Zápisnica z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Veľkom Slavkove, ktoré sa uskutočnilo na obecnom úrade dňa 18. júna 2012
Prítomní:
Ospravedlnení:

7 poslancov, podľa prezenčnej listiny
2 poslanci pp. Michal Jančo a Stanislav Čonka

Bod č. 1 - Otvorenie zasadnutia
Starosta obce Ing. František Šary privítal prítomných poslancov a otvoril
9. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva /ďalej len OZ/.
Bod č. 2- Schválenie programu, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Program zasadnutia bol jednohlasne schválený bez pripomienok a doplnení.
Do návrhovej komisie boli schválení poslanci: J. Čuban a Mgr. J. Dlugoš
Za overovateľov zápisnice: Mgr. V. Stankovičová a Ľ. Babič
Hlasovanie: Za schválenie 7 poslancov, proti 0 , zdržalo sa 0.
Bod č. 3 - Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcich zasadnutiach OZ
Uznesenia sa plnia priebežne.
Uznesenie č. 31/B/4 – oznámenie fi. JANEX s.r.o. Poprad o otvorení prevádzky pohostinstva v obytnej
zóne obce na ul. Záhradnej č. 221, pri hlasovaní na predchádzajúcom zasadnutí OZ poslanci hlasovali
proti otvoreniu tejto prevádzky. Pán starosta informoval poslancov OZ, že oznámenie, ktoré zaslala fi.
JANEX s.r.o. je postačujúce v zmysle živnostenského zákona, pokiaľ budú dodržiavané prevádzkové
– otváracie hodiny od 6,00 do 22,00 hod.
Hlasovanie: Za schválenie 7 poslancov, proti 0 , zdržalo sa 0.
Bod č. 4 – Záverečný účet Obce Veľký Slavkov za rok 2011 a Konsolidovanej uzávierky Obce
Veľký Slavkov za rok 2011
Starosta obce predložil na schválenie Návrh záverečného účtu Obce Veľký Slavkov za rok 2011,
a Konsolidovanú účtovnú závierku Obce Veľký Slavkov za rok 2011, materiály boli predložené na
verejnú diskusiu v zákonom stanovenej lehote a spôsobom v obci obvyklým. K návrhom obci neboli
doručené žiadne námietky, či pripomienky. Zároveň boli predložené správy nezávislého audítora
k záverečnému účtu obce za rok 2011 a ku Konsolidovanej účtovnej závierke Obce Veľký Slavkov za
rok 2011, ktoré poslanci OZ vzali na vedomie.
Poslanci v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., v zmysle § 16 ods. 10 písm a/ Záverečný účet
obce Veľký Slavkov za rok 2011 schváli s výrokom:
Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad
Prebytok hospodárenia obce za rok 2011 vo výške 13587,57 € sa prevedie v plnej výške do
Rezervného fondu obce, o použití prostriedkov rezervného fondu bude rozhodovať uznesením OZ.
Poslanci OZ schválili aj Konsolidovanú účtovnú závierku obce Veľký Slavkov za rok 2011.
Hlasovanie: Za schválenie 7 poslancov, proti 0 , zdržalo sa 0.
Bod č. 5 – Návrh výročnej správy obce Veľký Slavkov za rok 2011
Starosta obce predložil poslancom v zmysle § 20 ods. 1, zákona č.431/2002 o účtovníctve v z.n.p
Výročnú správu obce Veľký Slavkov za rok 2011, podľa § 20 ods. 3 bola výročná správa overená
audítorom a poskytuje verný a pravdivý obraz a súlad výročnej správy s účtovanou závierkou obce za
rok 2011, poslanci správu audítora zobrali na vedomie.
Hlasovanie: Za schválenie 7 poslancov, proti 0 , zdržalo sa 0.
Bod č. 6 - Monitorovacia správa o plnení rozpočtu Obce Veľký Slavkov k 31.12.2011
Hlavná kontrolórka obce predložila monitorovaciu správu o plnení rozpočtu obce za rok 2011, správa
bola zverejnená spôsobom v obci obvyklým počas 15 dní, pripomienky ani návrhy neboli k správe
vznesené.
Hlasovanie: Za 7 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0.
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Bod č. 7 – Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu Obce Veľký Slavkov
za rok 2011
Hlavná kontrolórka predložila stanovisko k návrhu záverečného účtu obce za rok 2011, materiál bol
zverejnený počas zákonom stanovenej doby a spôsobom v obci obvyklým, k stanovisku neboli
vznesené pripomienky, ani námietky a poslanci OZ zobrali stanovisko na vedomie.
Hlasovanie: Za 7 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0.
Bod č. 8 – Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2012
Kontrolórka obce predložila v zmysle § 18f ods. 1, písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. obecnom zriadení
v z.n.p. návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2012.
Poslanci doplnili návrh o kontrolu súladu uznesení OZ s uzatváranými zmluvami na obci.
Hlasovanie: za 7 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0.
Bod č. 9 – Rôzne
- Kontrolórka obce predložila na schválenie návrh platu starostu obce v zmysle zákona č. 253/1994
Zb. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z.n.p. a v zmysle
ustanovenia § 8a s poukazom na ustanovenie § 11 ods. 4 písm. i/ zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p. plat starostu obce je stanovený podľa § 3 ods. 1, a § 4 ods. 2 platu zvýšenie o 15%
na 1791 € s účinnosťou od 1. 6. 2012.
Plat kontrolóra je vypočítaný v zmysle § 18c ods. 1, 2, 5, so zvýšením o 10% na 323 € s účinnosťou
od 1. 6. 2012.
Požiadavky zo strany poslancov OZ:
Poslanci poukázali na zlý stav mostíka k električke a chátrajúcu budovu domu smútku a potrebu
riešenia prípadnej rekonštrukcie. Starosta upozornil, že mostík nie je majetkom obce a obec nemôže
vynakladať financie na rekonštrukciu cudzieho majetku, ale upozorní majiteľa na povinnosť opravy.
Na dome smútku je potrebná rekonštrukcia strechy.
Dopracovať projekt na chodník až k časti obce „Peklo“ a k ZŠ a MŠ.
Zlý výhľad na výjazd z vedľajšej cesty od ZŠ na hlavnú cestu.
Oboznámiť poslancov do budúceho zasadnutia s časťou obce „Horný Slavkov“.
Ekonomická komisia pripraví návrh šetrenia čerpania finančných prostriedkov z rozpočtu obce do
budúceho zasadnutia OZ.
Ekonómka obce vypracuje písomnú informáciu ekonomickej komisii o výške a čerpaní ušetrených
finančných prostriedkov po znížení mzdy starostu.
Pripraviť plán kosenia verejných priestranstiev obce.
Sledovať vyhlásenia na podávanie žiadostí a využívať čo najviac financovanie z projektov ŠR a EÚ aj
k rekonštrukciám a novým, plánovaným projektom zo strany obce.
Bod č. 10 - diskusia
Príspevky od občanov prítomných na zasadnutí OZ podľa prezenčnej listiny:
- Požadovali aby sa firmám so sídlom v obci určil poplatok za parkovanie motorových vozidiel.
- Obec pripraví návrh dodatku v VZN o poplatkoch
- Požadovali aby obec prispievala seniorom na stravovanie.
- Starosta obce už na minulom zasadnutí odpovedal občanom, že obec príspevky na stravovanie
nemôže poskytovať.
- Upozornili na hluk a rušenie nočného pokoja po 22,00 hod. v Pohostinstve fi. JANEX s.r.o. Poprad
na Záhradníckej ul. vo Veľkom Slavkove.
- Starosta obce odporučil občanom aby ho aj v nočných hodinách upozornili na porušovanie
nočného pokoja.
- Prerokovanie prenájmu pozemku za OcÚ s p. Haľkom
- Upozorniť občanov, ktorí porušujú zákaz voľného pohybu psov.
- Občania nie sú spokojní s určením poplatku za stočné namietajú vysoké náklady.
- Zlý stav ihriska pri ZŠ s MŠ a potreba rekonštrukcie
- Slabá informovanosť voličov zo strany poslancov o výsledkoch riešenia požiadaviek občanov.
- Potreba zatrávnenia a skrášlenia kruhu na ul. Guhra a odstránenia basketbalového koša, ktorý je
skorodovaný a nefunkčný. Ďalej občan upozornil na zo zeme vyčnievajúce zostatky železných trubiek
pri ZŠ a MŠ a na potrebu rekonštrukcie školského ihriska.
Starosta obce odpovedal prítomným na ich dotazy, tieto budú riešené podľa možností obce.
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Bod č. 11 – Uznesenie
Tvorí samostatnú prílohu tejto zápisnice. Uznesenie bolo poslancami obecného zastupiteľstva
jednohlasne prijaté a schválené.
Hlasovanie: Za schválenie 7 poslancov, proti 0 , zdržalo sa 0.
Bod č. 12 - Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí, zároveň oznámil, že najbližšie zasadnutie
OZ sa uskutoční 24. septembra 2012 o 18,00 hod. v budove Obecného úradu vo Veľkom Slavkove.

Overovatelia zápisnice: Mgr. Viera Stankovičová

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

Ľubomír Babič

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

Veľký Slavkov dňa 22.06. 2012
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