Zápisnica z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Veľkom Slavkove, ktoré sa uskutočnilo dňa 18. apríla 2011
na Obecnom úrade vo Veľkom Slavkove
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny
Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia
Starosta obce František Šary privítal prítomných poslancov a otvoril 3. zasadnutie
obecného zastupiteľstva /ďalej len OZ/.
Bod č. 2 – Schválenie programu a voľba návrhovej komisie a overovateľov
zápisnice
Program zasadnutia bol jednohlasne schválený.
Do návrhovej komisie boli schválení poslanci Ţivčák a Čuban, za overovateľov
zápisnice páni Jančo, Babič, za zapisovateľku bola určená pani Aliji.
Bod č. 3 – Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcich
zasadnutiach
Uznesenia sa plnia priebeţne. Starosta obce pripomenul opomenutie zapísania
prijatého uznesenia z 1. zasadnutia OZ, konaného dňa 27. decembra 2010 číslo
uznesenia 2 - a/ Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Slavkove poveruje výkonom
funkcie sobášiaceho pani poslankyňu MUDr. Janu Brndiarovú, ktorá bude funkciu
vykonávať v neprítomnosti sobášiaceho starostu obce.
Bod č. 4 – Informácia pána Gurku „Dom na polceste“
Pán Gurka riaditeľ zariadenia „Dom na polceste“ /ďalej len DPC/ informoval
prítomných poslancov o činnosti zariadenia, v ktorom sa nachádzajú 20 klienti, sú to
mladí ľudia, ktorí dosiahli vek, keď museli opustiť detské domovy, pochádzajú z veľmi
ťaţkého prostredia.
Teraz sú zaradení ako pomocní stavební robotníci. Budú sa podieľať i na oprave
fasády ubytovne DPC, v ktorej sú ubytovaní, oprava schátranej fasády by sa mala
uskutočniť najneskôr do 09/2011. Niektorí poslanci upozorňovali na nevhodné
správanie sa obyvateľov ubytovne, hluk, vysedávanie v parku, na zástavke autobusu
a pri potravinách po 22,00 hod. čím, rušia obyvateľov obce. Pán Gurka informoval,
ţe po 22,00 hodine majú jeho klienti večierku a zákaz opúšťania DPC a teda by sa
nemalo jednať o týchto klientov, ale urobí opatrenia aby sa predišlo sťaţnostiam zo
strany občanov. Pani poslankyňa MUDr. Brndiarová sa vyjadrila, ţe v obci nie je
nevzhľadná len fasáda tohto domu /DPC/, ale v obci sa nachádza aj viacero
podobných, nevzhľadných fasád. Starosta obce poďakoval pánovi Gurkovi za ochotu
spolupracovať a riešiť problémy, ktoré sa vyskytnú.
Bod č. 5 – Prezentácia návrhu riešenia územia za COOP Jednotou
Zasadnutia OZ sa zúčastnili dvaja zástupcovia firmy, ktorá odkúpila pozemok
nachádzajúci sa za COOP Jednotou, k.ú. Veľký Slavkov od firmy Bastol, s ktorou
mala obec uzatvorenú zmluvu o budúcej zmluve. Starosta obce vyzval týchto
zástupcov, aby predniesli svoj podnikateľský zámer, títo informovali vo všeobecnosti,
ţe by na pozemku chceli postaviť viacúčelový objekt s ubytovňou, priestormi pre
lekárov, priestory pre športové aktivity a pod.. Starosta obce upozornil na dodrţanie
podmienok v zmysle schváleného územného plánu obce. Pri ďalšom stretnutí bude
potrebné predloţiť podnikateľský zámer aj s finančným zabezpečením.
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Zasadnutia OZ sa zúčastnila pani Lajšová, ktorá znovu poţadovala odpredaj
pozemku na záhradku o rozmere 3x3 m pri jej dome. Pán starosta informoval, ţe
ţiadosťou sa zaoberalo uţ aj predchádzajúce OZ, pozemok bol v minulosti
odsúhlasený na predaj obyvateľom bytovky, ale nikto nebráni pani Lajšovej aby
záhradku i naďalej uţívala ako doteraz, pokiaľ si majitelia nebudú uplatňovať vrátenie
pozemku. Zároveň sa sťaţovala na hluk pri jej dome, ktorý robia deti a
neprispôsobiví obyvatelia pri autobusovej zastávke, poţadovala, aby v škole
upozornili deti na nevhodné správanie sa na verejnom priestranstve.
Bod č. 6 – Schválenie činnosti komisií OZ
Ekonomická, kultúrna i športová
komisia predloţia návrh plánu činnosti na
nasledujúce zasadnutie OZ. Pani Bc. Stankovičová / predseda kultúrnej komisie/
písomne oznámila vzdanie sa predsedníctva a členstva v komisii pre študijne
zaťaţenie. Za nového predsedu bol zvolený pán poslanec Jančo.
Bod č. 7 – Nový Štatút obce
Pán starosta oboznámil prítomných s návrhom Štatútu obce, tento bol zverejnený
podľa platných právnych predpisov spôsobom v obci obvyklým a na webovej stránke
obce. Poslanci nemali pripomienky k návrhu a tak bol štatút obce jednohlasne
schválený, účinnosť nadobúda dňom prijatia v OZ.
Bod č. 8 – Príprava stretnutia s miestnymi podnikateľmi
Starosta obce informoval, ţe stretnutie sa uskutoční dňa 2. mája 2011 o 17,00 hod.
Stretnutia sa majú zúčastniť všetci poslanci OZ.
Bod. č. 9 – Rôzne
V rôznom boli prerokované:
- Informácia starostu obce o pripravovanom projekte na spracovanie odpadov
a kompostovanie /opatrenie 4.1/. Poslanci jednohlasne súhlasili s prijatím projektu.
- Informácia o cene pozemkov v okolí obce za TTP/m2 od 0,50 do 20 Eur, poslanci
sa vyjadrili k ţiadosti p. Baču o odpredaj pozemku z minulého zasadnutia a predaj
pozemku neschválili z dôvodu, ţe obec v najbliţšom období nebude svoj majetok
odpredávať. Zároveň odporučili starostovi obce usporiadať zmluvu o prenájme
pozemku Ing. Haľkovi.
- Informácia o prevádzke ČOV
- Odstránenie „čiernych skládok“ odpadov v obci – upozorniť obyvateľov, pristaviť
veľkoobjemový kontajner.
- Ing. Beluš, predseda ekonomickej komisie poţaduje stretnutie členov komisie so
starostom a ekonómkou obce ohľadne prípravy a zabezpečenia finančného rozpočtu
na oslavy I. písomnej zmienky o obci a k rozpočtu obce na rok 2011.
- Poţiadavka na hlavnú kontrolórku obce pripraviť do budúceho zasadnutia OZ
správu o čerpaní finančných prostriedkov pri oprave šatne na futbalovom ihrisku.
- Jarné upratovanie v obci – termín bude zverejnený rozhlasom a na verejnej tabuli
v obci.
Bod č. 10 – Diskusia
V diskusii pán Lajčuk upozornil na smetisko za domom Pavličkovcov, na pozemku
PD Veľká /jedná sa o súkromné pozemky/.
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Diskutovalo sa o zachovaní pôvodnej budovy „Kina“ v obci, ktorá by si vyţiadala
nemalú finančnú investíciu. Je potrebné sledovať projekty vyhlasované na rozvoj
obcí a zapojiť sa do nich alebo nájsť iné vhodné riešenie.
Bod č. 11 – Uznesenie
Tvorí samostatnú prílohu tejto zápisnice a bolo poslancami obecného zastupiteľstva
jednohlasne prijaté a schválené.
Bod č. 12 – Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí, zároveň oznámil, ţe
najbliţšie zasadnutie OZ sa uskutoční 20. júna 2011 o 18,00 hod. v budove
Obecného úradu vo Veľkom Slavkove.

Zapísala: Edita Aliji
Overovatelia zápisnice:

Michal Jančo

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

Ľubomír Babič

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

Veľký Slavkov dňa 19. 4. 2011
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