Na 4. zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Veľký Slavkov
zo dňa 20. júna 2011 boli prijaté nasledovné

uznesenia:
Uznesenie č. 14
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Slavkove
A. Schvaľuje
1. Program rokovania.
2. Voľbu návrhovej komisie v zložení MUDr. Brndiarová, Mgr. Dlugoš.
3. Hospodárenie obce za rok 2010 bez výhrad.
4. Konsolidovanú účtovnú závierku Obce Veľký Slavkov za rok 2010 bez výhrad.
5. Starostovi obce podľa § 3 ods. 1 a podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z.
v z.n.p. mesačný plat spolu 1752 € pred zdanením.
6. Zvýšenie pracovného úväzku hlavnej kontrolórke obce na 40 hodín mesačne.
6.1. Mesačný plat hlavnej kontrolórke podľa zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v zmysle § 18c ods. 1, 2, 5, spolu 316 € pred zdanením.
7. Prevádzkový čas pre všetky reštauračné a pohostinské zariadenia v obci :
pondelok až štvrtok max. do 22.00 h., v piatok max. do 24.00 h.,
v sobotu max. do 02.00 h. a v nedeľu do 22.00 h.
8. Žiadosť Vladimíra Pechu a manželky o odkúpenie pozemku pod existujúcim
rodinným domom podľa GP č. G1-33/09 o výmere 119 m2 za cenu 1€ za m2.
9. Žiadosť Romana Danila o odkúpenie pozemku pred rodinným domom na p. č.
92/1,2 o výmere podľa GP za cenu 1€ za m2.
10. Žiadosť Dany Běhunčíkovej o odkúpenie pozemku podľa GP č. 1-422/11
o výmere 19 m2 za cenu 20€ za m2.
11. Vydanie prílohy k Podtatranským novinám /ďalej PN/ k prezentácii podnikateľov
v obci, s tým, že podnikatelia uhradia všetky náklady spojené s vydaním prílohy
a uhradia výtlačky PN pre občanov.
Uznesenie č. 15
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Slavkove
B. berie na vedomie
1. Overovateľov zápisnice p. M Jančo, Bc. V. Stankovičová, a zapisovateľku E. Aliji.
2. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ s konštatovaním,
že prijaté uznesenia sa plnia priebežne.
3. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2010.
4. Monitorovaciu správu o plnení rozpočtu Obce Veľký Slavkov k 31.12.2010.
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Veľký Slavkov
za rok 2010.
6. Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky za rok 2010
a ku konsolidovanej závierke za rok 2010.
7. Správu o výsledku následnej finančnej kontroly ohľadom čerpania finančných
prostriedkov na opravu a údržbu šatne na futbalovom ihrisku v obci.
8. Informáciu starostu obce k pripravovanej akcii „Jánske ohne“ na deň 25.06.2011
v čase od 20,00 hod. do 02,00 hod. v parku na futbalovom ihrisku v obci, s tým,
že obec hradí polovicu vynaložených finančných prostriedkov na hudobnú skupinu
Piatakovci.
9. Informáciu o prípravách na oslavy 760. výročia prvej písomnej zmienky o obci,
ktoré by sa mali uskutočniť 10.09.2011, s hudobnou skupinou Piatakovci,

1

obec zabezpečí občerstvenie a to guláš, pivo a kofolu.
9.1. Výzvu starostu k poslancom na predloženie návrhu zoznamu k oceneniu
občanov obce.
10. Prezentáciu architektonickej štúdie návrhu riešenia územia za COOP Jednotou
v obci, pre fi. Baspol. V ďalšom sa bude pokračovať podľa zmluvy o budúcej
zmluve uzatvorenej medzi firmou Baspol a obcou.
11. Ponuku firmy Ekoservis na hrubé prečistenie ČOV v obci.
12. Termín budúceho zasadnutia OZ 19. septembra 2011 o 18.00 hodine.
Uznesenie č. 16
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Slavkove
C. Poveruje
1. Starostu obce vyhlásením výberového konania na predkladanie ponúk
na hrubé prečistenie ČOV v obci.
2. Starostu obce vypracovať návrh vnútorného predpisu o určení cien jednotlivých
druhov pozemkov a podmienok ich predaja.
Uznesenie č. 17
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Slavkove
D. Odporúča
1. Starostovi obce osloviť Ing. Paračkovú aby vypracovala znalecký posudok
k cene pozemku p. č. 576/11 k.ú. Veľký Slavkov pre fi. Baspol
2. Starostovi obce zapájať sa do programov vyhlasovaných jednotlivými
ministerstvami k získaniu zdrojov financovania projektov prospešných pre obec.

Zapísala:

Aliji

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

Overovatelia:

M. Jančo

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

Bc. V. Stankovičová

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

Vo Veľkom Slavkove dňa 19. apríla 2011

František Šary

starosta obce
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