Na 2. zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Veľký Slavkov
zo dňa 21. februára 2011 boli prijaté nasledovné

uznesenia:
Uznesenie č. 5
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Slavkove
A. Schvaľuje
1. Program rokovania s doplnením programu o
1.1. prerokovanie zmeny platu starostu obce
1.2. zvýšenie rozpočtu na rok 2011 pre OFK Veľký Slavkov o odmenu
hospodárovi vo výške 600 Eur za sezónu.
2.Voľbu návrhovej komisie v zložení : Bc. Stankovičová, Ing. Beluš.
3. Vytvorenie komisií pracujúcich pri OZ a voľbu ich členov:
3.1. - Kultúrna komisia v zložení: p.p. Bc. Stankovičová, MUDr. Brndiarová,
Klusová, Mgr. Keťová, Budzáková, Jančo,
Čuban
3.2. - Športová komisia v zložení: p.p. Mgr. Dlugoš, Živčák, Babič, Stankovič,
Ing. Josko
3.3. - Ekonomická komisia v zložení: p.p. Ing. Beluš, Ing. Majdán, Čonka
3.4. - Verejného záujmu v zložení: p.p.Jančo, MUDr. Brndiarová, Čonka
4. Zmenu v Štatúte obce Veľký Slavkov a to: v § 4 upraviť text na hlasovanie obce.
5. Zmeny v Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce Veľký Slavkov
5.1. v čl. 4 ods. 5, písm. a/ zmeniť na sumu do 500 Eur
čl. 4 ods. 5, písm. b/ zmeniť na sumu nad 500 Eur
5.2. v čl. 5 ods. 5 doplniť text na 15 dní
5.3. v čl. 6 ods. 9 zmeniť sumu na 10.000 Eur
5.4. v čl. 8 ods. 1 zmeniť sumu na 10.000 Eur
6. Zásady odmeňovania poslancov OZ a členov komisií pri OZ ostávajú v platnosti
bez zmien.
7. Starostovi bude od 1. marca vyplácaný základný plat podľa zákona č. 253/1994
Z.z. v z.n.p. podľa § 3, ods.1 a § 4 ods.1 podľa 3. platovej skupiny a to 2,2
násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v NH vyčíslenej na základe
údajov ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok.
8. Schvaľuje vyplácanie odmeny hospodárovi OFK za sezónu vo výške 600 Eur.
9. p.p. Mgr. Dlugoša, Čubana za členov Rady školy pri ZŠ a MŠ Veľký Slavkov.
Uznesenie č. 6
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Slavkove
B. berie na vedomie
1. Overovateľov zápisnice p.p. MUDr. Brndiarovú, Mgr. Dlugoša
2. Zapisovateľku p. Aliji
3. Požiadavku o predkladaní jednoduchších materiálov o návrhu rozpočtu obce a
jeho čerpaní.
4. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ s konštatovaním,
že prijaté uznesenia sa plnia priebežne
5. Termíny budúcich zasadnutí OZ a to, predposledný pondelok, každý druhý
mesiac /okrem júla a augusta/ v zime so začiatkom o 17,00 hod., v lete o 18,00
hodine.
5.1. Materiály na zasadnutie OZ doručovať 5 dní vopred elektronickou poštou,
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prípadne osobne ( podľa požiadaviek poslancov OZ ).
Uznesenie č. 7
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Slavkove
C. Poveruje
Starostu obce

1. Preverením

organizačno - technických a finančných možností dôstojného
zabezpečenia osláv 760. výročia prvej zmienky o obci, ktoré by sa mali konať
v mesiaci august, prípadne september tohto roku.
2. Skompletizovaním návrhov na odmenenie zaslúžilých občanov k výročiu obce.
3. Zistením trhovej hodnoty pozemku /TTP/ za m2, za účelom dovybavenia
žiadosti Ladislava Baču.

4. Zriadením vecného bremena na LV firmy PANORAMA Real na Katastrálnom
úrade v Poprade.

5. Zvolaním jednania poslancov OZ a miestnych

podnikateľov za účelom
prejednania spoločných aktivít a prípadného sponzorstva pre obec.
6. Pozvať na zasadnutie OZ p. Gurku ohľadom situácie v „Dome na polceste“
Veľký Slavkov.
Uznesenie č. 8
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Slavkove
D. Odročuje
Vybavenie žiadosti Ladislava Baču do nasledujúceho zasadnutia OZ.

Zapísala:

Aliji

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

Overovatelia:

MUDr. Brndiarová

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

Mgr. Dlugoš

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

Vo Veľkom Slavkove dňa 21. februára 2011
František Šary
starosta obce
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