Zápisnica
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Veľký Slavkov,
konaného dňa 7. decembra 2015.

Prítomní: Ing. František Šary, starosta obce
Poslanci : Veronika Kukurová, Andrea Lichvárová, Ľubomír Babič,
Mgr. Viera Stankovičová, Jozef Čuban, Michal Jančo, Zdeno Stankovič,
Mgr. Ján Dlugoš, Ing. Igor Harabin.
Neprítomní:
Ďalší prítomní: Edita Aliji, hlavný kontrolór obce
Verejnosť:

Podľa prezenčnej listiny v prílohe

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Návrh rozpočtu obce na roky 2016 -2018
Stanovisko HKO k návrhu rozpočtu obce
Informácia k správam z vykonaných kontrol
Návrh plánu kontrolnej činnosti HKO na 1. polrok 2016
Zmeny ÚPNO
Návrh na výmenu a odkúpenie pozemkov
Rôzne
Diskusia
Záver

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril Ing. František Šary, starosta obce. Privítal všetkých prítomných.
Na zasadnutí sa zúčastnili všetci poslanci.
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 9 a OZ je uznášania schopné.
K bodu 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: Michal Jančo, Ľubomír Babič
Návrhová komisia:Mgr. Viera Stankovičová, Ing. Igor Harabin

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 44/2015 :
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 zložení: Mgr. Viera Stankovičová, Ing. Igor Harabin
b/ určuje
overovateľov zápisnice v zložení:: Michal Jančo, Ľubomír Babič
Hlasovanie: za:
9
proti:
0
zdržal sa: 0
Poslanci obecného zastupiteľstva k návrhu programu nemali pripomienky, ani doplnenia
a zasadnutie sa bude riadiť týmto programom:
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Návrh rozpočtu obce na roky 2016 -2018
5. Stanovisko HKO k návrhu rozpočtu obce
6. Informácia k správam z vykonaných kontrol
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti HKO na 1. polrok 2016
8. Zmeny ÚPNO
9. Návrh na výmenu a odkúpenie pozemkov
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Záver
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 45/2015 :
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:
9
proti:
0
zdržal sa:
0

K bodu 3. Informácia o plnení uznesení zo 4. zasadnutia OZ
Kontrolu uznesení predložil starosta obce.
Uznesenia sa plnia priebežne. Uznesenia v plnení č. 41/2015, č. 42/2015, č. 43a/2015
z 28.9.2015
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 46/2015 :
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 zo 4. zasadnutia Z.
Hlasovanie: za:
9
proti:
0
zdržal sa: 0

K bodu 4. Návrh rozpočtu obce na roky 2016 - 2018
a k bodu 5. Stanovisko HKO k návrhu rozpočtu obce
Starosta obce predložil prítomným na schválenie návrh rozpočtu na rok 2016 a roky 2017
a 2018 návrh bol zverejnený v obci spôsobom obvyklým a po dobu, ktorú určuje zákon.
K návrhu neboli vznesené pripomienky a námietky zo strany občanov ani poslancov.
Poslanci zobrali na vedomie stanovisko HKO k návrhu rozpočtu na rok 2016 a roky 2017,
2018, následne rozpočet obce na rok 2016 schválili a rozpočty na nasledujúce roky 2017
a 2018 zobrali na vedomie.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 47/2015 :
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
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na roky 2016 – 2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n. p.
b/ potvrdzuje
uznesenie č. 57/2013 z 2.12.2013 a uznesenie č. 86/2014 z 28.4. 2014 o neuplatňovaní
programovej štruktúry v rozpočte obce v zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách v z.n.p.
Hlasovanie: za:
9
proti:
0
zdržal sa:
0

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 48/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n. p.
schvaľuje
rozpočet obce na rok 2016 príloha č. 1 uznesenia obecného zastupiteľstva:
a/ bežný rozpočet:
bežné príjmy €
bežné výdavky €

Obec
365 998
355 258

b/ kapitálový rozpočet:
kapitálové príjmy €
kapitálové výdavky €
c/ finančné operácie 10 740
Hlasovanie: za:
9
proti:
0
zdržal sa:
0

ZŠ s MŠ
481 103
481 103

bežný rozpočet spolu
847 101
836 361

2 300
2 300

2 300
2 300

10 740

d/ berie na vedomie
Rozpočet obce na roky 2017 a 2018 príloha č. 1 uznesenia obecného zastupiteľstva.
Predpoklad Rok 2017 a 2018 OBEC
ZŠ s MŠ
SPOLU
bežné príjmy €
365 998
481 103
847 101
bežné výdavky €
355 258
481 103
836 361
kapitálové príjmy €
2 300
2 300
kapitálové výdavky €
2 300
2 300
finančné operácie€ 10 740
10 740
Hlasovanie: za:
9
proti:
0
zdržal sa:
0
K bodu 6. Informácia k správam z vykonaných kontrol HKO
Hlavná kontrolórka obce informovala prítomných o vykonaných kontrolách za 2. polrok 2015
Spolu bolo vykonaných šesť kontrol na obecnom úrade a základnej škole s materskou školou
a školskej jedálni.
Ku kontrolám neboli žiadne pripomienky zo strany poslancov.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 49/2015 :
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 správach z kontrol vykonaných v 2. polroku 2015
Hlasovanie: za:
9
proti:
0
zdržal sa:
0

K bodu 7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na I. polrok 2016
Hlavná kontrolórka obce predložila poslancom OZ na schválenie návrh plánu kontrolnej
činnosti na I. polrok 2016. Poslanci bez pripomienok plán kontrolnej činnosti na I. polrok
2016 schválili.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 50/2015 :
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 hlavnej kontrolórky Obce Veľký Slavkov na I. polrok 2016
Hlasovanie: za:
9
proti:
0
zdržal sa:
0

K bodu 8. Zmeny ÚPNO
Starosta obce predložil žiadosti o anulovanie pôvodného ÚPNO v časti severne od obce smer
Burich a zároveň upozornil na potrebu prijatia dodatku o zmenách ÚPNO k VZN.
1/ Ing. Rudolf Beňo L. Mikuláš požiadal o zmenu ÚPNO a požaduje od OZ schváliť zmenu
ÚPNO v časti šport a rekreácia na jazdecký areál.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 51/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
Zmenu ÚPNO v časti z pôvodného znenia šport a rekreácia na jazdecký areál pre
Ing. Rudolfa Beňa za podmienok vybudovania inžinierskych sietí a rozšírenia ČOV
potrebných pre chod areálu.
Hlasovanie: za:
8
proti:
0
zdržal sa:
1 Mgr. Ján Dlugoš

2/ Firma EYE s.r.o. Košice požiadala o zmenu ÚPNO v časti výstavba HBV a požaduje od
OZ schváliť zmenu ÚPNO v tejto časti z HBV na IBV.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 52/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
Zmenu UPNO v časti z pôvodného znenia výstavba HBV na IBV pre Firmu EYE s.r.o.
Košice za podmienok vybudovania inžinierskych sietí a rozšírenia a dobudovania ČOV
Hlasovanie: za:
8
proti:
0
zdržal sa:
1 Mgr. Ján Dlugoš
3/ Firma Profinex RD, s.r.o. Banská Bystrica požiadala o zmenu ÚPNO v časti lokalita pri
zástavke TEŽ Nová Lesná a požaduje od OZ schváliť zmenu ÚPNO v tejto časti na výstavbu
130 RD.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 53/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
neschvaľuje - zamieta
Zmenu ÚPNO v časti k.ú. Nová Lesná – lokalita pri zástavke TEŽ bonita TTP na stavebné
pozemky pre výstavbu 130 RD z dôvodu, že pre túto lokalitu je potrebné rozšírenie a
dobudovanie ČOV, všetkých inžinierskych sieti a aj MK. Lokalita je podľa názoru OZ
predimenzovaná a chýbajú základné objekty občianskej vybavenosti
Hlasovanie: za:
8
proti:
0
zdržal sa:
1 Mgr. Ján Dlugoš

K bodu 9. Návrh na výmenu a odkúpenie pozemkov
Poslanci OZ znovu prerokovali žiadosť Antona Lichvára bytom Poprad o zámenu pozemkov.
K žiadosti bolo prijaté uznesenie OZ.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 54/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a/ potvrdzuje
uznesenie Obecného zastupiteľstva Veľký Slavkov zo dňa 22.6.2015 č. 32/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov.
súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

b/ schvaľuje
výmenu pozemkov vo vlastníctve obce parc. č.:
554/102 orná pôda o výmere 61 m2, 561/102 trvalý trávny porast o výmere 90 m2, 561/103 trvalý
trávny porast o výmere 1022 m2, 562/102 trvalý trávny porast o výmere 101 m2, 562/103 trvalý
trávny porast o výmere 1007 m2 - spolu výmera parciel je 2 281 m2
za pozemky vo vlastníctve p. Antona Lichvára rod. Lichvár, trvale bytom 058 01 Poprad, Námestie
Svätého Egídia 2950/94,
parc. č.: 1376 orná pôda o výmere 434 m2, 6134/1 trvalý trávny porast o výmere 986 m2, parc. č.:
6444 orná pôda o výmere 1801 m2 spolu výmera parciel je 3 221 m2.

Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:

8
0
1 Mgr. Ján Dlugoš

Starosta obce znovu predložil poslancom OZ na prerokovanie uznesenie č. 42/2015
z 28.9.2015 - ponuku majiteľa pozemkov Lajčuka Bohdana bytom Veľký Slavkov
na odpredaj pozemkov obci v k.ú. Veľký Slavkov o výmere 96,54 m2 za cenu 30 € za m2.
Poslanci nesúhlasili s navrhovanou cenou, ktorá je pre obec nevýhodná. Pán Lajčuk odmietol
dať vyhotoviť GP na ponúkané pozemky a znížiť cenu.
Ponuku prerokovali poslanci a súhlasili s vyhotovením GP a znaleckého posudku na náklady
obce a opätovné prerokovanie ponuky po vyhotovení GP.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 55/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a/ schvaľuje
vyhotovenie GP a znaleckého posudku k odkúpeniu pozemkov od pána B. Lajčuka na
náklady obce.
b/ presúva
prerokovanie ponuky pána Bohdana Lajčuka na odpredaj pozemkov po vyhotovení GP
Hlasovanie: za:
8
proti:
0
zdržal sa:
1 Mgr. Ján Dlugoš
Starosta obce predložil na prerokovanie žiadosť manželov Hönschových bytom Veľký
Slavkov o odpredaj pozemkov v k.ú. Veľký Slavkov, o výmere do 1000 m2 za účelom
výstavby rodinného domu.
Ponuku prerokovali poslanci a súhlasili s predajom pozemkov p.č. 283/18 a p.č. 283/17
o výmere 1453 m2 nachádzajúcich sa v k.ú. Veľký Slavkov za cenu 10 € za m2
s podmienkou vybudovania inžinierskych sietí a MK
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 56/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a/ schvaľuje
odpredaj pozemkov v k.ú. Veľký Slavkov, p.č. 283/18 o výmere 685 m2 a p.č.
283/17o výmere 768 m2 za účelom výstavby rodinného domu v cene 10 za m2 pre manželov
Hönschových bytom Veľký Slavkov s podmienkou vybudovania inžinierskych sietí a MK.
Hlasovanie: za:
8
proti:
0
zdržal sa:
1 Mgr. Ján Dlugoš
K bodu 10. Rôzne
Starosta obce predložil poslancom na schválenie zmluvy o budúcich zmluvách na prevod
komunikácií a inžinierskych sietí v lokalite Horný Slavkov IBV „A“ do majetku Obce Veľký
Slavkov za 1 € od Ing. Petra Dujavu, bytom Poprad a MVDr. Juraja Šuttu, Milana Vdovjaka,
Ing. Andreja Dujavu CSc., Ing. Ladislava Ošku, JUDr. Pavla Ovšonku, Milana Hoholíka,
Juraja Vdoviaka, Lukáša Vdovjaka a Zuzany Vdovjakovej v zmysle znenia uzatvorených
zmlúv.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 57/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
Zmluvy o budúcich zmluvách na prevod komunikácií a inžinierskych sietí v lokalite Horný
Slavkov IBV „A“ do majetku obce Veľký Slavkov za cenu 1,- € od Ing. Petra Dujavu, bytom
Poprad a MVDr. Juraja Šuttu, Milana Vdovjaka, Ing. Andreja Dujavu CSc., Ing. Ladislava
Ošku, JUDr. Pavla Ovšonku, Milana Hoholíka, Juraja Vdovjaka, Lukáša Vdovjaka a Zuzany
Vdovjakovej v zmysle znenia uzatvorených zmlúv.
Hlasovanie: za:
9
proti:
0
zdržal sa:
0
Ďalej starosta obce informoval poslancov OZ o rozpočtových opatreniach č. 10 – 21
schválených podľa § 14 ods. 3 písm. a/, b/ zákona č. 583/203 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a v súlade s
uznesením č. 4A z 15.12.2014 zmenu zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce čl.4
bod 5, článok 5 bod 2. Rozpočtové opatrenia tvoria prílohu zápisnice
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 58/2015
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
rozpočtové opatrenie č. 10/2015 až 21/2015

Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:

9
0
0

Ďalej starosta obce predložil na schválenie čerpanie finančných prostriedkov z Rezervného
fondu obce na úhradu faktúr od Elpromont Tatry, s.r.o. Farská 72, Huncovce za
rekonštrukciu VO v obci a úhradu faktúry č. 150200240 vo výške 2 699 € za od Záhrada –
Dilna – Stroje s.r.o. Vochov 202 za stroj na zimnú údržbu komunikácií.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 59/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a/ schvaľuje
čerpanie finančných prostriedkov z Rezervného fondu obce podľa predložených faktúr.
Hlasovanie: za:
9
proti:
0
zdržal sa:
0
Zároveň starosta obce informoval prítomných o vyhlásení verejného obstarávania na odvoz
a likvidáciu odpadov. Bola vytvorená výberová komisia v zložení: poslanci OZ: V. Kukurová,
J. Čuban a Mgr. V. Stankovičová
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 60/2015
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
informáciu o vyhlásení verejného obstarávania na odvoz a likvidáciu odpadov
b/ schvaľuje
výberovú komisiu v zložení: V. Kukurová, J. Čuban a Mgr. Stankovičová.
Hlasovanie: za:
9
proti:
0
zdržal sa:
0
Kontrolórka obce informovala prítomných o prijatých zásadách na podávania, preverovania
a evidenciu podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. zo dňa 25.5.2015
a o vytvorení mailovej adresy pre všetkých zamestnancov obce zo dňa 24.3.2015.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 61/2015
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 prijatých zásadách na podávanie, preverovanie a evidenciu podnetov
podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. a o vytvorení mailovej adresy.
Hlasovanie: za:
9
proti:
0
zdržal sa:
0
Informovala poslancov o čerpaní rozpočtu za obdobie január až september 2015
Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali informáciu na vedomie bez pripomienok.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 62/2015
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 čerpaní rozpočtu obce za obdobie január až september 2015
Hlasovanie: za:
9
proti:
0
zdržal sa:
0

K bodu 11. Diskusia
V diskusii vystúpili:
p. Stankovič -V posilňovni je potrebné vymaľovať všetky priestory, vymeniť PVC.
p. Weszterová - Požiadala starostu obce o upozornenie na nečistotu na susednom pozemku
p. Lajčuk
- Požiadal o upozornenie kompetentných z vedenia fi Stavebniny V. Slavkov na
zabezpečenie oplotenia, aby strážne psy nekontrolovane unikali z areálu firmy.
p. Ing. Beluš - Dotaz, kedy bude vybudovaná kanalizácia na Záhradníckej ulici.
- Požiadavka na opravu chodníka aj MK k Jednote.
Na požiadavky prítomným občanom odpovedal starosta obce:
- Upozornenie na nedostatky – znečisťovania pozemkov vlastníkmi a zabezpečenie
ochrany občanov bude vykonané v čo najkratšom čase.
- Chodník a MK budú opravené pri dostatku finančných prostriedkov
- Posilňovňa bude vymaľovaná, obec zakúpi potrebný materiál.
- Na kanalizáciu opakovane podaná žiadosť na Environmentálny fond SR

K bodu 9. Záver
Uznesenie č. 44 až č. 62
Uznesenia tvoria samostatnú
Hlasovanie: za:
proti :
zdržal sa:

a neoddeliteľnú prílohu tejto zápisnice
9
0
0

Po prijatí uznesení starosta obce zasadnutie OZ ukončil.
Poprial prítomným šťastlivé prežitie Vianoc a úspešný Nový rok 2016. Budúce zasadnutie OZ
je plánované na marec 2016, termín bude včas oznámený.
Starosta poďakoval všetkým za účasť.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19,00 hodine.

....................................................
Ing. František Šary
starosta obce
Overovatelia zápisnice:
Michal Jančo
Ľubomír Babič

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

