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. 7 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.

19. zasadnutie OcZ, Štrba 3. októbra 2022

SPRÁVA Č. 7 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 20.6.2022
Kontrolované Obdobie:
20.6.2022 – 28.9.2022
Miesto vykonania kontroly: obec Štrba – obecný úrad
Dátum vykonania kontroly: september 2022

Ciele kontroly:
Cieľom kontroly bolo preveriť, či uznesenia prijaté Obecným zastupiteľstvom dňa 20.6.2022
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 20.6.2022 - od uznesenia č.
302/2022 po uznesenie č. 322/2022.
Záverečné konštatovanie:
Kontrolované podklady k vykonateľným uzneseniam obecného zastupiteľstva od uznesenia č.
302/2022 – 322/2022, boli plnené nasledovne:
Uznesenie č. 312/2022 – OZ schvaľuje
a/ kúpu pozemku parc. KN-E č. 1042/ - 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 1/4 –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 1596 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 majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod miestnym cintorínom v Štrbe za
podmienky, že kúpna cena bude uhradená formou troch ročných splátok (počas troch rokov od
podpísania kúpnej zmluvy).
Kúpne zmluvy, spracované v zmysle podmienok schválených týmto uznesením, sú pripravené
na podpísanie predávajúcim.
Uznesenie je v plnení.
Uznesenie č. 313/2022 – OZ schvaľuje odkúpenie časti pozemkov parc. KN-C č. 3450/1 –
ostatná plocha o výmere 2027 m2, 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 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.
Pripravuje sa nový znalecký posudok s platnosťou jedného roka, ktorý je v procese spracovania
a následne môže byť podpísaná kúpna zmluva.
Uznesenie je v plnení.
Uznesenie č. 314/2022 – OZ schvaľuje zriadenie vecného bremena na pozemku parc. 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, Levočská 2, Poprad na dobu
neurčitú za cenu 1 €/m2 pre účely zriadenia prístupovej cesty a zabezpečenia parkovania.
Vecné bremeno v tomto prípade je možné zriadiť až po ukončení dedičského konania
spoločníka p. Pavla Kováča.
Uznesenie je v plnení.
Uznesenie č. 315/2022 – OZ 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 Dindu, Hlavná 257/136, Štrba na dobu určitú 5 rokov za ročné nájomné vo
výške 100 € za celý pozemok na účely užívania ako záhrady pri rodinnom dome.
Dňa 22.8.2022 bola podpísaná nájomná zmluva o prenájom pozemku so žiadateľom Emilom
Dindom, Hlavná 257/136, Štrba.
Uznesenie je splnené.

Uznesenie č. 316/2022 – OZ
a/ schvaľuje ukončenie nájomnej zmluvy uzavretej medzi obcou Štrba a Cirkevným zborom
ECAV 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 plochy a nádvoria, o výmere 762
m2 v podiele 1/1, zapísané na LV č. 2534, k.ú. Štrba od vlastníka – prenajímateľa: Cirkevný
zbor ECAV Štrba 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 o výšku inflácie určenej štatistickým úradom SR za predchádzajúci
kalendárny rok
3. V podnájme voči obci bude lekáreň Veronica za nájomne 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).
Dňa 28.9.2022 bola podpísaná Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme v znení jej dodatkov medzi
obcou Štrba a Cirkevným zborom ECAV Štrba a zároveň 28.9.2022 bola podpísaná nová
Zmluva o nájme nebytových priestorov medzi prenajímateľom Cirkevným zborom ECAV Štrba
a nájomcom obcou Štrba.
Uznesenie je splnené.

Uznesenie č. 317/2022 – OZ
a/ rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle ustanovenia §9a ods. 8
písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že predaj 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 ECAV Štrba 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 ECAV Štrba za kúpnu cenu 1 € za celý predmet kúpy
z dôvodu majetkovo-právneho vysporiadania pozemku tvoriaceho uzavretý areál bývalej
materskej školy.
Návrh kúpnej zmluvy medzi kupujúcim Cirkevný zbor ECAV Štrba a predávajúcim obec Štrba
je pripravený na posúdenie kupujúcemu.
Uznesenie je v plnení.

Uznesenie č. 318/2022 – OZ súhlasí so zriadením budúceho vecného bremena na pozemkoch
na LV č. 1 – Obec Štrba v podiele 1/1 a to parc. KN-C č. 2275/45, 2275/8, 2275/44, 2275/11,
2275/5, 2276/70 v rozsahu podľa vyhotoveného geometrického plánu za jednorazovú odplatu
vo výške 1,50 €/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 správy a údržby v prospech oprávneného z vecného bremena – spoločnosti
Towercom a.s. Bratislava.
Spoločnosťou Towercom a.s. Bratislava bol zaslaný návrh zmluvy o zriadení vecného bremena,
ktorý je v procese posudzovania obcou Štrba.
Uznesenie je v plnení.
Uznesenie č. 319/2022 – OZ schvaľuje jednorazový finančný príspevok z rozpočtu obce Štrba
pre Dobrovoľnú požiarnu ochranu SR, ul. Kutuzova 17, Bratislava vo výške 350 €.
Dňa 29.6.2022 bol poskytnutý príspevok pre DPO.
Uznesenie je schválené.

Dátum vyhotovenia správy:

28.09.2022

Dátum prevzatia správy povinnou osobou:

28.09.2022

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
Návrh na zmenu rozpočtu obce Štrba pre rok 2022 –
rozpočtovým opatrením č. 7/2022

Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

Michal Sýkora
starosta obce

1. Návrh na zmenu rozpočtu obce
Štrba pre rok 2022 rozpočtovým
opatrením č. 7/2022

Materiál pripravil:
Ing. Romana Paverová
zamestnanec OcÚ Štrba
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
a) schvaľuje návrh na zmenu rozpočtu obce Štrba pre rok 2022 rozpočtovým opatrením č.
7/2022 (rozpočtové opatrenie tvorí prílohu tohto uznesenia).
b) schvaľuje na dočasné prefinancovanie zvýšených výdavkov spojených s nárastom
mzdových výdavkov na základe rozhodnutia vlády SR, s nárastom cien energií a s dopadmi
inflácie prijatie a čerpanie kontokorentného úveru do výšky týchto zvýšených výdavkov pre
prípad, že nastane časový nesúlad medzi plnením príjmov a výdavkov

19. zasadnutie OcZ, Štrba 3. októbra 2022

Obec Štrba
Hlavná188/67, 059 38 Štrba
Obce Štrba
Dňa:

Návrh na zmenu rozpočtu Obce Štrba na rok 2022
rozpočtovým opatrením č. 7/2022
Spracovala:
Ing.Romana Paverová
ekonóm obce Štrba

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2022
Zvýšenie príjmov na kategóriách rozpočtu podľa rozpisu
v celkovej sume 42 250 Eur.
Zvýšenie výdavkov na kategóriách programového rozpočtu podľa rozpisu
v celkovej 83119 Eur.

I. Rozpočet príjmov
Rozpočtové opatrenie č. 7
rozpočtová
text
kategória
222003 Príjem za porušenie predpisov
292019 Z refundácií
312001 Transfery zo štátneho rozpočtu

BEŽNÉ PRÍJMY
322001 Kapitálové transfery

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

návrh na úpravu rozpočtu v Eur

dôvod na úpravu rozpočtu

6 566
11 985
22 452
41 003

Príjem za pokutové bloky OcP, príjem za porušenie predpisov - StÚ
Príjem z refundácií energií za ŠA ŠP - OOCR
Príspevok na ubytovanie Ukrajincov za júl a august 2022 + 22 452 €

- (11UA)

1 247
1 247

Refundácia zdravotníckej techniky a vybavenia - CIZS

- (1AA1,2)

FINANĆNÉ OPERÁCIE

0

PRÍJMY SPOLU

42 250
Rozpočtové opatrenie č. 7

rozpočtová
kategória

text

návrh na úpravu rozpočtu v Eur

dôvod na úpravu rozpočtu

BEŽNÉ VÝDAVKY
5. BEZPEČNOSŤ
5.1. Obecná polícia
611 Mzdy, platy
620 Odvody

11 320
Mzdy, platy - zamestnanci - OcP (návrh rozpočtu na rok 2022 bol ponížený na úroveň návrhu na rok 2021) pôvodný návrh o 6 240 eur vyšší
Odvody do SP a ZP - zamestnanci OcP

6 320
5 000

6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
6.1. Zber a odvoz odpadu
637004 Všeobecné služby

7 000
7 000

Zber a odvoz odpadu - Brantner

8.VZDELÁVANIE
8.1. Materské školy
614,620 Odmeny a odvody
8.3. Základná umelecká škola
614,620 Odmeny a odvody
8.5. Stravovanie v jedálni základnej školy
614,620 Odmeny a odvody
8.6. Školský klub detí
614,620 Odmeny a odvody

10 390
10 390
8 264
8 264
3 374
3 374
1 350
1 350

Odmeny na základe vyššej KZ za rok 2022 (10+6 osôb)
Odmeny na základe vyššej KZ za rok 2022 (14+3 osoby)
Odmeny na základe vyššej KZ za rok 2022 (5 osôb)
Odmeny na základe vyššej KZ za rok 2022 (2 osoby)

9. ŠPORT
9.3. Športový areál Štrbské Pleso
632001 Energie

0
0

Energie - vyššie výdavky - športový areál na Štrb. Plese ( 100 000 €)

11. PROSTREDIE PRE ŽIVOT
611
612001
612002
637004

11.1. Verejné priestranstvá
Mzdy, platy
Osobný príplatok
Ostatné príplatky
Všeobecné služby
11.2. Verejné osvetlenie

632001 Energie

24 951
16 018
5 874
965
2 094
19 701

Mzdy, platy - zamestnanci cez ÚPSVaR
Osobný príplatok - zamestnanci cez ÚPSVaR
Ostatné príplatky - zamestnanci cez ÚPSVaR
Úprava VP okolo Futbalového štadióna

19 701

Energie na verejné osvetlenie (navýšenie o 30 500 €) - momentálna potreba

14. ADMINISTRATÍVA
14. Administratíva
642014 Transfery jednotlivcovi
644001 Transfery PO založenej obcou

BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU

-57 548
22 452
-80 000

Príspevok ubytovateľom na ubytovanie Ukrajincov za jún 2022
Dotácia pre OTV z rozpočtu obce na správu majetku obce

28 802

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA
713 004
717 002
717 002
717 002
717 002
717 002
717 002
717 002
717 003

1.2. Strategické plánovanie a projekty
Nákup servera
Modernizácia autobusových zastávok v obci
Modernizácia areálu ZŠ
Modernizácia MK v Štrbe
Modernizácia MK v Štrbe
Modernizácia MK - chodník Ul. Hlavná
Modernizácia MK v TŠ a na ŠP
Modernizácia obecného úradu TŠ
Stavebná úprava verejné priestranstvo

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU

54 317
4 000
-29 916
-3 008
43 000
49 100
1 478
-3 807
-1 530
-5 000

Nutná výmena servera na obecnom úrade (havarijný stav) - 1. splátka
Spoluúčasť obce - táto invest. akcia sa presúva do roku 2023
Areál okolo Základnej školy v Štrbe - úspora
Asfaltácia miestnych kominákcii po výstavby nových chodníkov
Väčší rozsah prác pri výstavbe chodníkov v obci 41 000 € (na základe súpisu prác) + zábradlie 8 000 €
Rekonštruckia chodníka na Hlavnej ulici
modernizácia ciest a chodníky - úspora
zníženie výdavkov na dokončení - Obecný úrad a pobecné nájomné byty
Verejné priestranstvo okolo CIZS - nerealizácia prvkov drobnej architektúrsy

54 317

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU

0

VÝDAVKY SPOLU
Celkové príjmy =
Celkové výdavky =
Rozdiel =
úver k dispozícii =
Celkový rozdiel =

V Štrbe dňa 3.10.2022
Spracovala: Ing. Romana Paverová
Predkladá : Michal Sýkora

83 119
42 250,00 €
83 119,00 €
-40 869,00 € - bude to kryté zo zostatku úveru (úver k dispozícii vo výške 40 869 eur)
40 869,00 €
0,00 €

OBEC ŠTRBA

K bodu 5
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Informatívna správa o konsolidovanej účtovnej závierke obce Štrba
za rok 2021 a o vykonaní auditu tejto závierky
Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

1. Výročná správa obce Štrba za rok 2021
2. Správa nezávislého audítora

Materiál pripravil:
Ing. Romana Paverová
zamestnanec obce

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
berie na vedomie
Informatívnu správu (správu audítora) o konsolidovanej účtovnej závierke obce Štrba za rok 2021.

19. zasadnutie OcZ, Štrba 3. októbra 2022

Konsolidovaná výročná správa
(uvádza údaje z individuálnej výročnej správy)

Obce Štrba

za rok 2021

Michal Sýkora
starosta obce

Názov:

OBEC ŠTRBA

Sídlo:

Obecný úrad, Hlavná 188/67, 059 38 Štrba

Štatutárny orgán:

Michal Sýkora, starosta obce

SK NACE:

84110 všeobecná verejná správa

Kód obce:

523933

IČO obce:

00326615

DIČ obce:

2021212765

Kontakt:

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

2
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1. Základná charakteristika konsolidovaného celku
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou
osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou
obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

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

1.2. Demografické údaje
Počet obyvateľov : 3 366
Prehľad o pohybe obyvateľov v obci Štrba v období od 01. 01. 2021 do 31.12.2021:
Počet občanov s trvalým pobytom:

Štrba
Tatranská Štrba
Štrbské Pleso

2 441
829
96

Počet prisťahovaní:

Štrba
Tatranská Štrba
Štrbské Pleso

30
7
2

Počet odsťahovaní:

Štrba
Tatranská Štrba
Štrbské Pleso

33
20
2

Počet narodení:

Štrba
Tatranská Štrba
Štrbské Pleso

31
4
0

Počet úmrtí:

Štrba
Tatranská Štrba
Štrbské Pleso

41
7
3
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Vývoj počtu obyvateľov :
Počet obyvateľov k 31. 12. 2007 bol 3 602.
Počet obyvateľov k 31. 12. 2008 bol 3 645.
Počet obyvateľov k 31. 12. 2009 bol 3 639.
Počet obyvateľov k 31. 12. 2010 bol 3 649.
Počet obyvateľov k 31. 12. 2011 bol 3 626.
Počet obyvateľov k 31. 12. 2012 bol 3 601.
Počet obyvateľov k 31. 12. 2013 bol 3 568.
Počet obyvateľov k 31. 12. 2014 bol 3 546.
Počet obyvateľov k 31. 12. 2015 bol 3 492.
Počet obyvateľov k 31. 12. 2016 bol 3 479.
Počet obyvateľov k 31. 12. 2017 bol 3 456.
Počet obyvateľov k 31. 12. 2018 bol 3 481.
Počet obyvateľov k 31. 12. 2019 bol 3 455.
Počet obyvateľov k 31. 12. 2020 bol 3 399.
Počet obyvateľov k 31. 12. 2021 bol 3 366.

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

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

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

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

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

1.4. História obce
Štrba sa nachádzala na historickom území Liptova. Po zániku Veľkomoravskej ríše sa severné časti
dnešného Slovenska postupne začleňovali do nového štátneho útvaru – Uhorska. Územie Liptova bolo
súčasťou Zvolenského komitátu až do roku 1339, keď sa tento administratívny celok rozpadol a vyvinuli
sa z neho štyri samostatné stolice – Turiec, Liptov, Orava a Zvolen.
V druhej polovici 13. storočia sa šírilo osídlenie Liptova i smerom k okrajovým územiam. Šľachtic
Bohumír, vtedy známy ako Bogomer, dostal kus rozsiahlej pôdy, rozprestierajúcej sa od Važca na východ
až po spišské hranice. Postupnou kolonizáciou územia vznikali nové osady a jednou z nich bola aj Štrba.
Na získanom majetku v roku 1269 založil podľa princípov nemeckého dedinského práva obec s názvom
Štrba. V roku 1286 Ladislav IV. povýšil Bohumíra so synmi do šľachtického stavu. O podmienkach
a výsadách obyvateľstva hovorí listina Bohumírových synov z roku 1290. Ich potomkovia sa spomínajú
ako vlastníci ešte v roku 1391, potom ju vlastnili aj iní zemepáni. V 15. a 16. storočí to boli Svätojánski
(Szentiváni), Smrečianski (Szmrecsani) a zemepáni z Trsteného (Bánovci).
Pôvod názvu Štrba nebol zatiaľ objasnený. Najstarší názov Czorba zrejme súvisí s jej polohou – štrbinou
medzi Vysokými a Nízkymi Tatrami. Vplyvom rôznych udalostí bol názov obce modifikovaný. Známe
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sú podoby Chorba, Chorba-Churba, Chirbans, Csorba, Sorba, Cschorba, Sstrba, Cschirben, a od roku
1920 Štrba.
V katastri obce vznikli do konca 13. storočia ďalšie menšie osady – Hrachovisko, Staré Piely a Šoldov.
Vieme o nich prevažne z ústnej tradície. Významnou je osada Šoldov, ktorej základy začali odkrývať
archeológovia v roku 1951 a pokračovali v rokoch 2013,2015,2016 a 2017. Najstaršia známa písomná
zmienka o nej pochádza z roku 1330.
Obec má tri časti obce – obec Štrba (1280), Tatranská Štrba (1880) a Štrbské Pleso (1872).
Tatranská Štrba - bezprostredným podnetom pre jej vznik bola stavba Košicko-bohumínskej
železnice a stanice Hochwald v r. 1880, ktorú neskôr premenovali na Štrbu. Tatranská Štrba pôvodne
vznikla ako dopravný uzol. Rozvoj turistického ruchu si však vyžiadal ďalšiu výstavbu a rozvoj služieb.
Od r. 1960 došlo k územnej reorganizácii a Tatranská Štrba sa stala súčasťou obce Štrba . Svoj najväčší
rozvoj zaznamenala až počas MS v lyžovaní v roku 1970. V súčasnosti je Tatranská Štrba moderná časť
obce s vybudovanou infraštruktúrou a rozvíjajúcou sa výstavbou. V tesnej blízkosti Tatranskej Štrby sa
nachádza chatová lokalita Lieskovec – Pálenica.
Vznik Štrbského Plesa rozhodujúcou mierou ovplyvnila výstavba podtatranského úseku Košickobohumínskej železnice v roku 1871. V roku 1896 bola vybudovaná medzi Tatranskou Štrbou a
Štrbským Plesom parná ozubnicová železnica, ktorá prispela k urýchleniu rozvoja cestovného ruchu na
štrbskom území.
Veľký rozmach zaznamenalo Štrbské Pleso v r. 1970, kedy sa tu konali Majstrovská sveta FIS v
klasických lyžiarskych disciplínach. Štrbské Pleso je významné centrum turizmu a zimných športov.
Štrbské Pleso bolo vždy integrálnou súčasťou obce Štrba a podstatná časť jeho územia aj vlastníctvom
obyvateľov obce Štrba.
1.5. Pamiatky
Rímskokatolícky kostol – výstavba v rokoch 1221/1222, potom prestavaný Kostol sv. Ondreja bol
postavený v roku 1846. Nachádza sa v ňom neskorobarokový oltár sv. Ondreja z polovice
18.
storočia s obrazov sv. Ondreja od Antona Springera z roku 1867.
Evanjelický a. v. kostol, postavený v roku 1784. Nachádza sa v ňom neskorobarokový oltár z roku
1784 s obrazom Krista z 1. polovice 19. storočia.
Zaniknutá dedina Šoldov – zaniknutá stredoveká dedina - archeologické nálezisko, Pomník padlých
partizánov na Štrbskom Plese, Pomník Smútiaca mať – pomník II. svetovej vojne v strede obce, vila
Marína, rozhľadňa – Monte Mory, Grandhotel Kempinski, stará stanica elektrickej dráhy.

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

1.7. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
- Základná škola, Školská 168/3, 059 38 Štrba
- Materská škola, Školská 808/19, 059 38 Štrba
- Súkromná stredná športová škola ELBA, Školská 168/3, 059 38 Štrba
Na mimoškolské aktivity je zriadená:
- Základná umelecká škola, Hlavná 143/40, 059 38 Štrba
- Školský klub pri Základnej škole v Štrbe

1.8. Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje:
- Všeobecná lekárka pre dospelých – LUEVA, s, r. o. Poprad
v zast. MUDr. Eva Ludrovanová
- Všeobecný lekár pre deti a dorast – Springsan, s. r. o. Poprad
v zast. MUDr. Marián Patrik
- Zubná lekárka – MUDr. Mária Kotryová v Štrbe
Koncom roka 2021 bola dokončená výstavba nového zdravotného strediska – Centra integrovanej
zdravotnej starostlivosti v Štrbe, kde bude od roku 2022 poskytovaná zdravotná starostlivosť pre
občanov obce Štrba, ako aj pre občanov okolitých obcí.
V obci Štrba sa nachádzajú 2 lekárne a to:
- Lekáreň v Štrbe (VICTORIA Poprad, s. r. o. v zast. PharmDr. Andrea Havránková ) a na
Štrbskom Plese - Tatranská lekáreň, (prevádzkovateľ Tatranská diakonia, s. r. o. v zast.
Mgr. Ivana Filová)

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

1.10. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje :
- Obec Štrba prostredníctvom zamestnancov úseku kultúry
- Obec Štrba prostredníctvom komisie školstva a kultúry pri OZ
- DFS Štrbianček, FS Šrbän
- Základná umelecká škola usporiadaním koncertov svojich žiakov a vystúpeniami na podujatiach
obce a organizácií pôsobiacich v obci
- Základná škola vystúpeniami na podujatiach obce a organizácií pôsobiacich v obci
- MO Matice slovenskej v Štrbe
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1.11. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
- Slovenská pošta a. s. Banská Bystrica
- COOP Jednota Poprad
- Mária Hlavová rozličný tovar, Štrba
- Reštaurácia Martek s.r.o. – Pavol Otčenáš, Štrba
- Rozličný tovar – Michal Petruška, Štrba
- Dušan Šerfel - maloobchod so zmiešaným tovarom, Štrba
- Slávka Bezáková – Textil u Slávky, Štrba
- Pizza Krocan – Róbert Pleteník, Štrba
- zariadenia poskytujúce služby cestovného ruchu – Štrba, Tatranská Štrba, Štrbské Pleso (Hotel
Sipox, Grandhotel Kempinski, Hotel Patria, Hotel Toliar, Hotel Trigan, Hotel Borovica, Hotel
FIS, Hotel Solisko, Penzión Pleso, Hotel Panoráma, Hotel Rysy, Koliba Žerucha, Hotel Meander
a ďalšie zariadenia)
Najvýznamnejší priemysel v obci :
- TATRAPAK s.r.o. Štrba
- M.K.C. s.r.o. Štrba
- Tatraolej s.r.o., Tatranská Štrba
- Stolárstvo Kunaj Tatr. Štrba
Najvýznamnejšia poľnohospodárska a lesnícka činnosť v obci :
- Poľnohospodárske družstvo Štrba
- Pozemkové spoločenstvo Urbár Štrba

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

Základná škola Štrba

Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky

Školská 168, 059 38 Štrba

Dátum založenia konsolidovanej účtovnej jednotky

01.07.2002

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky

Základná umelecká škola Štrba

Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky

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

01.07.2002

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky

Materská škola Štrba

Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky

Školská 808/19, 059 38 Štrba

Dátum založenia konsolidovanej účtovnej jednotky

01.01.2014

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

DOMOVINA TATRY s. r. o.

Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky

Štúrova 1502, 059 41 Tatranská Štrba

Dátum založenia/vzniku konsolidovanej účtovnej
jednotky

29.04.1994

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

60 %

(obchodnej spoločnosti)

Obchodné meno konsolidovanej účtovnej jednotky

OTV s. r. o.

Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky

Hlavná 188/67, 059 38 Štrba

Dátum založenia/vzniku konsolidovanej účtovnej
jednotky

17.02.1998

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

100 %

(obchodnej spoločnosti)
Obchodné meno konsolidovanej účtovnej jednotky

TV Štrba s. r. o.

Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky

Hlavná 188/67, 059 38 Štrba

Dátum založenia/vzniku konsolidovanej účtovnej
jednotky

15.11.2001

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

100 %

(obchodnej spoločnosti)
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2. Rozpočet obce na rok 2021 a jeho plnenie
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). Tento rozpočtový schodok bol vyrovnaný finančnými operáciami.
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.

2.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2021

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

7 112 759,00

7 870 562,00

Skutočné
plnenie
príjmov/
čerpanie
výdavkov
k 31.12.2021
6 482 221,79

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

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

Schválený
rozpočet

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene

% plnenia
príjmov/
%
čerpania
výdavkov
82,36
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2.2. 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,
c) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu podľa ustanovenia §140141 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,
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e)

f)

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,
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 z výsledku hospodárenia za rok 2021.

2.3. Rozpočet na roky 2022 - 2024

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

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

Skutočnosť
k 31.12.2021
6 482 221,79

Rozpočet
na rok 2022
5 568 527,00

Rozpočet
na rok 2023
3 685 898,00

Rozpočet
na rok 2024
3 705 879,00

3 492 371,39
1 202 786,63
1 671 030,73

3 706 412,00
1 010 721,00
686 960,00

3 685 798,00
0,00
100,00

3 705 779,00
0,00
100,00

116 033,04

164 434,00

0,00

0,00

Skutočnosť
k 31.12.2021
6 482 136,64

Rozpočet
na rok 2022
5 568 527,00

Rozpočet
na rok 2023
3 685 898,00

Rozpočet
na rok 2024
3 705 879,00

3 752 357,74
2 573 770,98
156 007,92

3 647 532,00
1 776 065,00
144 930,00

3 582 504,00
0,00
103 394,00

3 584 835,00
0,00
121 044,00

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

Skutočnosť
k 31.12.2021

Skutočnosť
k 31.12.2020

10 441 627,16

10 489 183,36

9 195 373,71

7 663 646,07

46 089,42

55 257,42

8 577 499,25

7 030 778,61

571 785,04

577 610,04

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

1 231 744,53

2 810 731,91

12 361,59

7 677,07

1 009 295,06

964 363,23

0,00

0,00

89 729,66

86 463,42

120 358,22

1 752 228,19

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

14 508,92

14 805,38

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

Časové rozlíšenie

Krátkodobé pohľadávky :

89 729,66 EUR

z toho za nakladanie s odpadmi, služby, nájom, energie, plyn, vodné, stočné a ostatné pohľadávky
z nedaňových príjmov – celkom 67 146,41 EUR a miestne dane celkom 22 583,25 EUR.

b) za konsolidovaný celok
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2021

Skutočnosť
k 31.12.2020

Majetok spolu

10 941 181,34

10 976 641,95

Neobežný majetok spolu

10 372 121,40

8 839 705,31

46 089,42

55 257,42

9 785 599,13

8 244 015,04

Dlhodobý finančný majetok

540 432,85

540 432,85

Obežný majetok spolu

551 622,38

2 118 984,94

18 814,41

15 237,56

4 285,38

4 992,00

0,00

0,00

Krátkodobé pohľadávky

207 320,68

169 970,46

Finančné účty

321 201,91

1 928 784,92

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

17 437,56

17 951,70

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky

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

Skutočnosť
k 31.12.2021

Skutočnosť
k 31.12.2020

10 441 627,16

10 489 183,36

2 165 853,32

2 684 484,66

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia

2 165 853,32

2 684 484,66

Záväzky

2 392 537,27

3 034 705,35

3 840,00

3 480,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

536 449,02

876 242,13

Dlhodobé záväzky

327 274,96

341 731,11

Krátkodobé záväzky

430 770,06

743 821,58

Bankové úvery a výpomoci

1 094 203,23

1 069 430,53

Časové rozlíšenie

5 883 236,57

4 769 993,35

Vlastné imanie
z toho :

z toho :
Rezervy

b) za konsolidovaný celok
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu

Skutočnosť
k 31.12.2021

Skutočnosť
k 31.12.2020

10 941 181,34

10 976 641,95

2 319 256,71

2 794 220,29

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia

2 319 256,71

2 794 220,29

Záväzky

2 740 408,26

3 416 355,88

9 484,01

11 929,55

Zúčtovanie medzi subjektami VS

536 449,02

876 242,13

Dlhodobé záväzky

330 716,57

345 225,43

Krátkodobé záväzky

743 422,43

1 052 871,24

Bankové úvery a výpomoci

1 120 336,23

1 130 087,53

Časové rozlíšenie

5 881 516,37

4 766 065,78

Vlastné imanie
z toho :

z toho :
Rezervy
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3.3. Pohľadávky
a) za materskú účtovnú jednotku
Pohľadávky
Pohľadávky v brutto hodnote
Pohľadávky v netto hodnote

Zostatok
k 31.12 2021
204 926,52

Zostatok
k 31.12 2020
196 173,85

89 729,66

86 463,42

Zostatok
k 31.12 2021
207 320,68

Zostatok
k 31.12 2020
169 970,46

b) za konsolidovaný celok
Pohľadávky
Pohľadávky

Významnú časť vyššie uvedených pohľadávok tvoria pohľadávky obchodných spoločností voči
odberateľom vo výške 117 315 eur, daňové pohľadávky za daň z nehnuteľnosti vo výške 20 375 eur, daň
z ubytovania vo výške 2 159 eur, poplatok za komunálny odpad vo výške 26 995 eur, pohľadávky za
nájom a náklady s ním spojené vo výške 15 637 eur a dobropisy za energie vo výške 8 218 eur.

3.4. Záväzky
a) za materskú účtovnú jednotku
Záväzky
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2021
758 045,02

Zostatok
k 31.12 2020
1 085 552,69

Zostatok
k 31.12 2021
1 074 139,00

Zostatok
k 31.12 2020
1 398 096,67

b) za konsolidovaný celok
Záväzky
Záväzky

Uvedený stav záväzkov k 31.12.2021 bol spôsobený najmä zostatkom záväzkov voči dodávateľom za
investičné projekty financované z EÚ a ŠR formou predfinancovania. Ďalšiu významnú časť tvorí
zostatok úveru zo ŠFRB na výstavbu obecných nájomných bytov.
Obchodná spoločnosť OTV, s. r. o. eviduje taktiež nehradené faktúry najmä za energie, plyn a za opravu
a údržbu cyklotrasy, ktoré sú splatné v roku 2022.
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4. Hospodársky výsledok za 2021 - vývoj nákladov a výnosov za materskú
účtovnú jednotku a konsolidovaný celok
a) za materskú účtovnú jednotku
Skutočnosť
k 31.12.2021
3 762 223,64

Skutočnosť
k 31.12. 2020
3 449 448,01

50 – Spotrebované nákupy

367 117,92

327 978,78

51 – Služby

386 985,67

300 976,87

52 – Osobné náklady

1 329 037,47

1 234 717,55

53 – Dane a poplatky

23 964,17

17 205,10

298 204,07

340 770,08

572 715,66

558 551,56

30 074,17

25 397,54

0,00

0,00

754 124,51

643 850,53

3 244 025,13

3 405 979,01

10 468,05

10 020,35

0,00

0,00

0,00

0,00

2 400 278,71

2 481 391,74

106 064,87

337 375,33

6 284,62

13 960,76

487,89

1 096,37

0,00

0,00

720 440,99

562 134,46

- 518 198,51

- 43 469,00

Názov
Náklady

54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery
a náklady z odvodov príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a
tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov v obciach,
VÚC a v RO a PO zriadených
obcou alebo VÚC
Výsledok hospodárenia pred
zdanením
/ + kladný VH, - záporný VH /
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b) za konsolidovaný celok
Skutočnosť
k 31.12.2021
5 453 383,13

Skutočnosť
k 31.12. 2020
4 945 406,08

50 – Spotrebované nákupy

629 238,90

565 758,53

51 – Služby

879 951,13

698 682,51

52 – Osobné náklady

2 827 931,30

2 613 341,91

53 – Dane a poplatky

25 871,64

18 355,95

311 359,33

325 953,72

681 072,57

666 654,68

39 530,76

36 438,90

0,00

34,88

58 427,50

20 185,00

4 951 526,63

4 907 021,23

1 066 891,63

955 935,54

0,00

0,00

0,00

0,00

2 397 765,21

2 479 290,74

201 354,13

344 752,77

6 284,62

13 960,76

487,89

1 096,37

0,00

0,00

1 278 743,15

1 111 985,05

- 501 856,50

- 38 384,85

Názov
Náklady

54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery
a náklady z odvodov príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a
tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov v obciach,
VÚC a v RO a PO zriadených
obcou alebo VÚC
Výsledok hospodárenia pred
zdanením
/ + kladný VH, - záporný VH /
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5. Ostatné dôležité informácie
5.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2021 obec a rozpočtové organizácie prijali nasledovné granty a transfery:
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
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

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
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
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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

66,40

683,95
11 963,05
34 902,71
79,67

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

5 000,00

Prešovský samosprávny kraj

6 000,00

Fond na podporu umenia

1 100,00

Európsky fond regionálneho rozvoja

16 164,80

DEKABO, s. r. o.

500,00

Norte development, s. r. o.

500,00

PPA INVEST s. r. o.

200,00

SERVICE Harmata, s. r. o.

250,00

ČECH, s. r. o.

300,00

Záchrana OZ
Pozemkové spoločenstvo Urbár Štrba
a Poľnohospodárske družstvo Štrba

200,00

Spolu:

Dotácia na podporu výchovy
k plneniu školských povinností
dieťaťa ohrozeného sociálnym
vylúčením
Prídavky na dieťa – osobitný
príjemca
Finančný príspevok na podporu
vytvárania pracovných miest
Finančný príspevok na podporu
zamestnanosti v ZUŠ
Finančný príspevok na pohreb ľudí
bez domova
Dotácia na zabezpečenie materiálnotechnického vybavenia DHZO
Dotácia na vydanie Monografie obce
Štrba
Dotácia na akvizíciu knižničného
fondu
PL-SK Mikroprojekt – Cezhraničná
výmena dobrej praxe v bežeckom
lyžovaní
Dar na zakúpenie kníh do obecnej
knižnice
Dar na zakúpenie kníh do obecnej
knižnice
Dar na zakúpenie kníh do obecnej
knižnice
Dar na zakúpenie kníh do obecnej
knižnice
Dar na reprezentačné účely obecného
úradu
Dar na zakúpenie defibrilátora

400,00 Dar pre deti MŠ
867 517,88

5.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2021 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č.5/2012 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce:
Prijímateľ dotácie
Športový klub Štrba
Dobrovoľný hasičský
zbor Štrba
Zväz ZŤP
Miestna organizácia
SZPB

Účelové určenie dotácie
materiálno-technické zabezpečenie činnosti
oddielov ŠK Štrba
reprezentácia obce na hasičských súťažiach
(štartovné, PHM, materiálno-technické
vybavenie)
organizovanie poznávacích a vzdelávacích
zájazdov, materiálne zabezpečenie
materiálno-technické zabezpečenie podujatí

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR
18 200,00
1 300,00
700,00
81,18
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Matica slovenská
Centrum voľného času
Life Academy, s. r. o.,
Centrum voľného času
Mesto Svit

materiálno-technické zabezpečenie podujatí

200,00

záujmové vzdelávanie detí

450,00

záujmové vzdelávanie detí

600,00

5.3. Významné investičné akcie v roku 2021
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2021:
Obec Štrba:
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

5.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
Obec Štrba:
Modernizácia Športového areálu na ŠP
Zlepšenie podmienok MRK v obci – chodníky
Modernizácia autobusových zastávok v obci Štrba
Modernizácia verejného osvetlenia v obci Štrba
Modernizácia miestnych komunikácií a chodníkov v obci Štrba
Preloženie NN el. vedenia do zeme
Vybavenie odborných učební ZŠ
Cyklotrasa v obci Štrba
Výstavba detského ihriska pri novej budove MŠ
Vodozádržné opatrenia v obci Štrba

5.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

5.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec nevedie súdny spor a nie je vystavená významným rizikám a neistotám.

23

Vypracovala : Ing. Romana Paverová,
Schválil: Michal Sýkora
V Štrbe dňa 17.06.2022
Prílohy:
•

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

•

Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke

•

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

•

Výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke
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OBEC ŠTRBA
K bodu 6
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Návrh na schválenie zámeny pozemkov medzi
Obcou Štrba a Peter Čech/JUDr. Miroslav Matúšek
v Tatranskej Štrbe, k. ú. Štrba

Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

1. Dôvodová správa
2.Mapový podklad – 2x

Materiál pripravil:
Ing. Anna Hurajtová
zamestnanec OcÚ Štrba

Návrh na uznesenie:
V texte ...

19. zasadnutie OcZ, Štrba 3. októbra 2022

Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
schvaľuje
podľa § 9a, od. 8, písm. b/ zák. č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zámenu pozemkov medzi Obcou Štrba, Hlavná 188/67, 05938 Štrba, IČO: 00326615
a podielovými spoluvlastníkmi Ing. Petrom Čechom, Čerešňová 4291/46, Chorvátsky Grob
v podiele ½-ica a JUDr. Miroslavom Matúšekom, Romanová 1676/46, Bratislava v podiele
½-ica, na základe ktorej:
Obec Štrba nadobudne od podielových spoluvlastníkov Ing. Petra Čecha a JUDr. Miroslava
Matúšeka
pozemok parc. KN-C č. 2437/4 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 61 m2, vedená
na LV č. 4453, k. ú. Štrba v podiele 1/1
a
Ing. Peter Čech, Čerešňová 4291/46, 900 25 Chorvátsky Grob a JUDr. Miroslav Matúšek,
Romanová 1676/46, 851 01 Bratislava nadobudnú od obce Štrba
pozemok parc. KN-C č. 2418/10 – trvalý trávny porast o výmere 53 m2, vedeného na
LV č. 1 Obec Štrba, k. ú. Štrba, a to nasledovne:
Ing. Peter Čech, Čerešňová 4291/46, Chorvátsky Grob v podiele ½-ica a
JUDr. Miroslav Matúšek, Romanová 1676/46, Bratislava v podiele ½-ica
bez nároku na vzájomné finančné vyrovnanie.

Návrh na schválenie zámeny pozemkov medzi
Obcou Štrba a Peter Čech/JUDr. Miroslav Matúšek v Tatranskej Štrbe, k. ú. Štrba

Dôvodová správa:
Žiadatelia – Ing. Peter Čech, Čerešňová 4291/46, Chorvátsky Grob a JUDr. Miroslav
Matúšek, Romanová 1676/46, Bratislava ako podieloví spoluvlastníci pozemku parc. KN-C
č. 2437/4 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 61 m2, vedená na LV č. 4453, k. ú. Štrba
požiadali o zámenu nehnuteľností, a to citovaného pozemku za pozemok vo vlastníctve obce
Štrba – parc. KN-C č. 2418/10 – trvalý trávny porast o výmere 53 m2, vedeného na LV č. 1
Obec Štrba, k. ú. Štrba.
Pozemok parc. KN-C č. 2437/4 je súčasťou existujúcej cestnej komunikácie (susedné
pozemky parc. KN-C 2417/93 a parc. KN-C č. 2417/95, ktorá je v súčasnosti v podielovom
spoluvlastníctve žiadateľov). Z dôvodu potreby majetkoprávneho vysporiadania pozemku pod
uvedenou komunikáciou sa navrhuje zámena týchto dvoch pozemkov podľa § 9a, ods. 8, písm.
b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Zámena pozemkov sa
uskutoční bez nároku na vzájomné finančné vyrovnanie napriek tomu, že obec získa pozemok
o výmere 61 m2 a žiadatelia pozemok o výmere 53 m2.

OBEC ŠTRBA
K bodu 7
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Návrh na schválenie prenájmu časti obecného pozemku
parc. KN-C č. 37/1 pre Packeta Slovakia s.r.o. Bratislava
(zásielkovňa)
Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

1. Dôvodová správa
2. Mapový podklad – 2x

Materiál pripravil:
Ing. Anna Hurajtová
zamestnanec OcÚ Štrba

Návrh na uznesenie:
V texte ....

19. zasadnutie OcZ, Štrba 3. októbra 2022

Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
a) r o z h o d u j e trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle ustanovenia § 9a ods.
9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom
časti pozemku parc. KN-C č. 37/1 - zastavaná plocha a nádvorie, vedený na LV č. 1 – Obec
Štrba, k. ú. Štrba o výmere 3 m2 je prípadom osobitného zreteľa z dôvodu verejnoprospešného
účelu – umiestnenia zriadenia ZBOX-u – samoobslužného automatu slúžiaceho k vydávaniu
zásielok a poskytovaniu ďalších služieb pre nájomcu Packeta Slovakia s.r.o., Kopčianska
3338/82A, 851 01 Bratislava – Petržalka, IČO: 48 136 999 na dobu určitú – 5 rokov
s možnosťou ďalšieho predĺženia za ročné nájomné vo výške 1 €
b) s c h v a ľ u j e podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov prenájom časti pozemku vo vlastníctve obce, vedenom na
LV č. 1 – Obec Štrba, k. ú. Štrba v podiele 1/1, a to parc. KN-C č. 37/1 - zastavaná plocha
a nádvorie, vedený na LV č. 1 – Obec Štrba, k. ú. Štrba o výmere 3 m2 pre nájomcu Packeta
Slovakia s.r.o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava – Petržalka, IČO: 48 136 999 na dobu
určitú – 5 rokov s možnosťou ďalšieho predĺženia za ročné nájomné vo výške 1 € na účely je
umiestnenia zriadenia ZBOX-u – samoobslužného automatu slúžiaceho k vydávaniu zásielok
a poskytovaniu ďalších služieb.

Návrh na schválenie prenájmu časti obecného pozemku parc. KN-C č. 35/1
pre Packeta Slovakia s.r.o. Bratislava (zásielkovňa)

Dôvodová správa:

Žiadateľ – Packeta Slovakia s.r.o. Bratislava v spolupráci s Obcou Štrba plánuje
umiestniť na verejnom priestranstve v obci (parc. KN-C č. 37/1, k. ú. Štrba) zariadenie ZBox –
samoobslužný automat na vydávanie zásielok a poskytovanie ďalších služieb.
Obec Štrba ako prenajímateľ zabezpečí nájomcovi nerušené užívanie predmetnej plochy
k dohodnutému účelu a prístup k nej pre nájomcu a verejnosť počas 24 hodín denne a
7 dní týždni.
Nakoľko ide o verejno-prospešnú službu, o ktorú je v súčasnosti zvýšený záujem zo
strany verejnosti, navrhujeme Obecnému zastupiteľstvu v Štrbe schváliť prenájom
horeuvedenej nehnuteľnosti žiadateľovi v zmysle horeuvedených podmienok prenájmu.
Zámer prenájmu podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov bol vyvesený na úradnej tabuli Obce Štrba dňa 13. 9. 2022
a zvesený 28. 9. 2022, bez pripomienok.

OBEC ŠTRBA
K bodu 8
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Návrh na schválenie prenájmu pozemkov vo vlastníctve obce Štrba
Správe Tatranského národného parku, Tatranská Lomnica na
umiestnenie konštrukcií kontajnerových stojísk
proti vniknutiu medveďa hnedého

Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

1. Dôvodová správa
2. Mapový podklad – 13x

Materiál pripravil:
Ing. Anna Hurajtová
zamestnanec OcÚ Štrba

Návrh na uznesenie:
V texte ...
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Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
a) r o z h o d u j e

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom časti pozemkov vo
vlastníctve obce, vedených na LV č. 1 – Obec Štrba, k. ú. Štrba v podiele 1/1, a to:
- parc. KN-C č. 1428/1 – ostatná plocha o výmere 6222 m2 – rozsah nájmu 25 m2
- parc. KN-C č.
- parc. KN-C č.
- parc. KN-C č.
- parc. KN-E č.

1495/2 – ostatná plocha o výmere 3572 m2 – rozsah nájmu 25 m2
1549/4 – ostatná plocha o výmere 1531 m2 – rozsah nájmu 25 m2
1550 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3949 m2 – rozsah nájmu 25 m2
2395/1 – ostatná plocha o výmere 27601 m2 – rozsah nájmu 25 m2

je prípadom osobitného zreteľa z dôvodu verejnoprospešného účelu – realizácie
kontajnerových stojísk odpadov v spolupráci so ŠOPK SR – Správou TANAP-u v rámci
projektu „Prevencia výskytu medveďa hnedého v blízkosti ľudí a ľudských obydlí.“
b) s c h v a ľ u j e
podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov prenájom časti pozemkov vo vlastníctve obce, vedených na LV č. 1 –
Obec Štrba, k. ú. Štrba v podiele 1/1, a to:
-

parc. KN-C č.
parc. KN-C č.
parc. KN-C č.
parc. KN-C č.
parc. KN-E č.

1428/1 – ostatná plocha o výmere 6222 m2 – rozsah nájmu 25 m2
1495/2 – ostatná plocha o výmere 3572 m2 – rozsah nájmu 25 m2
1549/4 – ostatná plocha o výmere 1531 m2 – rozsah nájmu 25 m2
1550 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3949 m2 – rozsah nájmu 25 m2
2395/1 – ostatná plocha o výmere 27601 m2 – rozsah nájmu 25 m2

na dobu určitú do 31. 12. 2028 ako prípad hodný osobitného zreteľa pre nájomcu – SR - Správa
Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici, Tatranská Lomnica č. 66, 059
60 Vysoké Tatry za nájomné 1 € ročne.
Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
a) r o z h o d u j e
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom časti pozemkov vo
vlastníctve obce, vedených na LV č. 1 – Obec Štrba, k. ú. Štrba v podiele 1/1, v lokalite Sídlisko
Lieskovec v Tatranskej Štrbe, a to:
- parc. KN-C č.
- parc. KN-C č.
- parc. KN-C č.
- parc. KN-C č.
- parc. KN-C č.
- parc. KN-C č.
- parc. KN-C č.
- parc. KN-C č.

2275/12 – trvalý trávny porast o výmere 1673 m2 – rozsah nájmu 9 m2
2275/21 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5263 m2 – rozsah nájmu 18 m2
2275/25 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1265 m2 – rozsah nájmu 18+18 m2
2276/8 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4508 m2 – rozsah nájmu 75+9 m2
2276/17 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6472 m2 – rozsah nájmu 18+25 m2
2276/87 – ostatná plocha o výmere 9004 m2 – rozsah nájmu 18+25 m2
2276/70 – ostatná plocha o výmere 10838 m2 – rozsah nájmu 50 m2
2276/83 – ostatná plocha o výmere 393 m2 – rozsah nájmu 18 m2

je prípadom osobitného zreteľa z dôvodu verejnoprospešného účelu – realizácie
kontajnerových stojísk odpadov v spolupráci so ŠOPK SR – Správou TANAP-u v rámci
projektu „Prevencia výskytu medveďa hnedého v blízkosti ľudí a ľudských obydlí.“
b) s c h v a ľ u j e
podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov prenájom časti pozemkov vo vlastníctve obce, vedených na LV č. 1 –
Obec Štrba, k. ú. Štrba v podiele 1/1, v lokalite Sídlisko Lieskovec v Tatranskej Štrbe, a to:
-

parc. KN-C č.
parc. KN-C č.
m2
parc. KN-C č.
18+18 m2
parc. KN-C č.
m2
parc. KN-C č.
18+25 m2
parc. KN-C č.
parc. KN-C č.
parc. KN-C č.

2275/12 – trvalý trávny porast o výmere 1673 m2 – rozsah nájmu 9 m2
2275/21 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5263 m2 – rozsah nájmu 18
2275/25 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1265 m2 – rozsah nájmu
2276/8 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4508 m2 – rozsah nájmu 75+9
2276/17 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6472 m2 – rozsah nájmu
2276/87 – ostatná plocha o výmere 9004 m2 – rozsah nájmu 18+25 m2
2276/70 – ostatná plocha o výmere 10838 m2 – rozsah nájmu 50 m2
2276/83 – ostatná plocha o výmere 393 m2 – rozsah nájmu 18 m2

určitú do 31. 12. 2028 ako prípad hodný osobitného zreteľa pre nájomcu – SR - Správa
Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici, Tatranská Lomnica č. 66, 059
60 Vysoké Tatry za nájomné 1 € ročne.
Návrh na schválenie prenájmu pozemkov vo vlastníctve obce Štrba Správe Tatranského
národného parku, Tatranská Lomnica na umiestnenie konštrukcií kontajnerových
stojísk proti vniknutiu medveďa hnedého
Dôvodová správa
Obec Štrba sa uchádza o projekt „Prevencia výskytu medveďa hnedého v blízkosti
ľudí a ľudských obydlí.“ Bude realizovaný ako pilotný projekt v rámci okresu Poprad,
Štátnou ochranou prírody SR v spolupráci so Správou TANAP-u. Cieľom projektu je výstavba
kontajnerových stojísk v katastrálnom území proti vniknutiu medveďa hnedého na pozemkoch
vo vlastníctve obce Štrba.
V súvislosti s uvedeným projektom sa navrhuje na základe Nájomnej zmluvy prenajať
Správe TANAP-u pozemky o celkovej výmere 426 m2 za účelom bezplatného zriadenia
konštrukcie zabezpečených stojísk odpadov proti vniknutiu medveďa hnedého. Nájom sa
uzatvára na dobu určitú do 31. 12. 2028 s ročným nájomným vo výške 1 EUR. Investor je
Správa TANAP-u . Všetky už postavené kontajnerové stojiská sú na tento účel nevyhovujúce,
Správa TANAP-u ich na vlastné náklady zbúra a odvezie na riadenú skládku a na ich mieste
postaví nové podľa projektovej dokumentácie. Povolenia a vytýčenie všetkých inžinierskych
sietí zabezpečí obec.
V uvedenom prípade ide o prípad osobitného zreteľa, preto sa postupuje podľa § 9a,
ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Zámer na prenájom bol
zverejnený na úradnej tabuli 14. 9. 2022-

OBEC ŠTRBA

K bodu 9
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Správa hlavného kontrolóra obce z vykonanej kontroly

Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

Mgr. Milan Biskup
hlavný kontrolór obce

1. Správa č. 6 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. 6
HLAVNÉHO KONTROLÓRA Z KONTROLY NA MIESTE

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

Mgr. Milan Biskup
Obec Štrba
Kontrola zverejňovania zmlúv v CRZ
03/2022 – 07/2022
Obec Štrba – Obecný úrad
júl – august 2022

Vyjadrenie k výsledku kontroly
Kontrola bola vykonaná na základe Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Štrba
na II. 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 dodržiavanie zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám v znení neskorších predpisov vrátane novely účinnej od 31.3.2022, dodržiavanie
novely Nariadenia vlády č. 498/2011 účinnej od 1.4.2022, postup a náležitosti povinne
zverejňovaných zmlúv povinnou osobou za obdobie od 31.3.2022 (od účinnosti zákona č.
211/2000) do 31.7.2022.
Právny základ kontroly:
Pri výkone kontroly som vychádzal predovšetkým z nasledovných právnych predpisov zákonov
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite v z.n.p.
• zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v z.n.p.
• nariadenie vlády č. 498/2011 - zmena účinná od 1.4.2022.
Zoznam kontrolovaných dokladov:
-

Povinne zverejňované zmluvy od por. č. 26 po č. 87.

Záverečné konštatovanie:
Kontrolované doklady – povinne zverejňované zmluvy od poradového čísla 26 po číslo 87, za
kontrolované obdobie od 31.3.2022 do 31.7.2022 boli riadne zverejnené v centrálnom registri
zmlúv povinnou osobou. Postup, obsah a náležitosti povinne zverejňovaných zmlúv boli
dodržané v zmysle platného nariadenia vlády a zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
Na každej povinne zverejnenej zmluve je vyznačený dátum zverejnenia zmluvy a dátum
účinnosti zmluvy. Sú zoradené chronologicky podľa dátumu zverejnenia.
Obec Štrba, ako povinná osoba, dodržiava novelu zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám účinnú od 31.3.2022 a zároveň dodržiava novelu nariadenie vlády č.
498/2011 účinnú od 1.4.2022 a z toho vyplývajúce povinné zverejňovanie zmlúv v centrálnom
registri zmlúv.
Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky, preto v zmysle § 22 zákona č. 357/2015 Z. z.
o finančnej kontrole a audite v z.n.p. bola kontrola ukončená správou.

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

13.09.2022
13.09.2022

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 10A
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Voľba prísediaceho trestných senátov Okresného súdu Poprad

Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

1. Dôvodová správa

Materiál pripravil:
Mária Pavelová
zamestnanec obce

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
schvaľuje
za prísediacu trestných senátov Okresného súdu Poprad na funkčné obdobie 2022 - 2026 Danu
Jurovovú, trvale bytom Štrba, Ul. 29. januára 672/52.
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Voľba prísediaceho trestných senátov Okresného súdu Poprad

Dôvodová správa:
Okresný súd Poprad dňa 17. 6. 2022 zaslal žiadosť vo veci zabezpečenia prísediacich trestných
senátov Okresného súdu Poprad vzhľadom na uplynutie funkčného obdobia prísediacim,
doposiaľ pôsobiacich v obvode Okresného súdu Poprad. Obec Štrba doteraz ako prísediaci
zastupoval Michal Havaš, Hlavná 195, Štrba.
Podľa § 140 ods. 1, ods. 2 zák.č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich, obecné zastupiteľstvá
v obvode príslušného súdu volia prísediacich z kandidátov z radov občanov, ktorí majú trvalý
pobyt alebo pracujú v obvode súdu. Navrhovaní kandidáti musia spĺňať podmienky v súlade
s ust. § 139 zák.č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich v znení doplnkov (v deň zvolenia
dosiahol vek najmenej 30 rokov, je spôsobilý na právne úkony a zdravotne spôsobilý na výkon
funkcie prísediaceho, je bezúhonný a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu
prísediaceho bude riadne vykonávať, má trvalý pobyt na území SR, súhlasí so svojou voľbou
k určitému súdu).
Za obec Štrba bola starostom obce navrhnutá za novú prísediacu trestných senátov Okresného
súdu Poprad p. Dana Jurovová, trvale bytom Ul. 29. januára 672/52, ktorá spĺňa všetky
podmienky uvedeného zákona.
Na základe predbežného akceptovania tohto návrhu zo strany Okresného súdu Poprad je
potrebné uvedenú kandidátku na funkciu prísediacej Okresného súdu Poprad na funkčné
obdobie 2022 – 2026 schváliť obecným zastupiteľstvom.

OBEC ŠTRBA

K bodu 10B
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Návrh na schválenie zmeny kupujúcich v KZ
z dôvodu právoplatných dedičských rozhodnutí

Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

1. Dôvodová správa
2. Mapový podklad

Materiál pripravil:
Ing. Anna Hurajtová
zamestnanec obce

Návrh na uznesenie:
V texte ...

19. zasadnutie OcZ, Štrba 3. októbra 2022

Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
schvaľuje
zmenu uznesenia Obecného zastupiteľstva v Štrbe č. 118/2020 zo dňa 3. 2. 2020:
a) z dôvodu právoplatného dedičského rozhodnutia č. 13D/25/2020 zo dňa 13. 7.
2020 sa pod písm. b), v bode 5. nahrádza novým nasledovným textom:
5. Lenka Kundová, rod. Lučanská, nar. 5. 6. 1968, bytom 059 38 Štrba – Krôn
411/19 pozemok parc. KN-C č. 1419 a 1421/2 v podiele 7188/43451 a pozemok parc. KN-C
č. 1418/4 - zastavané plochy a nádvorie o výmere 31 m2 v celosti.
b) z dôvodu právoplatného dedičského rozhodnutia č. č. 10D/98/2020-83 zo dňa 26. 4. 2021 sa
pod písm. b), v bode 6. nahrádza novým nasledovným textom:
6. Mária Lučanská, rod. Lihoňová, nar. 1. 2. 1945, bytom 059 38 Štrba - 1.mája
595/3 pozemok parc. KN-C č. 1419 a 1421/2 v podiele 7202/43451 a pozemok parc. KN-C
č. 1418/3 - zastavané plochy a nádvorie o výmere 31 m2 v celosti.
Ostatné časti uvedeného uznesenia ostávajú nezmenené v platnosti.

Návrh na schválenie zmeny kupujúcich v KZ
z dôvodu právoplatných dedičských rozhodnutí

Dôvodová správa:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe prijalo na svojom zasadnutí dňa 3. 2. 2020 uznesenie
č. 118/2020, ktorým schválilo odpredaj pozemkov pod bytovým domom súp. č. 595 v Štrbe
a pod garážami pri BD pre vtedajších vlastníkov bytov.
Nakoľko v prípade kupujúcich Vladimíra Lučanského, Štrba 595 a Milana Lučanského, Štrba
595 došlo medzičasom k úmrtiu a následne k právoplatným dedičským rozhodnutiam, obec
Štrba upravuje uznesenie v tejto časti na nových kupujúcich, a to v prípade Vladimíra
Lučanského na dcéru Lenku Kundovú, rod. Lučanskú, Štrba 411/19 (dedičské rozhodnutie
č. 13D/25/2020 zo dňa 13. 7. 2020) a v prípade Milana Lučanského na manželku Máriu
Lučanskú, rod. Lihoňovú, Štrba 595/3 (dedičské rozhodnutie č. 10D/98/2020-83 zo dňa 26. 4.
2021).
Tento úkon je potrebný vykonať z dôvodu ukončenia vkladového konania na katastri.

