Zápisnica zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Veľkom Slavkove, ktoré sa uskutočnilo dňa 30. apríla 2013
Prítomní:
8poslancov, podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnený poslanec: Mgr. Ján Dlugoš
Bod č. 1 - Otvorenie zasadnutia
Starosta obce Ing. František Šary privítal prítomných poslancov a otvoril
14. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva /ďalej len OcZ/.
Bod č. 2- Schválenie programu, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Program jednania bol jednohlasne schválený bez pripomienok a doplnení.
Do návrhovej komisie boli schválení poslanci: páni Ľubomír Babič a Stanislav Čonka.
Za overovateľov zápisnice poslanci: páni Michal Jančo a Jozef Čuban.
Bod č. 3 - Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcich zasadnutiach OZ
Uznesenia sa plnia priebeţne.
Bod č. 4 –Informácia hlavnej kontrolórky obce o vykonaných kontrolách za január až apríl 2013
Materiál o vykonaných kontrolách bol poslancom OcZ doručený písomne. Správu poslanci zobrali na
vedomie bez pripomienok.
Bod č. 5 –Informácia o rozpočte obce za január až marec 2013
Starosta obce informoval poslancov o čerpaní rozpočtu za I. štvrťrok 2013 a stave finančných
prostriedkov na bankových účtoch obce. Poslanci OcZ zobrali správu na vedomie bez pripomienok.
Bod č. 6 -Ponuka na asfaltovanie Ulice Školskej
- Starosta obce oboznámil prítomných so započatím asfaltovania – rekonštrukcie cesty na Ulici
školskej, firmou Eurovia, a.s. v mesiaci máj 2013.
- Starosta obce navrhol, aby firma Eurovia, a.s. rekonštruovala aj Ulicu záhradnícku a Ulice krátku, ale
poslanci návrh neprijali.
- Poslanec Ing. Beluš navrhol postupovať pri zadávaní zákaziek na dodávky tovarov, poskytovanie
sluţieb a stavebných prác nad hodnotu 5 000,- Eur v zmysle § 24 odst. 1 písm. a zákona č. 25/2006
Z.z. o verejnom obstarávaní v z.n.p., čo poslanci OcZ aj schválili.
- Poslanec Ing. Beluš navrhol zrušiť uznesenie č. 38 A 7 z 11. zasadnutia OcZ ale poslanci tento
návrh neschválili 7 hlasmi, za hlasoval Ing. Beluš.
Bod č. 7 – Ponuka správcovstvo domu smútku
- Starosta obce informoval o ponuke popradskej firmy na správcovstvo miestneho cintorína a domu
smútku, poslanci sa k ponuke vyjadria aţ po jej písomnom doručení na najbliţšom zasadnutí OcZ.
Bod č. 8 – Aktivity obce v mesiacoch máj a jún 2013
Starosta obce predloţil poslancom návrh zámeru aktivít obce na najbliţšie dva mesiace jedná sa o
nasledujúce aktivity: Deň matiek, Deň detí, Jánske ohne
Na kaţdú akciu poslanci OcZ schválili príspevok 500€ z rozpočtu obce.
Bod č. 9 – Rôzne
Starosta obce informoval prítomných poslancov OcZ a občanov:
- Tri ponuky na kamerový systém v obci budú predloţené v zmysle uznesenia OcZ na júnové
zasadnutie
- Projekt na chodník k Ulici Matejovskej je na stavebnom konaní.
- Autobusová zastávka bude vybudovaná pri „Jednote“ len čo bude odkúpený pozemok.
– prijatie pracovníkov cez ÚPSVaR, ktorým by bola mzda hradená cez fondy a obec - informáciu
podala Ing. Komarová.
- Ţiadosť pána Štelbaského o odkúpenie pozemkov na výstavbu rodinného domu v k.ú. Veľký Slavkov
poslanci OcZ nesúhlasili s odpredajom pozemkov.
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- Ponuka pána Bohdana Lajčuka na odpredaj pozemku pri miestnom cintoríne – poslanci OcZ
nesúhlasili s odkúpením pozemku pre potreby obce.
- Ţiadosť pána Vdovjaka Milana a spol. o pomoc pri majetkovom vysporiadaní – zriadení vecného
bremena v lokalite Horný Slavkov k.ú Veľký Slavkov – poslanci OcZ odporučili pozvať menovaného
na najbliţšie zasadnutie OcZ v mesiaci jún.
Bod č. 10 - Diskusia
Príspevky občanov prítomných na zasadnutí OcZ
- Rodina Kovtanová – stav komunikácie na Krátkej ulici je uţ neúnosný, potrebná je jej celková
rekonštrukcia, prípadne povrch pokryť aspoň asfaltovou drťou – poslanci odporučili vyţiadať od
dodávateľov cenové ponuky.
- Poslanec pán Čuban ţiadal znovu o vyzvanie majiteľov psov, aby dodrţiavali VZN o chove psov
v obci hlavne čo sa týka ich voľného pohybu a nadmernej hlučnosti – štekania a znečisťovania
prostredia.
-p. Beluš - dať zaţehliť ulicu Záhradnícku asfaltovou drťou, je v nevyhovujúcom stave po výkope na
vodovodné potrubie. Obec dá urobiť cenové ponuky na materiál a práce.
- Dezolátny stav mostíkov k ţelezničnej stanici, nevyhnutná rekonštrukcia – v najbliţšom čase bude
obec mostíky repasovať z jej prostriedkov.
- TJ ihrisko vandalizmus – bude ho čiastočne riešiť kamerový systém.
- Upozorniť firmy so sídlom a prevádzkami v obci, aby dodrţiavali predpisy o likvidácii odpadov, aby
neohrozovali zdravie občanov.
Bod č. 11 – Uznesenie
Tvorí samostatnú prílohu tejto zápisnice. Uznesenie bolo poslancami obecného zastupiteľstva
jednohlasne prijaté.
Hlasovanie: Za schválenie 8 poslancov, proti 0 , zdrţalo sa 0.
Bod č. 12 - Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí, zároveň oznámil, ţe najbliţšie zasadnutie
OcZ sa uskutoční 24. júna 2013 o 17,00 hod..

Overovatelia zápisnice: Michal Jančo

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

Jozef Čuban

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

Veľký Slavkov dňa 30.04. 2013
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