Uznesenie č. 121/2017
z 10. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Veľký Slavkov
dňa 27. marca 2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
a) Schvaľuje
Návrhovú komisiu v zloţení: V. Kukurová, J. Čuban
b) Určuje
Overovateľov zápisnice v zloţení: M. Jančo, Z. Stankovič

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

Vo Veľkom Slavkove
Dátum podpisu 27.3.2017

Ing. František Šary
starosta obce

Uznesenie č. 122/2017
z 10. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Veľký Slavkov
dňa 27. marca 2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje
Program rokovania obecného zastupiteľstva bez zmien a doplnení

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

Vo Veľkom Slavkove
Dátum podpisu 27.3.2017

Ing. František Šary
starosta obce

Uznesenie č. 123/2017
z 10. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Veľký Slavkov
dňa 27. marca 2017

Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.

Berie na vedomie
Informáciu o plnení uznesení z 9. zasadnutia OZ, uznesenia sú plnené priebeţne.

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

Vo Veľkom Slavkove
Dátum podpisu 27.3.2017

Ing. František Šary
starosta obce

Uznesenie č. 124/2017
z 10. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Veľký Slavkov
dňa 27. marca 2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.

Berie na vedomie
Správu HK o kontrolnej činnosti za rok 2017 .

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

Vo Veľkom Slavkove
Dátum podpisu 27.3.2017

Ing. František Šary
starosta obce

Uznesenie č. 125/2017
z 10. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Veľký Slavkov
dňa 27. marca 2017

Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.

Berie na vedomie
Stav príprav zmeny ÚPNO v lokalite Horný Slavkov A, B, C

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

Vo Veľkom Slavkove
Dátum podpisu 27.3.2017

Ing. František Šary
starosta obce

Uznesenie č. 126/2017
z 10. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Veľký Slavkov
dňa 27. marca 2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n .p..
Berie na vedomie
Informáciu o pripravovaných aktivitách obce na I. polrok 2017

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

Vo Veľkom Slavkove
Dátum podpisu 27.3.2017

Ing. František Šary
starosta obce

Uznesenie č. 127/2017
z 10. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Veľký Slavkov
dňa 27. marca 2017

Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n .p..
Schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 o úpravu rozpočtu obce v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zákona
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení.

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

Vo Veľkom Slavkove
Dátum podpisu 27.3.2017

Ing. František Šary
starosta obce

Uznesenie č. 128/2017
z 10. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Veľký Slavkov
dňa 27. marca 2017

Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.

a) Rozhoduje
v zmysle ustanovenia §9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, ţe predaj majetku obce pozemok KN-C parc. č. 283/22 a 283/23 spolu o výmere
190 m2 orná pôda v k. ú. Veľký Slavkov vytvorených GP č. G1-103/17, úradne overeného OÚ
Poprad, odborom katastrálnym dňa 1.3.2017, prípadom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, ţe
sa jedná o ornú pôdu, bez technickej vybavenosti a obec nemá prostriedky na jej vybudovanie.
b) Schvaľuje
predaj majetku obce ornej pôdy KN-C parc. č. 283/22 a 283/23 spolu o výmere 190 m2 orná pôda v
k. ú. Veľký Slavkov vytvorených GP č. G1-103/17, úradne overeného OÚ Poprad, odborom
katastrálnym dňa 1.3.2017 v prospech Simony Čubanovej, rodenej Čubanovej, bytom Veľký Slavkov
ul. Tatranská č. 68 za cenu 10 €/1 m2. O odpredaji majetku obce z dôvodu hodného osobitného
zreteľa rozhodli poslanci obecného zastupiteľstva trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Zámer
predať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený od 9.3.2017 počas celej doby do
27.3.2017.

Hlasovanie:
za:
Jozef Čuban,
proti:
zdrţal sa:

8 Veronika Kukurová, Andrea Lichvárová, Mgr. Viera Stankovičová,
Mgr. Ján Dlugoš, Ing. Igor Harabin, Michal Jančo, Zdeno Stankovič
0
0

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

Vo Veľkom Slavkove
Dátum podpisu 27.3.2017

Ing. František Šary
starosta obce

Uznesenie č. 129/2017
z 10. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Veľký Slavkov
dňa 27. marca 2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
a) Rozhoduje
v zmysle ustanovenia §9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, ţe predaj majetku obce pozemok KN-C parc. č. 283/24 o výmere 802 m2 orná
pôda v k. ú. Veľký Slavkov vytvorených GP č. G1-103/17, úradne overeného OÚ Poprad, odborom
katastrálnym dňa 1.3.2017, prípadom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, ţe sa jedná o ornú
pôdu bez technickej vybavenosti a obec nemá prostriedky na jej vybudovanie.
b) Schvaľuje
predaj majetku obce ornej pôdy KN-C parc. č. 283/24 o výmere 802 m2 orná pôda v k. ú. Veľký
Slavkov vytvorených GP č. G1-103/17, úradne overeného OÚ Poprad, odborom katastrálnym dňa
1.3.2017 v prospech Michala Kovtana, bytom Veľký Slavkov ul. Tatranská č. 87 za cenu 10 €/1 m2.
O odpredaji majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa rozhodli poslanci obecného
zastupiteľstva trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Zámer predať majetok z dôvodu hodného
osobitného zreteľa bol zverejnený od 9.3.2017 počas celej doby do 27.3.2017.

Hlasovanie:
za:
Jozef Čuban,
proti:
zdrţal sa:

8 Veronika Kukurová, Andrea Lichvárová, Mgr. Viera Stankovičová,
Mgr. Ján Dlugoš, Ing. Igor Harabin, Michal Jančo, Zdeno Stankovič
0
0

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

Vo Veľkom Slavkove
Dátum podpisu 27.3.2017

Ing. František Šary
starosta obce

Uznesenie č. 130/2017
z 10. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Veľký Slavkov
dňa 27. marca 2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
a) Rozhoduje
v zmysle ustanovenia §9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, ţe predaj majetku obce pozemky KN-C parc. č. 283/25 o výmere 658 m2 orná
pôda v k. ú. Veľký Slavkov a KN-C parc. č. 283/26 o výmere 658 m2 orná pôda v k. ú. Veľký
Slavkov vytvorených GP č. G1-103/17, úradne overeného OÚ Poprad, odborom katastrálnym dňa
1.3.2017, prípadom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, ţe sa jedná o ornú pôdu bez technickej
vybavenosti a obec nemá prostriedky na jej vybudovanie.
b) Schvaľuje
predaj majetku obce ornej pôdypozemky KN-C parc. č. 283/25 o výmere 658 m2 orná pôda v k. ú.
Veľký Slavkov a KN-C parc. č. 283/26 o výmere 658 m2 orná pôda v k. ú. Veľký Slavkov
vytvorených GP č. G1-103/17, úradne overeného OÚ Poprad, odborom katastrálnym dňa 1.3.2017
v prospech občanov obce Jozefa Keťa a manţelku Mgr. Janu Keťovú, rodenú Kifferovú, obaja bytom
Veľký Slavkov, ul. Záhradnícka 232 za cenu 10 €/1 m2.O odpredaji majetku obce z dôvodu hodného
osobitného zreteľa rozhodli poslanci obecného zastupiteľstva trojpätinovou väčšinou všetkých
poslancov. Zámer predať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený od 9.3.2017
počas celej doby do 27.3.2017.

Hlasovanie:
za:
Jozef Čuban,
proti:
zdrţal sa:

8 Veronika Kukurová, Andrea Lichvárová, Mgr. Viera Stankovičová,
Mgr. Ján Dlugoš, Ing. Igor Harabin, Michal Jančo, Zdeno Stankovič
0
0

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

Vo Veľkom Slavkove
Dátum podpisu 27.3.2017

Ing. František Šary
starosta obce

Uznesenie č. 131/2017
z 10. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Veľký Slavkov
dňa 27. marca 2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.

a) Rozhoduje
v zmysle ustanovenia §9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, ţe predaj majetku obce pozemok KN-C parc. č. 530/47 o výmere 76 m2 trvalý
trávnatý porast v k. ú. Veľký Slavkov, prípadom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, ţe sa
jedná o trvalý trávnatý porast nachádzajúci sa v extraviláne obce, o malej výmere a pozemok je
susediaci s pozemkami, ktorých vlastníkom je ţiadateľ.
b) Schvaľuje
predaj majetku obce KN-C parc. č. 530/47 o výmere 76 m2 trvalý trávnatý porast v k. ú. Veľký
Slavkov v prospech Mgr. Petra Bališa, PhD., bytom Poprad, Ústecko-Orlická 2346/15 za cenu 10 €/1
m2.O odpredaji majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa rozhodli poslanci obecného
zastupiteľstva trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Zámer predať majetok z dôvodu hodného
osobitného zreteľa bol zverejnený od 9.3.2017 počas celej doby do 27.3.2017.

Hlasovanie:
za:
Jozef Čuban,
proti:
zdrţal sa:

8 Veronika Kukurová, Andrea Lichvárová, Mgr. Viera Stankovičová,
Mgr. Ján Dlugoš, Ing. Igor Harabin, Michal Jančo, Zdeno Stankovič
0
0

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

Vo Veľkom Slavkove
Dátum podpisu 27.3.2017

Ing. František Šary
starosta obce

Uznesenie č. 132/2017
z 10. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Veľký Slavkov
dňa 27. marca 2017

Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.

a) Rozhoduje
v zmysle ustanovenia §9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, ţe predaj majetku obce pozemok KN-C parc. č. 593/17 o výmere 20 m2
zastavaná plocha v k. ú. Veľký Slavkov vytvorených GP č. G1-649/16, úradne overeného OÚ Poprad,
odborom katastrálnym dňa 8.9.2016, ţe prípadom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, ţe sa
jedná o pozemok priamo nadväzujúci na pozemky ţiadateľov a je potrebný na dobudovanie stavby
rodinného domu.
b) Schvaľuje
predaj majetku obce pozemok KN-C parc. č. 593/17 o výmere 20 m2 zastavaná plocha v k. ú. Veľký
Slavkov vytvorených GP č. G1-649/16, úradne overeného OÚ Poprad, odborom katastrálnym dňa
8.9.2016, v prospech občanov obce občanov obce Michala Perháča a manţelku Zuzanu Perháčovú
rodenú Magerovú, obaja bytom Veľký Slavkov, ul. Tatranská 65 za cenu 10 €/1 m2.O odpredaji
majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa rozhodli poslanci obecného zastupiteľstva
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Zámer predať majetok z dôvodu hodného osobitného
zreteľa bol zverejnený od 9.3.2017 počas celej doby do 27.3.2017.

Hlasovanie:
za:
Jozef Čuban,
proti:
zdrţal sa:

8 Veronika Kukurová, Andrea Lichvárová, Mgr. Viera Stankovičová,
Mgr. Ján Dlugoš, Ing. Igor Harabin, Michal Jančo, Zdeno Stankovič
0
0

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

Vo Veľkom Slavkove
Dátum podpisu 27.3.2017

Ing. František Šary
starosta obce

Uznesenie č. 133/2017
z 10. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Veľký Slavkov
dňa 27. marca 2017

Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.

a) Rozhoduje
v zmysle ustanovenia §9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, ţe predaj majetku obce pozemok KN-C parc. č. 25/2 o výmere 87 m2 záhrada
a parc. č. 586/9 o výmere 105 m2 v k. ú. Veľký Slavkov vytvorených GP č. G1-1 907/16, úradne
overeného OÚ Poprad, odborom katastrálnym dňa 24.11.2016, ţe prípadom hodným osobitného
zreteľa je skutočnosť, ţe sa jedná pozemky záhrada, ktoré priamo susedia s pozemkom ţiadateľa..

b) Schvaľuje
predaj majetku obce pozemkov KN-C parc. č. 25/2 o výmere 87 m2 záhrada a parc. č. 586/9 o výmere
105 m2 v k. ú. Veľký Slavkov vytvorených GP č. G1-1 907/16, úradne overeného OÚ Poprad,
odborom katastrálnym dňa 24.11.2016 v prospech Vladimíra Repiščáka, bytom Poprad, ul.
Partizánska 2364/12 za cenu 10 €/1 m2.O odpredaji majetku obce z dôvodu hodného osobitného
zreteľa rozhodli poslanci obecného zastupiteľstva trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Zámer predať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený od 9.3.2017 počas celej
doby do 27.3.2017.

Hlasovanie:
za:
Jozef Čuban,
proti:
zdrţal sa:

8 Veronika Kukurová, Andrea Lichvárová, Mgr. Viera Stankovičová,
Mgr. Ján Dlugoš, Ing. Igor Harabin, Michal Jančo Zdeno Stankovič
0
0

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

Vo Veľkom Slavkove
Dátum podpisu 27.3.2017

Ing. František Šary
starosta obce

Uznesenie č. 134/2017
z 10. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Veľký Slavkov
dňa 27. marca 2017

Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.

a) Rozhoduje
v zmysle ustanovenia §9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, ţe predaj majetku obce pozemky KN-C parc. č. 283/20 o výmere 678 m2 orná
pôda v k. ú. Veľký Slavkov a KN-C parc. č. 283/21 o výmere 578 m2 orná pôda v k. ú. Veľký
Slavkov vytvorených GP č. G1-103/17, úradne overeného OÚ Poprad, odborom katastrálnym dňa
1.3.2017, prípadom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, ţe sa jedná o ornú pôdu bez technickej
vybavenosti a obec nemá prostriedky na jej vybudovanie.

b) Schvaľuje
predaj majetku obce ornej pôdypozemky KN-C parc. č. 283/20 o výmere 678 m2 orná pôda v k. ú.
Veľký Slavkov a KN-C parc. č. 283/21 o výmere 578 m2 orná pôda v k. ú. Veľký Slavkov
vytvorených GP č. G1-103/17, úradne overeného OÚ Poprad, odborom katastrálnym dňa 1.3.2017
v prospech občanov obce Jána Hönscha a manţelku Emíliu Hönschovú, rodenú Urbanovú, obaja
bytom Veľký Slavkov, ul. Školská 266 za cenu 10 €/1 m2.O odpredaji majetku obce z dôvodu
hodného osobitného zreteľa rozhodli poslanci obecného zastupiteľstva trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov.Zámer predať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený od
9.3.2017 počas celej doby do 27.3.2017.

Hlasovanie:
za:
Jozef Čuban,
proti:
zdrţal sa:

8 Veronika Kukurová, Andrea Lichvárová, Mgr. Viera Stankovičová,
Mgr. Ján Dlugoš, Ing. Igor Harabin, Michal Jančo, Zdeno Stankovič
0
0

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

Vo Veľkom Slavkove
Dátum podpisu 27.3.2017

Ing. František Šary
starosta obce

Uznesenie č. 135/2017
z 10. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Veľký Slavkov
dňa 27. marca 2017

Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.

a) Rozhoduje
v zmysle ustanovenia §9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, ţe predaj majetku obce pozemky KN-C parc. č. 14 o výmere 236 m2 zastavané
plochy a nádvoria a pozemok KN-C parc. č. 15 o výmere 221 m2 zastavané plochy a nádvoria v k. ú.
Veľký Slavkov a budovu bývalého kultúrneho domu súpisné číslo 111 nachádzajúceho sa na parc. č.
14 v k. ú. Veľký Slavkov, ţe prípadom hodným osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, ţe budova
bývalého kultúrneho domu popisné číslo 111 nachádzajúca sa na parc. č. 14 k. ú. Veľký Slavkov je
schátraná a jej rekonštrukcia si vyţaduje veľké finančné prostriedky, ktorými obec nedisponuje
zámer predať tento majetok obce bol obecným zastupiteľstvom viac krát v minulosti prerokovaný, ale
nenašiel sa záujemca, ktorý by mal záujem o rekonštrukciu podmienok stanovených obcou.
b) Schvaľuje
predaj majetku obce za podmienok určených obcou dohodnutých v kúpnopredajnej zmluve - ornej
pôdy pozemky KN-C parc. č. 14 o výmere 236 m2 zastavané plochy a nádvoria a pozemok KN-C
parc. č. 15 o výmere 221 m2 zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Veľký Slavkov a budovu bývalého
kultúrneho domu súpisné číslo 111 nachádzajúceho sa na parc. č. 14 v k .ú. Veľký Slavkov, v prospech
ţiadateľa spoločnosť PELUMAX, so sídlom Strojárska č. 4265, 069 01 Snina, IČO 46 008 64 za
zostatkovú hodnotu k 31.12.2016 t.j. za cenu 712,95 €. O odpredaji majetku obce z dôvodu hodného
osobitného zreteľa rozhodli poslanci obecného zastupiteľstva trojpätinovou väčšinou všetkých
poslancov. Zámer predať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený od 9.3.2017
počas celej doby do 27.3.2017.

Hlasovanie:
za:
Jozef Čuban,
proti:
zdrţal sa:

8 Veronika Kukurová, Andrea Lichvárová, Mgr. Viera Stankovičová,
Mgr. Ján Dlugoš, Ing. Igor Harabin, Michal Jančo, Zdeno Stankovič
0
0

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

Vo Veľkom Slavkove
Dátum podpisu 27.3.2017

Ing. František Šary
starosta obce

Uznesenie č. 136/2017
z 10. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Veľký Slavkov
dňa 27. marca 2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Zamieta
Ţiadosť Dr. Dušana Čákyho o zmenu ÚPNO v k.ú. obce Veľký Slavkov
Hlasovanie:
za:
proti:
Jozef Čuban,
zdrţal sa:

0
8 Veronika Kukurová, Andrea Lichvárová, Mgr. Viera Stankovičová,
Mgr. Ján Dlugoš, Ing. Igor Harabin, Michal Jančo, Zdeno Stankovič
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Vo Veľkom Slavkove
Dátum podpisu 27.3.2017

Ing. František Šary
starosta obce

Uznesenie č. 137/2017
z 10. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Veľký Slavkov
dňa 27. marca 2017

Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Presúva
Presúva
Ţiadosť Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Poprad – Matejovce, dcérocirkev Veľký
Slavkov o poskytnutie dotácie na opravu a rekonštrukciu ev. kostola v obci na budúce
zasadnutie obecného zastupiteľstva.

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

Vo Veľkom Slavkove
Dátum podpisu 27.3.2017

Ing. František Šary
starosta obce

Uznesenie č. 138/2017
z 10. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Veľký Slavkov
dňa 27. marca 2017

Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Ruší
Uznesenia č. 88/2016 a 102/2016.

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

Vo Veľkom Slavkove
Dátum podpisu 27.3.2017

Ing. František Šary
starosta obce

