Zápisnica
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Veľký Slavkov,
konaného dňa 28. septembra 2015.
Prítomní:

Ing. František Šary, starosta obce
Poslanci : Veronika Kukurová, Andrea Lichvárová,
Mgr. Viera Stankovičová, Jozef Čuban, Michal Jančo, Zdeno Stankovič.

Neprítomní:

Ľubomír Babič, Mgr. Ján Dlugoš, Ing. Igor Harabin.

Ďalší prítomní: Edita Aliji, hlavný kontrolór obce
Verejnosť:
Podľa prezenčnej listiny v prílohe
PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Informácia o stave pozemkových úprav
5. Edičný plán na vydanie publikácie o obci
6. Príprava IX. Medzinárodného stretnutia Slavkovov z Európy
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril Ing. František Šary, starosta obce. Privítal všetkých prítomných.
Ospravedlnení poslanci: Ľubomír Babič, Mgr. Ján Dlugoš, Ing. Igor Harabin.
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 6 a OZ je uznášania schopné.
K bodu 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice:
Michal Jančo, Zdeno Stankovič
Návrhová komisia:
Veronika Kukurová, Jozef Čuban,
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 35/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení :
Veronika Kukurová, Jozef Čuban
určuje
overovateľov zápisnice v zložení: Michal Jančo, Zdeno Stankovič
Hlasovanie:
za:
6
proti :
0
zdržal sa:
0
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Poslanci obecného zastupiteľstva ďalej v tomto bode prerokovali návrh programu, ktorým sa
bude riadiť toto jednanie, nemali pripomienky, návrhy ani doplnenia k navrhnutému
programu, a tak sa zasadnutie bude riadiť predloženým programom.
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Informácia o stave pozemkových úprav
5. Edičný plán na vydanie publikácie o obci
6. Príprava IX. Medzinárodného stretnutia Slavkovov z Európy
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 36/2015 :
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 bez zmien a doplnení.
Hlasovanie:
za:
6
proti :
0
zdržal sa:
0
K bodu 3. Informácia o plnení uznesení z 3. zasadnutia OZ
Predložil starosta obce.
Uznesenia sa plnia priebežne.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 37/2015 :
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 3. zasadnutia OZ.
Hlasovanie:
za:
6
proti :
0
zdržal sa:
0
K bodu 4. Informácia o stave pozemkových úprav
Starosta obce informoval prítomných o stave pozemkových úprav a zároveň odpovedal na
kladené dotazy, poslanci súhlasili s postupom pri týchto úpravách.
Poslanci informáciu zobrali na vedomie.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 38/2015 :
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 starostu obce o stave pozemkových úprav
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Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

6
0
0

K bodu 5. Edičný plán na vydanie publikácie o obci
Starosta obce informoval prítomných o zámere vydania publikácie o obci Veľký Slavkov.
Predpokladaná cena publikácie je 13 € za kus. Poslanci obecného zastupiteľstva bez
pripomienok schválili zámer vydania publikácie o obci.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 39/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
a/ zámer vydania publikácie o obci
b/ edičný plán na vydanie publikácie o obci
poveruje
starostu obce riadením prác na tomto zámere, podpisom autorských zmlúv a ďalších
náležitostí spojených s vydaním publikácie.
Hlasovanie:
za:
6
proti :
0
zdržal sa:
0
K bodu 6. Príprava IX. Medzinárodného stretnutia Slavkovov z Európy
Starosta obce informoval prítomných o účasti na VIII. Medzinárodnom stretnutí Slavkovov
z Európy, ktoré sa uskutočnilo 18. - 20. septembra 2015 v Slavkove u Opavy. Na stretnutí boli
prítomní účastníci z 11. obcí s názvom Slavkov z Poľska, Česka a Slovenska. Na budúci rok
by sa malo IX. Medzinárodné stretnutie Slavkovov z Európy uskutočniť v našej obci a je
potrebné začať s jeho prípravou. Poslanci obecného zastupiteľstva súhlasili so zámerom na
prípravu tohto medzinárodného stretnutia a súhlasili s tým, aby starosta obce navrhol
prípravný výbor, s ktorým bude zámer uskutočňovať.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 40/2015 :
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
a/ Informáciu o účasti na VIII. Medzinárodnom stretnutí Slavkovov z Európy
b/ Informáciu o prípravný prácach na IX. Medzinárodné stretnutie Slavkovov z Európy
poveruje
starostu obce zostavením prípravného výboru k príprave IX. Medzinárodného stretnutia
Slavkovov z Európy.
Hlasovanie:
za:
6
proti :
0
zdržal sa:
0
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K bodu 7. Rôzne
Starosta obce predložil poslancom OZ na prerokovanie žiadosť pána Lichvára Antona
z Popradu o zámenu pozemkov v k.ú. Veľký Slavkov o celkovej výmere 2281 m2 a odpredaj
pozemkov obci o výmere 986 m2 za 1 € za m2. Poslanci presunuli žiadosť na výmenu
a odpredaj pozemkov na nasledujúce zasadnutie OZ, s tým aby boli doplnené chýbajúce
podklady potrebné k tomuto úkonu.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 41/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
presúva
Prerokovanie žiadosti pána Antona Lichvára o výmenu a odpredaj pozemkov na budúce
zasadnutie OZ.
Hlasovanie:
za:
6
proti
0
zdržalo sa:
0
Starosta obce predložil poslancom OZ na prerokovanie ponuku pána Lajčuka Bohdana
občana obce Veľký Slavkov na odpredaj pozemkov obci o výmere 20,54 m2 za cenu 30 € za
m2. Poslanci nesúhlasili s ponúkanou cenou, ktorá je pre obec nevýhodná. Pán Lajčuk
odmietol dať vyhotoviť GP na ponúkané pozemky a znížiť cenu. Ponuku prerokujú poslanci
znovu na budúcom zasadnutí OZ.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 42/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
presúva
Prerokovanie ponuky pána Bohdana Lajčuka na odpredaj pozemkov obci na budúce
zasadnutie OZ.
Hlasovanie:
za:
6
proti
0
zdržalo sa:
0

K bodu 8. Diskusia
V diskusii vystúpili:
p. Andráš - Neprehľadnosť križovatky v smere na Mlynicu. Odpoveď: jedná sa o štátnu
komunikáciu obec nemôže zasahovať.
- Chodník k salašu termín výstavby. Odpoveď : výstavba chodníka sa bude
realizovať v priebehu budúceho mesiaca a podľa počasia.
p. Lajčuk - Požadoval informáciu o hospodárení obce za I.- VI. 2015 – starosta obce
informoval o hospodárení obce za 3 štvrťroky 2015 a o zostatkoch finančných prostriedkov na
bankových účtoch obce.
- Požadoval aby starosta obce vyhotovil a predložil koncepciu na obecné byty –
obec v najbližšej dobe nemá zámer stavať obecné byty.
- Navrhol zvýšiť poplatky za odvoz biologického odpadu – návrh prerokovali
poslanci OZ a prijali uznesenie.
p. Majzel - Navrhol umŕtvenie pozemkov a.s. Burich a vymeniť terajšieho majiteľa vrtu –
obec nemôže zasahovať do súkromného vlastníctva.
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- Vyjadril nespokojnosť s vedením jednaní OZ a s vyhotovovaním zápisníc, lebo
nie sú písané doslovne. Odpoveď – zápisnice sú v ich podstate písané tak, ako si to vyžaduje
situácia pri jednotlivých bodoch jednania, stručne a v snahe vyjadriť podstatu pripomienok
občanov.
p. Ing. Beluš - Dotaz na vyhotovenie projektu na ČOV a žiadosti na Environmentálny fond –
Odpoveď - obec žiadosť na environmentálny fond podá do konca októbra.
- Vyjadril sa k užívaniu obecného pozemku, ktorý užíval dlhoročne ako
záhradu. Pozemok užíval na základe listu od poľnohospodárskeho družstva (doklad nebol
predložený), ktoré mu ho pridelilo ako náhradu. – poľnohospodárske družstvo nemôže
prideliť pozemok, ktorý mu nepatrí a je vo výlučnom vlastníctve obce.
- Odvozca odpadov p. Kundrík mal ukončiť svoje podnikanie, prečo vyváža
odpad doteraz - p. Kundrík zatiaľ podnikanie neukončil, hodlá tak urobiť koncom roka,
Odpoveď - na odvoz a likvidáciu odpadov bude vyhlásené verejné obstarávanie do konca
tohto roka.
- starosta vykonáva funkciu na plný úväzok a popri tom aj iné aktivity –
Odpoveď: iné funkcie, ktoré vykonáva popri funkcii starostu nie sú v rozpore s Ústavou SR
ani platnými zákonnými predpismi.
p. Majzel
- Komunikácie v lokalite Horný Slavkov dokončí obec? – Odpoveď jedná sa
o súkromný pozemok, obec tieto MK nefinancuje.
- Zmeny územného plánu – odpoveď všetky zmeny sú schválené a zverejnené.
- Žiadal zjednodušenie prístupu na internetovej stránke obce – možnosti sa
prerokujú s technikom.
p. Horák
- Ponúkol bezplatné vyhotovenie nemeckej mutácie k pripravovanej publikácii
o obci – Odpoveď - ponuka bola vďačne prijatá.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 43/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
odporúča
a) Prehodnotiť výšku poplatku za odvoz biologického odpadu
b) Zjednodušiť sprístupnenie informácií na internetovej stránke obce.
Hlasovanie:
za:
6
proti
0
zdržalo sa:
0
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K bodu 9. Záver
Uznesenie
Uznesenia tvoria samostatnú a neoddeliteľnú prílohu tejto zápisnice
Hlasovanie:
za:
6
proti :
0
zdržal sa:
0
Po prijatí uznesení starosta obce zasadnutie OZ ukončil. Budúce zasadnutie OZ je plánované
na pondelok 7. decembra 2015. Starosta poďakoval všetkým za účasť.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19,00 hodine.

....................................................
Ing. František Šary
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Michal Jančo

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

Zdeno Stankovič
.

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