Zápisnica z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Veľkom Slavkove, ktoré sa uskutočnilo na obecnom úrade dňa 26. novembra 2012
Prítomní:
Ospravedlnení:

6 poslancov, podľa prezenčnej listiny
3 poslanci: pani MUDr. Jana Brndiarová, Michal Jančo a Ľubomír Babič

Bod č. 1 - Otvorenie zasadnutia
Starosta obce Ing. František Šary privítal prítomných poslancov a otvoril
11. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva /ďalej len OZ/.
Bod č. 2- Schválenie programu, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Poslanec Ing. Beluš navrhol prehodiť body programu 6 a 7 za body 4 a 5. Poslanci zmenu
jednohlasne schválili, bez ďalších pripomienok a doplnení.
Do návrhovej komisie boli schválení poslanci: páni Jozef Čuban a Anton Živčák
Za overovateľov zápisnice páni poslanci: Mgr. Viera Stankovičová a Ing. Leonard Beluš
Hlasovanie: Za schválenie 6 poslancov, proti 0 , zdržalo sa 0.
Bod č. 3 - Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcich zasadnutiach OZ
Uznesenia sa plnia priebežne.
Hlasovanie: Za 6 poslancov, proti 0 , zdržalo sa 0.
Bod č. 4 – Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2011 o miestnych daniach
Starosta obce predložil poslancom na schválenie návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2011 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý bol spracovaný
na základe novely zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v z.n.p. s účinnosťou od 1.1.2013. Schválený dodatok tvorí súčasť
tejto zápisnice. Návrh dodatku bol poslancami OZ schválený.
Hlasovanie: Za 6 poslancov, proti 0 , zdržalo sa 0.
Bod č. 5 – Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 1/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia so sídlom na území obce Veľký Slavkov
Starosta obce predložil poslancom OZ na schválenie návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 1/2009 o určení
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia so sídlom
na území obce Veľký Slavkov s platnosťou od 1.1.2013. Tento dodatok bude prehodnocovaný vždy
k 30.6. bežného roka. Schválený dodatok tvorí súčasť tejto zápisnice. Návrh dodatku a jeho
prehodnocovanie bolo poslancami OZ schválené.
Hlasovanie: Za 6 poslancov, proti 0 , zdržalo sa 0.
Bod č. 6 - Návrh rozpočtu obce na roky 2013 - 2015
Starosta obce predložil poslancom OZ na schválenie návrh rozpočtu obce na roky 2013 až 2015
Rok 2013
677 390 €
76 550 €
321 717 €
279 123 €

2014 v €
701 684
82 000
343 291
276 393

2015 v €
716 684
82 000
358 291
276 393

677 390 €
398 267 €
279 123 €

701 684
425 291
276 393

716 684
440 291
276 393

Kapitálové príjmy

1 300 €

1 300

1 300

Kapitálové výdavky

1 300 €

1 300

1 300

Bežné príjmy Obce ( spolu s ZŠ a MŠ )
V tom : originálne kompetencie ZŠ a MŠ
Prenesené kompetencie ZŠ a MŠ
Obec
Bežné výdavky
V tom výdavky ZŠ a MŠ
Obec

Návrh bol zverejnený spôsobom v obci obvyklým počas zákonom stanovenej lehoty. Na zasadnutí bol
poslancom Ing. L. Belušom, predsedom ekonomickej komisie predložený Návrh rozpočtu obce Veľký
Slavkov na roky : 2013, 2014, 2015, ktorý vypracovala ekonomická komisia (ďalej len EK). Návrh
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rozpočtu vypracovaný EK nebol predložený na pripomienkovanie, ani na vypracovanie stanoviska
hlavným kontrolórom obce. Zmeny, ktoré EK v pôvodnom návrhu urobila sa týkajú bežných výdavkov
na správu obce a to:
611 mzdové prostriedky spolu - 4.363 €
620 odvody
- 1.343 €
630 materiálové výdavky
- 1.429 €
Zníženie bežných výdavkov
- 7.135 €
Finančné prostriedky presunúť na 630 – bežnú údržbu vo výške + 7.135 €
Návrh rozpočtu na rok 2013 so zmenami navrhnutými EK tvoria súčasť tejto zápisnice.
O návrhu rozpočtu obce na rok 2013 s navrhnutými zmenami poslanci OZ hlasovali a návrh schválili.
Návrh rozpočtu na roky 2014 a 2015 vzali na vedomie.
Hlasovanie: Za 6 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0.
Bod č. 7 – Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky
2013 - 2015 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2013
Hlavnou kontrolórkou obce bolo predložené písomné stanovisko k návrhu rozpočtu obce, ktorý bol
starostom obce predložený na schválenie, návrh bol riadne zverejnený v zákonom stanovenej lehote,
a na základe v ňom uvedených skutočností bolo kontrolórkou obce poslancom obecného
zastupiteľstva odporučené tento návrh rozpočtu na rok 2013 schváliť a návrh viacročného rozpočtu
obce na roky 2014 – 2015 vziať na vedomie.
Hlasovanie: Za schválenie 6 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0.
Bod č. 8 – Rôzne
Kontrolórka obce predložila záznam o výsledku následnej kontroly vykonanej na základe schváleného
plánu práce na 2. polrok 2012 a to preverenie súladu uznesení s uzatváranými zmluvami na obci.
Kontrolou neboli zistené žiadne závažné nedostatky.
Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali informáciu na vedomie.
Ekonómka obce predložila na schválenie presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného
rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a výdavky rozpočtovým opatrením č. 3, ktoré je v súlade
s § 11 ods. 4 písm b/ zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a na základe § 14 ods. 2
písm. a/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. Jedná sa o presun finančných prostriedkov medzi účtami vo
výške 5.424 €
na splátku dlhodobého municipálneho úveru, podľa predloženého rozpočtového opatrenia č. 3.
Starosta obce predložil poslancom ponuky dodávateľov na opravu a rekonštrukciu MK a to :
EUROVIA, a.s.
STRABAG, P and FS, s.r.o. Poprad
JUNO DS, s.r.o. Stará Ľubovňa
Poslanci z predložených ponúk vybrali cenovo najvýhodnejšiu ponuku od fi. EUROVIA, a. s., Košice.
Hlasovanie : Za schválenie 6 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0.
Ďalej pán starosta upozornil prítomných na vysoké finančné náklady za vývoz odpadov z Matejovskej
ulice, ďalej na vysypávanie odpadov do potoka a tiež popri hlavnej ceste. Požiadal poslanca pána
Čonku aby vo svojom obvode upozornil obyvateľov na dodržiavanie čistoty a likvidáciu odpadov
predpísaným spôsobom.
Pán starosta ďalej informoval o:
- zverejnení zmluvy s firmou Made, s.r.o. Hronské predmestie 4, Banská Bystrica – dodávateľ
ekonomického softwaru.
- webová stránka obce bude upravená v mesiaci december 2012
- dopravných značkách - značky sú už osadené
- prečistení miestneho potoka bude pri TEˇZ vykonané v roku 2013 - informácia Povodia BaH
- významnom životnom jubileu pána Vilima, ktorý sa dožíva 90. rokov a je aj najstarším mužom obce
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- Obcou pripravované akcie:
Mikuláš pre deti sa uskutoční 6.12.2012, pre seniorov 7.12.2012 a ohňostroj na Nový rok okolo 17,00
hod. aby sa ho mohli zúčastniť aj deti.
Poslanec OZ Ing. L. Beluš na zasadnutí predložil návrh na šetrenie finančných prostriedkov:
- prehodnotiť zmluvy s doterajšími dodávateľmi napr. médiá, telefonické služby, odvoz a likvidácia
odpadov a.i., hľadať lepšie a hlavne lacnejšie riešenia. Odpovedal p. starosta pred ukončením
platnosti terajších zmlúv, sa môže hľadať nové lacnejšie riešenie
- p. Pabiš upozornil na nepretržité svietenie VO na stavbe Panoráma. Odpoveď p. starostu prebieha
skúška verejného osvetlenia pred odovzdaním do užívania, po jej skončení budú svietiť iba
najnutnejšie svetlá pre v tejto lokalite už bývajúcich občanov .
- dom smútku je potrebný náter strechy, ako aj oprava starého KD navrhol aby opravu vykonali
pracovníci MOS (malých obecných služieb). Odpoveď pri dostatku finančných prostriedkov náter sa
vykoná ale nemôžu sa na túto činnosť využiť pracovníci MOS, nakoľko sa jedná prevažne o ženy.
- chodník popri štátnej ceste v smere na Salaš nepokračuje sa v jeho výstavbe. Odpoveď, obec
nepokračuje v jeho výstavbe, nakoľko podľa dohody si chodník vybuduje majiteľ Salaša svojpomocne.
- nákup kalendárov – odpoveď zakúpené na 5. stretnutie Slavkovov, ktoré sa koná s medzinárodnou
účasťou, t.r. sa uskutočnilo vo Vyšnom Slavkove.
- poslanec OZ Ing. Beluš sa vzdal odmeny a vyhlásil, že svoj mandát poslanca bude vykonávať až do
konca volebného obdobia bez nároku na finančnú odmenu. Je nutné, aby bola dodržaná litera zákona
a aby obecné zastupiteľstvo schválilo dodatok k zásadám odmeňovania poslancov v znení:
Dodatok č. 1: Odmena nepatrí poslancom, ktorí písomne vyhlásili, že svoj mandát budú vykonávať
bez odmeny.
Bod č. 9 - Diskusia
Príspevky občanov prítomných na zasadnutí OZ
pán Lajčuk znovu navrhol aby parkovisko pri fi Ekoservis bolo platené - odpoveď nie je možné vyberať
poplatok za parkovanie od jednej firmy v obci.
Upozornil na vyvážanie komunálneho odpadu na Burich - odpoveď p. starostu cez cestu na Burich
bude postavená rampa – závora a značka na zákaz sypania smetí.
Bod č. 10 – Uznesenie
Tvorí samostatnú prílohu tejto zápisnice. Uznesenie bolo poslancami obecného zastupiteľstva
jednohlasne prijaté a schválené.
Hlasovanie: Za schválenie 6 poslancov, proti 0 , zdržalo sa 0.
Bod č. 11 - Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí, zároveň oznámil, že najbližšie zasadnutie
OZ sa uskutoční 18. februára 2013 o 17,00 hod. v budove Obecného úradu vo Veľkom Slavkove.

Overovatelia zápisnice: Mgr. Viera Stankovičová
Ing. Leonard Beluš

Veľký Slavkov dňa 27.11. 2012
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