Zápisnica z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Veľkom Slavkove, ktoré sa uskutočnilo na obecnom úrade dňa 24. júna 2013
Prítomní:
7 poslancov, podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení poslanci: Michal Jančo a Stanislav Čonka
Bod č. 1 - Otvorenie zasadnutia
Starosta obce Ing. František Šary privítal prítomných poslancov a otvoril
15. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva /ďalej len OZ/.
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: Ing. Leonard Beluš a Jozef Čuban.
Za overovateľov zápisnice poslanci: Mgr. Viera Stankovičová a Anton Ţivčák.
Bod č. 3 - Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcich zasadnutiach OZ
Uznesenia sa plnia priebeţne.
Bod č. 4 – Návrh Záverečného účtu obce Veľký Slavkov za rok 2012 a Správa nezávislého
audítora k účtovnej závierke k 31.12.2012. Návrh na vysporiadanie prebytku hospodárenia obce
za rok 2012. Návrh na vysporiadanie položky – nedokončené investície „Kultúrny dom“.
Starosta obce predloţil na schválenie Návrh záverečného účtu obce Veľký Slavkov za rok 2012.
Materiál bol predloţený na verejnú diskusiu v zákonom stanovenej lehote a spôsobom v obci
obvyklým. K návrhu neboli doručené a ani na zasadnutí OZ vznesené ţiadne námietky,
či pripomienky. Ďalej bola predloţená správa nezávislého audítora k účtovnej závierke k 31.12.2012,
poslanci túto správu zobrali 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 2012 schválili s výrokom:
Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad
Prebytok hospodárenia obce za rok 2012 vo výške 39761,41€ sa rozdelí na 10 % t.j. 3976,14 €, ktoré
budú prevedené do Rezervného fondu obce a 90% t.j. sumu 35785,27 € sa pouţije na kapitálové
výdavky. O pouţití týchto finančných prostriedkov budú rozhodovať poslanci OZ uznesením.
Ďalej poslanci OZ prerokovali návrh na vysporiadanie poloţky – nedokončené investície „Kultúrny
dom“. Jedná sa o sumu 28418,59 €, poslanci rozhodli, ţe táto sumu sa zaúčtuje a zvýši sa hodnota
budovy – nedokončenej stavby a od zaradenia sa bude majetok odpisovať v zmysle platného zákona.
Bod č. 5 – Stanovisko HKO k záverečnému účtu obce
Hlavná kontrolórka obce predloţila poslancom OZ stanovisko k návrhu záverečného účtu obce za rok
2012, materiál bol zverejnený počas zákonom stanovenej lehoty a spôsobom v obci obvyklým.
K stanovisku neboli vznesené pripomienky ani námietky a poslanci obecného zastupiteľstva ho
zobrali na vedomie.
Bod č. 6 - Návrh plánu kontrolnej činnosti HKO na 2. polrok 2013
Kontrolórka obce predloţila v zmysle §18f ods. 1, písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení
v z.n.p. návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2013 . Poslanci návrh jednohlasne bez
pripomienok a doplnení schválili.
Bod č. 7 – Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2008 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov
v školských zariadeniach
Starosta obce predloţil na schválenie dodatok č. 2 k VZN č. 1/2008 o výške príspevkov na čiastočnú
úhradu nákladov v školských zariadeniach, poslanci návrh prerokovali a schválili. Jeden poslanec sa
zdrţal hlasovania a jeden bol proti.
Bod č. 8 – Ponuka na asfaltovanie Ulice školskej
Starosta obce predloţil poslancom cenové ponuky na asfaltovanie Školskej ulice od troch firiem:
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- STRABAG, EUROVIA VINCI, a.s., JUNO DS.
Poslanci OZ ponuky prerokovali a vybrali firmu JUNO DS, ktorej ponuka bola najniţšia
Hlasovanie 5 poslancov za, 1 sa zdrţal, 1 proti
Bod č. 9 – Ponuka na kamerový systém v obci
Starosta obce boli predloţené ponuky na kamerový systém. Poslanci OZ rozhodli, ţe v tomto období
obec nemá dostatok finančných prostriedkov na kamerový systém, ponukami sa bude zaoberať
v inom termíne.
Bod č. 10 – Rôzne
V rôznom boli prejednávané písomné ţiadosti od občanov.
Obyvatelia bytoviek č. 6, 7, 8 zaslali ţiadosť o vybudovanie chodníka – odpoveď výstavba chodníka je
plánovaná na budúci rok.
Obyvatelia Ulice krátkej – ţiadosť o asfaltovanie komunikácie – poslanci schválili vysypanie jemným
štrkom a prevalcovanie.
Dodatočne predloţená ţiadosť obyvateľov Záhradníckej ulice – poslanci schválili vysypanie jemným
štrkom a prevalcovanie.
Ďalej bola prerokovaná ţiadosť p. Štelbaského o odkúpenie pozemkov p.č. 2574, 2576, 2780 k.ú.
Veľký Slavkov, ţiadateľ s navrhovanou cenou nesúhlasil.
Do šatne TJ je potrebné nainštalovať internet, vyţadujú si to predpisy – notebook a tlačiareň z OcÚ
bude dodaný pre TJ a pre obec budú zakúpené nové v cene do 500 €.
Starosta obce navrhol poslancom schválenie výšky príspevku za poskytovanie starostlivosti
v sociálnom zariadení pre občianku Stankovičovú Katarínu. Poslanci súhlasili s príspevkom vo výške
nákladov v sociálnom zariadení do vybavenia potrebných náleţitostí.
Ďalej bol prerokovaný plat starostu podľa zákona 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z.n.p.. S účinnosťou od 1. júna 2013 bude starostovi
obce vyplácaný plat podľa § 3 ods. 1 zákona vo výške 1594 € a podľa § 4 ods. 2 zákona bude
zvýšený o 15%. Zároveň bol schválený plat pre hlavnú kontrolórku obce podľa zákona 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p. v zmysle § 18c ods.1 vo výške 301 € a v zmysle § 18c ods. 5 mesačnú
odmenu vo výške 10%.
Bod č. 11 – Diskusia
p. Andráš - pripomienka ku koseniu – odpoveď p. starostu súkromné osoby – majitelia jednotlivých
pozemkov v intraviláne obce boli upozornení na povinnosť kosenia najmenej 2 x do roka.
p. Makulová ţiadala upozorniť majiteľov psov na zákaz ich voľného pohybu po obci – odpoveď
majitelia sú upozorňovaní, v prípade nedodrţania zákazu budú sankcionovaní v zmysle VZN.
p. Ing. Beluš, poslanec OZ navrhol podať inzerát na odpredaj hasičského vozidla TATRA 805 za cenu
dohodou z dôvodu, ţe zákonné poistenie vozidla je drahé a vozidlo sa nevyuţíva.
Bod č. 12 – Uznesenie
Tvorí samostatnú prílohu tejto zápisnice. Uznesenie bolo poslancami obecného zastupiteľstva
jednohlasne prijaté.
Hlasovanie: Za schválenie 7 poslancov, proti 0 , zdrţalo sa 0.
Bod č. 13 - Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a zároveň oznámil, ţe najbliţšie
zasadnutie OZ sa uskutoční 23. septembra 2013 v budove Obecného úradu vo Veľkom Slavkove.

Overovatelia zápisnice:

Mgr. Viera Stankovičová
Anton Ţivčák

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

Veľký Slavkov dňa 24. 6. 2013
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