Uznesenie č. 139/2017
z 11. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Veľký Slavkov
dňa 26. júna 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: Michal Jančo, Mgr. Ján Dlugoš
b) Určuje
Overovateľov zápisnice v zloţení: Veronika Kukurová, Mgr. Viera Stankovičová

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

Vo Veľkom Slavkove
Dátum podpisu 26. 6. 2017

Ing. František Šary
Starosta obce

Uznesenie č. 140/2017
z 11. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Veľký Slavkov
dňa 26. júna 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 bodu 9. Návrh zmeny územného plánu obce.

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

Vo Veľkom Slavkove
Dátum podpisu 26. 6.2017

Ing. František Šary
Starosta obce

Uznesenie č. 141/2017
z 11. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Veľký Slavkov
dňa 26. júna 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 10. zasadnutia OZ, uznesenia sú plnené priebeţne.

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

Vo Veľkom Slavkove
Dátum podpisu 26.6.2017

Ing. František Šary
Starosta obce

Uznesenie č. 142/2017
z 11. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Veľký Slavkov
dňa 26. júna 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 vykonaných kontrolách za I. polrok 2017 .

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

Vo Veľkom Slavkove
Dátum podpisu 26. 6.2017

Ing. František Šary
Starosta obce

Uznesenie č. 143/2017
z 11. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Veľký Slavkov
dňa 26. júna 2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2017.
.....................................

Vo Veľkom Slavkove
Dátum podpisu 26. 6.2017

Ing. František Šary
Starosta obce

Uznesenie č. 144/2017
z 11. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Veľký Slavkov
dňa 26. júna 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:
I. Berie na vedomie
a) Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2016
b) Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia obce
Obecné zastupiteľstvo:
II. Schvaľuje
a) Celoročné hospodárenie obce bez výhrad.
b) Prebytok rozpočtu vo výške 84 739,73 € sa pridelí do rezervného fondu obce.
c) Tvorbu a pouţitie rezervného fondu obce, konkrétne:
1/ RF počiatočný stav k 1. 1.2016
v € 13 190,50
2/ RF tvorba
k 31.12.2016
€ 84 739,73
3/ RF konečný stav k 31.12.2016
€ 97 930,23
d) Pouţitie na kapitálové výdavky:
1/ splátka úveru
€ 10 740,00
2/ kapitálové výdavky
€ 87 190,23

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

Vo Veľkom Slavkove
Dátum podpisu 26. 6.2017

Ing. František Šary
Starosta obce

Uznesenie č. 145/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n.p.
Obecné zastupiteľstvo
I./ Berie na vedomie
Informáciu o schválených zmenách rozpočtu obce na základe rozhodnutia starostu obce
1/ Rozpočtové opatrenie č. 2/2017 v súlade s § 14 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení.
a/ Úpravu rozpočtu bez zmeny celkových príjmov a výdavkov – presuny vo výške 1 585 €
b/ Povolené prekročenie rozpočtu výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov vo výške 2856 €
2/ Rozpočtové opatrenie č. 3/2017 jedná sa o úpravu rozpočtu obce v súlade s § 14 ods.
2 písm. b), c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
a/ Viazanie príjmov a výdavkov obce na školu v prírode pre ZŠ vrátené FP
- 647 €
b/ Úprava výdavkov rozpočtu ZŠ vo výške
- 647 €
c/ Úpravu rozpočtu ŠJ bez zmeny celkových príjmov a výdavkov – presuny vo výške 403 €
Obecné zastupiteľstvo
B/ Schvaľuje
Zmeny rozpočtu obce na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva
1/ Rozpočtové opatrenie č. 3/2017 jedná sa o úpravu rozpočtu obce v súlade s § 14 ods. 2
písm. a), b), c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
a/ Úpravu rozpočtu ZŠ bez zmeny celkových príjmov a výdavkov – presuny vo výške 5164 €
2/ Presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu pričom sa nemenia
celkové príjmy a výdavky v súlade s § 14 ods. 2 písm. a)
a/ Kapitálové výdavky zníţenie EK 716 projektová dokumentácia MŠ v sume 10 000 €.
b/ Kapitálové výdavky zvýšenie EK 717001 výstavba MK a chodníkov v sume 10 000 €.
3/ Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov § 14 ods. 2 písm. b), c)
Rozpočtové opatrenia č. 2/2017 a 3/2017 tvoria súčasť tejto zápisnice.
a/ Kapitálové príjmy na výstavbu MK a chodníkov z predaja pozemkov v sume 14 000 €
b/ Kapitálové príjmy na výstavbu MK a VO z rezervného fondu v sume
45 200 €
c/ Kapitálové príjmy na výstavbu MŠ – spoluúčasť obce (z RF) v sume
18 000 €
d/ Kapitálové príjmy na výstavbu detského ihriska z RF v sume
5 000 €
e/ Kapitálové výdavky na výstavbu MK a VO z predaja pozemkov
14 000 €
f/ Kapitálové výdavky na výstavbu MK a VO z rezervného fondu (RF) v sume 45 200 €
g/ Kapitál. výdavky na výstavbu MŠ – spoluúčasť obce z RF v sume
18 000 €
h/ Kapitálové výdavky na výstavbu detského ihriska z RF v sume
5 000 €
4/Čerpanie finančných prostriedkov z Rezervného fondu obce vo výške 68 200 € na
kapitálové výdavky k výstavbe MK, chodníkov a detského ihriska v obci vo výške 50 200 €.
Na spoluúčasť obce pri výstavbe MŠ vo výške 18 000 €.
Hlasovanie:
za:
7
proti:
0
zdrţal sa:
0
.....................................

Vo Veľkom Slavkove
Dátum podpisu 26. 6.2017

Ing. František Šary
Starosta obce

Uznesenie č. 146/2017
z 11. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Veľký Slavkov
dňa 26. júna 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 p. č. 2576/101 o výmere 636 m2 OP
v k. ú. Veľký Slavkov, časť Horný Slavkov, ţe 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 p. č. 2576/101 o výmere 636 m2 OP v k. ú. Veľký Slavkov,
časť Horný Slavkov v prospech ţiadateľa Milana Hoholíka, bytom Tatranská Lomnica 138, za cenu
30 €/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 9.6.2017 počas celej doby do 26. 6.2017.

Hlasovanie:
za:
7
Veronika Kukurová, Andrea Lichvárová, Mgr. Viera Stankovičová,
Jozef Čuban, Mgr. Ján Dlugoš, Michal Jančo, Zdeno Stankovič
proti:
0
zdrţal sa:
0

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

Vo Veľkom Slavkove
Dátum podpisu 26. 6.2017

Ing. František Šary
Starosta obce

Uznesenie č. 147/2017
z 11. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Veľký Slavkov
dňa 26. júna 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 p. č. 2574 o výmere 2397 m2 OP v k.
ú. Veľký Slavkov, časť Horný Slavkov, ţe prípadom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, ţe
uvedený pozemok susedí s pozemkom, ktorého vlastníkom je ţiadateľ, pozemok je bez moţnosti
prístupu, bez infraštruktúry a cez pozemok vedie vodovodné potrubie, čo bráni vo vyuţití na stavebné
účely.
b) Schvaľuje
predaj majetku obce ornej pôdy KN-C p. č. 2574 o výmere 2397 m2 OP v k. ú. Veľký Slavkov, časť
Horný Slavkov v prospech ţiadateľa Milana Hoholíka, bytom Tatranská Lomnica 138 a MUDr. Ivetu
Kriţalkovičovú, rod. Kriţalkovičovú, bytom Tabaková 2959/2, Bratislava za cenu 24 000 €.
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 9.6.2017 počas celej doby do 26. 6.2017.

Hlasovanie:
za:
7
Veronika Kukurová, Andrea Lichvárová, Mgr. Viera Stankovičová,
Jozef Čuban, Mgr. Ján Dlugoš, Michal Jančo, Zdeno Stankovič
proti:
0
zdrţal sa:
0

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

Vo Veľkom Slavkove
Dátum podpisu 26. 6.2017

Ing. František Šary
Starosta obce

Uznesenie č. 148/2017
z 11. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Veľký Slavkov
dňa 26. júna 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 obcepozemok KN-C p. č. 364 o výmere 3 m2 OP v k.

ú. Veľký Slavkov vytvoreného GP č. G1-300/17 zo dňa 25.4.2017, pre ţiadateľa Igora
Valigurského, bytom Veľký Slavkov č. 383. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je
skutočnosť, ţe pozemok je susediaci s pozemkom vo vlastníctve ţiadateľa a pri zatepľovaní
rodinného domu a dobudovaní oplotenia došlo k presahu na tento pozemok.
b) Schvaľuje
predaj majetku obce ornej pôdy KN-C p. č. 364 o výmere 3 m2 OP v k. ú. Veľký Slavkov
v prospech ţiadateľa Igora Valigurského, bytom Veľký Slavkov č. 383 za cenu 10 € za 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 11.6.2017 počas celej doby do 26. 6.2017.

Hlasovanie:
za:
7
Veronika Kukurová, Andrea Lichvárová, Mgr. Viera Stankovičová,
Jozef Čuban, Mgr. Ján Dlugoš, Michal Jančo, Zdeno Stankovič
Proti:
0
zdrţal sa:
0

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

Vo Veľkom Slavkove
Dátum podpisu 26. 6.2017

Ing. František Šary
Starosta obce

Uznesenie č. 149/2017
z 11. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Veľký Slavkov
dňa 26. júna 2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje
Poskytnutie dotácií na opravu a rekonštrukciu striech Evanjelického a Rímskokatolíckeho
kostola v obci Veľký Slavkov vo výške po 3 500 € pre kaţdého ţiadateľa. Dotácia bude
poskytnutá po splnení podmienok vyplývajúcich zo smernice o poskytovaní dotácií.

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

Vo Veľkom Slavkove
Dátum podpisu 26. 6.2017

Ing. František Šary
Starosta obce

Uznesenie č. 150/2017
z 11. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Veľký Slavkov
dňa 26. júna 2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
A. berie na vedomie
ţiadosť starostu obce Veľký Slavkov, Ţiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej
ŢoNFP)
a) kód výzvy: OPLZ-PO6-SC612-2016-1b,
b) názov ŢoNFP: „Novostavba materskej školy v obci Veľký Slavkov“
B. konštatuje, ţe ciele predkladaného projektu sú v súlade s platným programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja a s Územným plánom obce Veľký Slavkov.
C. schvaľuje
a) predloţenie ŢoNFP v rámci Výzvy : OPLZ-PO6-SC612-2016-1b, za účelom realizácie
projektu
„Novostavba materskej školy v obci Veľký Slavkov“,
b) zabezpečenie realizácie projektu obcou po schválení Ţiadosti o NFP,
c) spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov, t.j. vo výške
44 406,80,-€ (odhadovane celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú výšku
888 135,91,-€ ) a zároveň financovanie prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v
priebehu realizácie projektu a predstavujú rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu
a celkovými oprávnenými výdavkami projektu.
.....................................

Vo Veľkom Slavkove
Dátum podpisu 26. 6.2017

Ing. František Šary
Starosta obce

Uznesenie č. 151/2017
z 11. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Veľký Slavkov
dňa 26. júna 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
1/ Informácie starostu obce o výsledku výberového konania na riaditeľa miestnej ZŠ s MŠ
2/ Informáciu o prerezávke a výrube stromov pri hlavnej ceste
3/ Informáciu o ţiadosti občanov o zriadenie klubu pre seniorov, podmienky budú dohodnuté
na samostatnom jednaní, termín bude včas oznámený.
Schvaľuje
1/ Zriadenie vecného bremena na poz. podľa GP v k.ú. Veľký Slavkov pre p. Andráša
2/ Zriadenie vecného bremena na poz. podľa zmluvy v k.ú. Veľký Slavkov pre
Východoslovenskú distribučnú a.s. Košice
Nesúhlasí
S odpredajom pozemku pre Ing. Norberta Haľka v k.ú. Veľký Slavkov.

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

Vo Veľkom Slavkove
Dátum podpisu 26. 6.2017

Ing. František Šary
Starosta obce

