverejnený
a vyvesený na úradnej tabuli obce Štrba dňa 3. 6. 2022, zvesený 18. 6. 2022 bez pripomienok.

OBEC ŠTRBA

K bodu 16

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Návrh na zmenu ďalšieho užívania objektov vo vlastníctve
Cirkevného zboru ECAV v Štrbe (bývalá materská škola
na ulici Čsl. armády a lekáreň na Hlavnej ulici 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:
V texte...

18. zasadnutie OcZ, Štrba 20. júna 2022

Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
a) 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 (súp. č. 179) lekárne
a detského lekára na Hlavnej ulici č. 179/58 v Štrbe formou vzájomnej dohody za podmienky
súčasného uzavretia novej nájomnej zmluvy v zmysle bodu b) tohto uznesenia.
b) schvaľuje prenájom budovy, 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:
31999115 pre nájomcu – Obec Štrba za týchto podmienok:
1. doba nájmu : 10 rokov od uzavretia novej nájomnej zmluvy
2. výška nájomného: 4 000 €/rok, ktorá sa bude raz ročne (pravidelne každý rok) upravovať
(valorizovať) o výšku inflácie určenej Štatistickým úradom SR za predchádzajúci kalendárny 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 energie a iné prevádzkové náklady znáša nájomca a jeho podnájomcovia.
6. poistenie budovy zabezpečuje prenajímateľ a poistné refakturuje nájomcovi.
7. ukončenie nájmu – uplynutím doby nájmu, dohodou alebo výpoveď z dôvodov uvedených
v zákone (s 3-mesačnou výpovednou lehotou).
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
a) r o z h o d u j e
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písmeno e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že predaj parc. KN-C č. 872/1 –
zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 1422 m2, v podiele 1/1 vedeného na LV č. 1, k. ú.
Štrba pre kupujúceho Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi, a.v. na Slovensku Štrba, M. Janošku
354, 059 38 Štrba, IČO: 31 999 115 je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu , že
predmetný pozemok je dlhodobo trvalou súčasťou uzavretého areálu bývalej materskej školy vo
vlastníctve kupujúceho a takto je nepretržite užívaný spolu s uvedenou budovou,
b) schvaľuje v zmysle § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa predaj pozemku parc. KN-C č. 872/1 –
zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 1422 m2, v podiele 1/1 vedeného na LV č. 1, k. ú.
Štrba pre kupujúceho Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi, a.v. na Slovensku Štrba, M. Janošku
354, 059 38 Štrba, IČO: 31 999 115 za kúpnu cenu 1 € za celý predmet kúpy z dôvodu majetkoprávneho vysporiadania pozemku tvoriaceho uzavretý areál bývalej materskej školy.

Návrh na zmenu ďalšieho užívania objektov vo vlastníctve Cirkevného zboru ECAV v Štrbe
(bývalá materská škola na ulici Čsl. armády a lekáreň na ulici Hlavnej v Štrbe) a
predaj obecného pozemku (areál bývalej MŠ na ul. Čsl. armády v prospech ECAV v Štrbe
Dôvodová správa:
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. 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.
Dňa 21. 3. 2022 boli ECAV prostredníctvom e-mailu vznesené aj nasledovné požiadavky
(podmienky):
1. výška nového ročného nájomného za prenajaté priestory (4000 €), ktorá bude uvedená
v novej nájomnej zmluve, sa každoročne upraví o výšku inflácie oficiálne určenej štátom
(ŠÚ SR) za predchádzajúci kalendárny rok a takto upravená výška nájomného bude platiť
pre celý nasledujúci kalendárny rok.
2. majetkoprávne vysporiadať pozemok, ktorý tvorí okolie (areál) materskej školy na ul. Čsl.
armády v Štrbe – ide o pozemok parc. KN-C č. 872/1 o výmere 1422 m2 v podiele 1/1,
vedený na LV1 – Obec Štrba, a to v prospech Cirkevného zboru ECAV Štrba
Na tieto požiadavky Obec Štrba reagovala novým upraveným návrhom nájomných
podmienok listom zo dňa 12. 4. 2022 . Tieto podmienky sú uvedené vo vyššie uvedenom návrhu
uznesenia. Po prijatí vyššie uvedeného uznesenia a po akceptovaní týchto požiadaviek ECAV
v Štrbe bude uzavretá nová nájomná zmluva medzi obcou a ECAV a budova bývalej materskej
školy bude vrátená späť do užívania 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 €.
***
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi, a.v. Štrba je vlastníkom nehnuteľnosti – budova
súp. č. 72/88 na ul. Čsl. armády (bývalej materskej školy), vrátane pozemku, na ktorej je stavba
postavená (parc. KN-C č. 872/2). Zo strany Cirkevného zboru ECAV, a.v. vznikla požiadavka
majetko-právne vysporiadať aj pozemok okolo tejto budovy tvoriaci bývalý areál materskej školy
a prístupovú cestu k objektu. V súčasnosti je tento pozemok parc. KN-C č. 872/1 vo vlastníctve
obce, vedený na LV č. 1, k. ú. Štrba.
Objekt s prislúchajúcim areálom niekoľko desaťročí slúžil na verejné účely (materská
škola). Nakoľko pozemok, ktorý je predmetom predaja, nebol zahrnutý do reštitučných nárokov
ECAV, obec Štrba v záujme zachovania kontinuity reálneho užívania objektu a prislúchajúceho
okolia, navrhuje predať ECAV pozemok parc. KN-C č. 872/1 za osobitnú kúpnu cenu 1 € za celý
pozemok.
Návrh na predaj pozemku v zmysle § 9a, ods. 8, písm. e) zák. NR SR č. 138/1991 Z.z.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, bol zverejnený
a vyvesený na úradnej tabuli obce Štrba dňa 3. 6. 2022.

OBEC ŠTRBA

K bodu 17
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Návrh na zriadenie vecného bremena na uloženie telekomunikačnej
siete v Tatranskej Štrbe (na sídlisku)
pre spoločnosť Towercom, a.s. Bratislava

Materiál predkladá:
JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

Materiál obsahuje:
1. Dôvodová správa
2. Snímka z katastr. mapy

Materiál pripravil:
Ing. Anna Hurajtová
zamestnanec obce
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
súhlasí
so zriadením budúceho vecného bremena na pozemkoch na LV č. 1 – Obec Štrba, k. ú. Štrba
v podiele 1/1, a to parc. KN-C č. 2275/46, 2275/8, 2275/44, 2275/11, 2275/5, 2276/70 v rozsahu
podľa vyhotoveného geometrického plánu za jednorazovú odplatu vo výške 1 eur/m2 na dobu
neurčitú za účelom umiestnenia líniovej verejnoprospešnej stavby „FO – Štrbské Pleso, prípojka
verejnej elektronickej komunikačnej siete“ a prístupu k tejto sieti za účelom jej správa a údržby
v prospech oprávneného z vecného bremena – spoločnosti Towercom, a.s. Bratislava.
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Návrh na zriadenie vecného bremena na uloženie telekomunikačnej siete v Tatranskej Štrbe
(sídlisko) pre spoločnosť Towercom, a.s. Bratislava

Dôvodová správa:
Investor – spoločnosť Towecom, a.s. Bratislava realizuje v roku 2022 v zmysle územného
rozhodnutia Obce Štrba zo dňa 31. 3. 2021 líniovú verejnoprospešnú stavbu pod názvom: „FO –
Štrbské Pleso, prípojka verejnej elektronickej komunikačnej siete“ v k. ú. Štrba, časť Tatranská
Štrba a Štrbské Pleso.
Za týmto účelom je potrebné uzatvoriť s investorom Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy
o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve obce, k. ú. Štrba, a to: parc. KN-C
č. 2275/46, 2275/8, 2275/44, 2275/11, 2275/5, 2276/70 v dĺžke cca 500 m.
Po realizácii prác, rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom a následne
bude uzatvorená Zmluva o zriadení vecného bremena. Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú
a odplatne za cenu ................ €/m2.

OBEC ŠTRBA

K bodu 18
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Žiadosť Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
o finančný príspevok z rozpočtu obce

Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

1. Informácia o aktuálnej
situácii v DPO SR a žiadosť
o poskytnutie pomoci DPO SR

Materiál pripravil:
JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
a/ berie na vedomie Informáciu o aktuálnej situácii v Dobrovoľnej požiarnej ochrane SR
b/ schvaľuje jednorázový finančný príspevok z rozpočtu obce Štrba pre Dobrovoľnú požiarnu
ochranu SR, ul. Kutuzova 17, Bratislava vo výške 350 EUR.
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OBEC ŠTRBA
K bodu 19
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Správa o vyhodnotení plnenia Plánu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce Štrba za rok 2021

Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

1. Dôvodová správa
2. Vyhodnotenie PHSR obce Štrba
za rok 2021

Materiál pripravil:
Ing. Anna Hurajtová
zamestnanec obce

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
berie na vedomie
Správu o vyhodnotení plnenia Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Štrba za rok
2021.
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Správa o vyhodnotení plnenia Plánu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce Štrba za rok 2021
V zmysle zákona NR SR č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení
zákona č. 309/2014 Z.z, ktorým sa tento zákon mení a dopĺňa, § 12, písm. b), Obec Štrba
monitoruje a predkladá príslušnému vyššiemu územného celku - PSK Prešov - správu o jeho
plnení za predchádzajúci rok. Hodnotiaca správa bola dňa 4. 5. 2022, t.j. do stanoveného
termínu (31. 5. príslušného kalendárneho roka) zaslaná na PSK.
Na základe horeuvedeného predkladáme obecnému zastupiteľstvu v zmysle Realizačnej
časti PHSR obce Štrba vyhodnotenie PHSR na r. 2015 - 2023 podľa jednotlivých stanovených
špecifických cieľov. Plnenie je uvedené v prehľadnej tabuľke.
Vyhodnotenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Štrba za rok 2021
V zmysle zákona NR SR č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení
zákona č. 309/2014 Z.z, ktorým sa tento zákon mení a dopĺňa, § 12, písm. b), Obec Štrba
predkladá príslušnému vyššiemu územného celku - PSK Prešov - správu o jeho plnení za
predchádzajúci rok.
Plán hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Štrba 2015 – 2023 bol schválený
ako aktualizácia PHSR na roky 2007-2013 uznesením Obecného zastupiteľstva v Štrbe
č. 24/2016 zo dňa 30. 3. 2016.
Na základe toho obec postupovala v jeho napĺňaní v rámci určených oblastí a
špecifických cieľov.
V roku 2021 obec zrealizovala tieto zámery:
Č. Oblasť – špecifické ciele
1.

2.

Technická infraštruktúra –
doprava a mobilita:
výstavba nového chodníka pre peších
– ul. Štepánkovická
príprava chodníka ul.
Hviezdoslavova, Školská, Čsl.
armády
príprava rekonštrukcie autobusových
zastávok
modernizácia existujúceho chodníka
– ul. Hlavná
výmena vodovod. prípojok (ul. Čsl.
armády)
rekonštrukcia NN siete v obci
Cestovný ruch:
– modernizácia športového areálu

Miesto

Splnená

Štrba

x

Priebežne
sa plní

Štrba

x

Štrba, Tatr. Štrba

x

Štrba

x

Štrba
Štrba
Štrbské Pleso

x
x
x

3.

4.

-modernizácia cyklotrasy Štrba – T.
Štrba – Š. Pleso
-posilnenie autobusových spojov
v spolupráci s SAD a PSK
- prevádzka novej ozubnicovej
železnice po rekonštrukcii
Otvorená a efektívna samospráva:
príprava zmien a doplnkov ÚPN
Sociálne služby, verejné služby
a zdravotníctvo:
- novostavba CIZS Štrba
- novostavba Materskej školy Štrba
- výstavba nových nájomných bytov

Č. Oblasť – špecifické ciele
5.

6.

Voľný čas a šport:
vybavenie odborných učební
v Základnej škole
oprava šatní – futbal.štadión
Adaptácia obce na zmenu klímy,
zeleň:
regenerácia vnútrobloku - sídlisko
príprava projektu Vodozádržné
opatrenia - sídlisko

Štrba
Štrba, T. Štrba,
Štrbské Pleso
Tatr. Štrba – Štrbské
Pleso

x
x
x

Štrba, Tatr. Štrba,
Štrbské Pleso

x

Štrba
Štrba
Tatranská Štrba

x
x
x

Miesto

Splnená

Priebežne
sa plní

x
Štrba
Štrba

Tatranská Štrba
Tatranská Štrba

x

x
x

Život a potreby samosprávy priniesli aj v roku 2021 ďalšie aktivity, ktoré realizovala
obec nad rámec schváleného PHSR.
Finančné prostriedky na investičné aktivity boli čerpané najmä z rozpočtu obce,
úverových zdrojov, štátneho rozpočtu (dotácie ministerstiev), IROP- EÚ, dotácie PSK a
realizované v rámci združenia OOCR Región Tatry.

Spracovala :
Ing. Anna Hurajtová

OBEC ŠTRBA

K bodu 20
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Správa hlavného kontrolóra obce z vykonanej kontroly

Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

Mgr. Milan Biskup
hlavný kontrolór obce

1. Správa č. 4 hlavného kontrolóra

Materiál pripravil:
Mgr. Milan Biskup
hlavný kontrolór obce

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra obce z vykonanej kontroly.
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SPRÁVA Č. 4
HLAVNÉHO KONTROLÓRA Z KONTROLY NA MIESTE
Hlavný kontrolór:
Kontrolovaný subjekt:
Predmet kontroly:
Kontrolované Obdobie:
Miesto vykonania kontroly:
Dátum vykonania kontroly:

Mgr. Milan Biskup
Obec Štrba
Kontrola vyúčtovania dotácií z rozpočtu obce Štrba
rok 2021
Obec Štrba – Obecný úrad
apríl – máj 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, či poskytnuté dotácie z rozpočtu obce Štrba sú použité v súlade
s právnymi predpismi, všeobecne záväzným nariadením Obce Štrba a v súlade so zmluvami
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Štrba za rok 2021.
Právny základ kontroly:
Pri výkone kontroly som vychádzal predovšetkým z nasledovných právnych predpisov:
• zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 583/2004 Zb. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
predpisov,
• zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p.
• VZN č. 5/2012 o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce.
Zoznam kontrolovaných dokladov:
- Faktúry, pokladničné doklady
-

Výpisy z účtu

-

Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

-

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

Záverečné konštatovanie:
Obec Štrba poskytla dotácie z rozpočtu obce občianskym združeniam na rok 2021 na základe
schváleného uznesenia obecným zastupiteľstvom č. 205/2021 zo dňa 18.3.2021 nasledovne:
Športový klub Štrba – výška schválenej a poskytnutej dotácie 18 600,00 €. Dotácia poskytnutá
na základe zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Štrba v roku 2021, podpísanej dňa
10.4.2021 a zverejnenej dňa 14.4.2021.
Športový klub Štrba použil poskytnutú dotáciu v celkovej sume 18 200,-€ podľa jednotlivých
oddielov – Futbalový oddiel 12 350,00 €, Lyžiarsky oddiel 5 000,00 €, Volejbalový oddiel 275,00
€, Kulturistický oddiel 200,00 €, Tenisový oddiel 100,00 €, Stolnotenisový oddiel 0 €, Turistický
oddiel 400,00 € a prenájom telocvične ŠK 0 €. Nevyčerpaná dotácia ŠK Štrba za rok 2021 v
sume 400,00 € bola dňa 9.12.2021 vrátená na účet obce Štrba v súlade so zmluvou
o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Štrba.
Dobrovoľný hasičský zbor Štrba – výška schválenej a poskytnutej dotácie 1 300,00 €. Dotácia
poskytnutá na základe zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Štrba v roku 2021,
podpísanej dňa 10.4.2021 a zverejnenej dňa 14.4.2021. DHZ Štrba použil poskytnutú dotáciu
v plnej výške t.j. 1 300,00 € v súlade so zmluvou o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Štrba.
Základná organizácia SZZP Štrba – výška schválenej a poskytnutej dotácie 350,00 €. Dotácia
poskytnutá na základe zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Štrba v roku 2021,
podpísanej dňa 10.4.2021 a zverejnenej dňa 14.4.2021. ZO SZZP použila poskytnutú dotáciu
v plnej výške v súlade so zmluvou o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Štrba.
Folklórne združenie Štrbianček – schválená dotácia vo výške 500,00 €. Nebola však podpísaná
zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Štrba v roku 2021 a z tohto dôvodu nebola
poskytnutá dotácia obcou Štrba. Folklórne združenie Štrbianček oznámilo obci Štrba, že
nakoľko v dôsledku existujúcej pandémie COVID-19 nebolo možné vykonávať činnosť, za
účelom, ktorým žiadali o dotáciu, preto z ich strany nebola podpísaná zmluva o poskytnutí
dotácie z rozpočtu obce Štrba v roku 2021.
Zúčtovanie dotácií a všetky predložené doklady sú v súlade so zákonom o finančnej kontrole,
s právnymi predpismi, Všeobecne záväzným nariadením obce a so Zmluvami o poskytnutí
dotácie z rozpočtu obce Štrba. Dotácie boli použité na určený verejnoprospešný účel a
v stanovenej lehote. Všetky výdavky poskytnutých dotácii boli posúdené ako oprávnené.
Poskytnutá dotácia ŠK Štrba nebola vyčerpaná v plnej výške a preto nevyčerpaná dotácia vo
výške 400,00 € bola vrátená na účet obce v súlade so zmluvou o poskytnutí dotácie. Zmluvy
o poskytnutí dotácii boli riadne zverejnené na webovej stránke Obce Štrba.
Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky, preto v zmysle § 22 zákona č. 357/2015 Z. z.
o finančnej kontrole a audite v z.n.p. bola kontrola ukončená správou.

Dátum vyhotovenia správy:
Dátum odoslania správy povinnej osobe /prevzatia správy:

10.05.2022
10.05.2022

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

Michal Sýkora, starosta obce:

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

Mgr. Milan Biskup, hlavný kontrolór obce:

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

OBEC ŠTRBA
K bodu 21
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra obce
na 2. polrok 2022

Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

Mgr. Milan Biskup
hlavný kontrolór obce

1. Plán činnosti
hlavného kontrolóra obce Štrba na
2. polrok 2022

Materiál pripravil:
Mgr. Milan Biskup
hlavný kontrolór obce

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
schvaľuje
Plán činnosti hlavného kontrolóra obce Štrba na 2. polrok 2022.
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OBEC ŠTRBA, HLAVNÝ KONTROLÓR

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Štrba
na II. polrok 2022
V súlade s ustanovením § 18f ods.1 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
predkladám obecnému zastupiteľstvu obce Štrba návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na II. polrok 2022.
Kontrolná činnosť bude vykonávaná v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov.
Pri vykonávaní finančnej kontroly sa hlavný kontrolór obce a kontrolované subjekty riadia
základnými pravidlami finančnej kontroly v súlade so zákonom 357/2015 Z.z. o finančnej
kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Návrh plánu kontrolnej činnosti:
I.
p.č.

Kontrolná činnosť
Predmet kontroly

1

Kontrola zverejňovania zmlúv v centrálnom registri zmlúv
v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám.

2

Kontrola evidencie majetku – obec Štrba

3

Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva

Kontrolované
obdobie
od 04/2022
rok 2021
II. polrok 2022

Ostatné kontroly
1

Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa
hlavný kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti

2

Kontroly vykonávané na základe uznesení Obecného zastupiteľstva.
II.

Ostatná činnosť

1

Účasť na rokovaniach obecného zastupiteľstva.

2

Spracovanie a predkladanie správ o výsledkoch kontrol pre obecné zastupiteľstvo

3

Spracovanie a predloženie návrhu Plánu kontrolnej činnosti na nasledujúce obdobie.

Zverejnené na úradnej tabuli od 01.06.2022
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4

Spracovanie odborného stanoviska k Návrhu rozpočtu obce Štrba na roky 2023-2025

5

Metodická pomoc pri príprave nariadení a interných smerníc.

6

Spolupráca so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami
pridelenými obci so štátneho rozpočtu, alebo fondov Európskej únie.
III.

1

Vzdelávanie a zvyšovanie odbornosti

Zvyšovanie odbornosti v oblasti kontroly na odborných seminároch a školeniach
organizovaných vzdelávacími inštitúciami.

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce schválený obecným zastupiteľstvom je
v zmysle § 18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení poverením na vykonanie
následnej finančnej kontroly.
Návrh plánu kontrolnej činnosti bol v súlade s ustanovením § 18 ods.1 písm b) zákona
č. 369/1990 o obecnom zriadení zverejnený na úradnej tabuli obce, predložený na rokovanie
obecného zastupiteľstva v Štrbe a schválený uznesením na jeho zasadnutí dňa 20.6.2022.

V Štrbe, dňa 31.05.2022

Mgr. Milan Biskup
hlavný kontrolór obce Štrba

Zverejnené na úradnej tabuli od 01.06.2022

