Zápisnica zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Veľkom Slavkove, ktoré sa uskutočnilo dňa 20. júna 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 4. zasadnutie
obecného zastupiteľstva /ďalej len OZ/.
Bod č. 2 – Schválenie programu, voľba návrhovej komisie a overovateľov
zápisnice
Program zasadnutia bol jednohlasne schválený.
Do návrhovej komisie boli schválení poslanci MUDr. Brndiarová, Mgr. Dlugoš, za
overovateľov zápisnice poslanci Bc. Stankovičová, Jančo, za zapisovateľku bola
určená pani Aliji.
Bod č. 3 – Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcich
zasadnutiach
Uznesenia sa plnia priebežne.
Bod č. 4 – Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2010
Hlavná kontrolórka predložila správu o kontrolnej činnosti za rok 2010, prvá časť
správy bola predložená v októbri 2010. Správu poslanci zobrali na vedomie, bez
pripomienok.
Bod č. 5 – Monitorovacia správa o plnení rozpočtu Obce Veľký Slavkov
k 31.12.2010
Hlavná kontrolórka predložila monitorovaciu správu o plnení rozpočtu obce za rok
2010. Poslanci obecného zastupiteľstva nemali pripomienky k predloženej správe
a túto zobrali na vedomie.
Bod č. 6 a 7 – Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu
Obce Veľký Slavkov za rok 2010
V súlade s § 18 f ods. 1, písm. c/ zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
predložila kontrolórka obce stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2010. Návrh
bol spracovaný v súlade s platnými zákonnými predpismi. Súčasťou záverečného
účtu je aj účtovná závierka, ktorá bola overená audítorom, s konštatovaním, že je
vykonaná v súlade s príslušnými predpismi a obsahuje všetky náležitosti podľa
zákona. V zmysle §16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy odporučila poslancom obecného zastupiteľstva uzatvoriť prerokovanie
návrhu záverečného účtu obce Veľký Slavkov za rok 2010 s výrokom:
celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad
čo poslanci jednohlasne schválili.
Zároveň bola predložená aj konsolidovaná ročná uzávierka obce Veľký Slavkov
k 31.12.2010, ktorú poslanci obecného zastupiteľstva bez pripomienok jednohlasne
schválili.
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Bod č. 8 – Oslavy 760. výročia prvej písomnej zmienky o obci
Starosta obce informoval poslancov o prípravách na oslavy, ktoré by sa mali
uskutočniť 10.septembra 2011 v sobotu, vyzval poslancov aby pripravili návrhy na
oceňovanie občanov. Oslavy sa budú konať v skromnejších podmienkach ako sa
pôvodne plánovalo z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. V rámci osláv je
zatiaľ naplánované divadelné predstavenie, o dobrú náladu sa postará hudobná
skupina Piatakovci, občerstvenie: guláš, kofola, pivo. Na nedeľu 11. septembra kňazi
v obci plánujú slávnostné bohoslužby, bližšie informácie budú poskytnuté dodatočne.
Skupina Piatakovci vystúpi aj na pripravovanej akcii „Jánske ohne“. Akcia je
naplánovaná na 25. júna 2011 v čase od 20,00 do 02,00 hod. v parku pri futbalovom
ihrisku.
Bod. č. 9 – Prezentácia návrhu riešenia územia za COOP Jednotou
Zástupca fi. Baspol, prezentoval architektonickú štúdiu riešenia územia za COOP
Jednotou. Základnou charakteristikou zámeru stavby je rekonštrukcia a realizovanie
areálu občianskej vybavenosti v rozsahu 3 podlažia a mezonetové podlažie. Stavba
by mala v prevažnej miere slúžiť na zabezpečenie zdravotníckej starostlivosti
/ambulancie pre lekárov/. Zároveň požiadali o odpredaj pozemku p. č. 576/11 k. ú.
Veľký Slavkov na zriadenie prístupovej cesty. Poslanci poverili pána starostu aby
oslovil Ing. Paračkovú aby urobila odhad ceny pozemku. Na nasledujúcom zasadnutí
rozhodnú o cene a odpredaji pozemku.
Bod č. 10 – Rôzne
- Firma Ekoservis so sídlom vo Veľkom Slavkove predložila ponuku na prečistenie
ČOV Veľký Slavkov.
- Poslanci sa zhodli, že je potrebné vyhlásiť výberové konanie na predkladanie
ponúk na prečistenie ČOV.
- Starosta obce predložil žiadosti občanov o odkúpenie pozemkov:
- Vladimír Pecha a manželka žiadajú o odkúpenie pozemku pod existujúcim
rodinným domom podľa GP č. G1-33/09 o výmere 119 m2.
- Roman Danilo žiada o odkúpenie pozemku pred rodinným domom na p.č. 92/1,2
k.ú. Veľký Slavkov o výmere podľa GP.
- Dana Běhunčíková žiada o odkúpenie pozemku podľa GP č. 1-422/11 o výmere
19 m2.
- Ďalej bola prerokovaná žiadosť o zmenu prevádzkového času, poslanci OZ prijali
uznesenie k jednotnému prevádzkovému času. Po,Ut,St,Št – max. do 22.00 h., Pi –
max. do 24.00 h., So – max. do 02.00 h., Ne – max. do 22.00 h.
- Podnikateľom z obce navrhol starosta obce prezentáciu ich prevádzok formou
prílohy k Podtatranským novinám, poslanci OZ súhlasili s vydávaním prílohy s tým,
že podnikatelia si uhradia všetky náklady spojené s prezentáciou a uhradia aj
náklady spojené s vydávaním prílohy a zakúpením výtlačkov PN pre občanov obce.
- S účinnosťou od 1.6.2011 platí novela zákona 253/1994 Z.z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z. n. p., ktorá bola prijatá
zákonom č. 154/2011 Z.z. V zmysle ustanovenia § 8a zákona č. 253/1994 Z.z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v z.n.p. a s poukazom na ustanovenie § 11 ods. 4 písm. i/ zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p. obecné zastupiteľstvo určilo plat starostu, a to podľa
ustanovenia § 3 ods. 1 priemerná mzda 769 x 1,98 násobok = 1523 € pred
zdanením. Obecné zastupiteľstvo podľa ods. 2 § 4 zákona č. 253/1994 Z.z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v z.n.p. zvyšuje plat určený podľa § 3 ods.1 o 15% o 229 €. Poslanci obecného
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zastupiteľstva plat a odmenu starostovi obce schválili vo výške 1752 € pred
zdanením.
- V ďalšom bol prerokovaný pracovný úväzok hlavnej kontrolórky obce, ktorý sa
zvyšuje z doterajších 20 hodín mesačne na 40 hodín mesačne z dôvodu vysokej
pracovnej vyťaženosti. Plat je vypočítaný podľa zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p. V §18c ods. 1, sa uvádza plat hlavného kontrolóra je súčinom
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na
základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok
a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce, ktorý je v obci 1,54. Podľa §18c ods.2 ak
má hlavný kontrolór obce dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, jeho
Plat sa určí podľa odseku 1 v závislosti od dĺžky pracovného času. Podľa § 18c
ods.5 obecné zastupiteľstvo schvaľuje hlavnému kontrolórovi mesačnú odmenu vo
výške 10% z mesačného platu /t.j. 0,242 úväzok 769x1,54=1185+118,5x0,2424
=316€ pred zdanením.
Bod č. 10 – Diskusia
- MUDr. Brndiarová navrhla poslancom OZ prijať vnútorný predpis, v ktorom by sa
určili podmienky na odpredaj majetku obce /jednotlivých druhov pozemkov/.
- Vyslovila poďakovanie starostovi obce za zorganizovanie osláv Dňa matiek
a MDD.
- Ing. Beluš : už na minulom zasadnutí sa diskutovalo o zachovaní pôvodnej budovy
„Kina“ v obci, ktorá by si vyžiadala nemalú finančnú investíciu bolo by vhodné podľa
názoru poslanca dať budovu posúdiť odborníkovi z oblasti statiky aby sa vedelo či
v zámere rekonštrukcie pokračovať.
- Bolo by vhodné určiť „Centrum obce“ a postarať sa o jeho skrášlenie
a zviditeľnenie.
- I naďalej je potrebné sledovať projekty vyhlasované na rozvoj obcí a zapojiť sa do
nich.
- Pán starosta upozornil na skutočnosť, že projekty si vyžadujú nemalé investície na
ich prípravu a preto je treba dôkladne zvážiť, do ktorých sa obec môže zapojiť.
Bod č. 12 – 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, že
najbližšie zasadnutie OZ sa uskutoční 19. septembra 2011 o 18,00 hod. v budove
Obecného úradu vo Veľkom Slavkove.

Zapísala: Edita Aliji
Overovatelia zápisnice:

Bc. V. Stankovičová

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

Michal Jančo

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

Veľký Slavkov dňa 22.6. 2011
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