Zápisnica
zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Veľký Slavkov,
konaného dňa 29. marca 2016.
Prítomní: Ing. František Šary, starosta obce
Poslanci : Veronika Kukurová, Andrea Lichvárová, Ing. Igor Harabin.
Mgr. Viera Stankovičová, Michal Jančo,
Neprítomní: , Ľubomír Babič, Jozef Čuban, Mgr. Ján Dlugoš, Zdenko Stankovič
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. Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2015
5. VZN o zápise detí do ZŠ
6. Rôzne – žiadosti o odkúpenie a predaj pozemkov, výstavba bytov,
rekonštrukcia MK a chodníkov...
8. Diskusia
9. Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril Ing. František Šary, starosta obce. Privítal všetkých prítomných.
Na zasadnutí sa zúčastnili piati poslanci OZ, štyria sa ospravedlnili.
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 5 a OZ je uznášania schopné.
K bodu 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: Andrea Lichvárová, Mgr. Viera Stankovičová
Návrhová komisia: Veronika Kukurová, Michal Jančo
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 63/2016 :
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 : Veronika Kukurová, Michal Jančo
b/ určuje
overovateľov zápisnice v zložení:: Andrea Lichvárová, Mgr. Viera Stankovičová
Hlasovanie:
za:
5
proti :
0
zdržal sa:
0
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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. Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2015
5. VZN o zápise detí do ZŠ
6. Rôzne – žiadosti o odkúpenie a predaj pozemkov, výstavba bytov,
rekonštrukcia MK a chodníkov ...
7. Diskusia
8. Záver
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 64/2016 :
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:
5
proti :
0
zdržal sa:
0
K bodu 3. Informácia o plnení uznesení z 5. zasadnutia OZ
Kontrolu uznesení predložil starosta obce.
Uznesenia sa plnia priebežne.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 65/2016 :
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 5. Zasadnutia OZ.
Hlasovanie:
za:
5
proti :
0
zdržal sa:
0
K bodu 4. Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2015
Informácia v zmysle § 18f ods. 1, písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p.. Kontrolórkou obce bola predložená správu o kontrolnej činnosti za rok 2015
a informácia o vykonaných kontrolách uskutočnených v tomto roku. Správa bola v zákonom
stanovenej lehote zverejnená na úradnej tabuli v obci v termíne do 60 dní od skončenia roka,
poslancom OZ bola správa doručená v písomnej forme.
K správe o kontrolnej činnosti neboli vznesené pripomienky a námietky.
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Poslanci zobrali na vedomie správu HKO o kontrolnej činnosti za rok 2015 aj informáciu
o vykonaných kontrolách za obdobie január, február 2016.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 66/2016 :
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/ Správu o kontrolnej činnosti HK za rok 2015
b/ Informáciu o vykonaných kontrolách v roku 2016
Hlasovanie:
za:
5
proti :
0
zdržal sa:
0
K bodu 5. VZN o zápise detí do ZŠ
Predložený bol návrh VZN č. 1/2016 o zápise detí do ZŠ.
Poslanci VZN č. 1/2016 bez pripomienok a doplnení jednohlasne schválili.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 67/2016 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
Schvaľuje
VZN č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základnej školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Veľký Slavkov.
Hlasovanie:
za:
5
proti :
0
zdržal sa:
0
K bodu 6. Rôzne
- Informácia o prijatí smernice č. 1/2016 k postupu vykonávania finančnej kontroly
v pôsobnosti obce. Smernica č. 1/2016 je účinná od 1.1.2016.
Poslanci bez pripomienok vzali na vedomie smernicu č. 1/2016 o postupe vykonávania
finančnej kontroly.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 68/2016 :
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
Smernicu č. 1/2016 o postupe vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti Obce Veľký
Slavkov.
Hlasovanie
za:
5
proti :
0
zdržal sa:
0

3

Prerokovanie návrhu platu hlavnej kontrolórky obce v zmysle § 11 a § 18c zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 69/2016 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade §11 ods. 4 písm. zákona č. 369/1990Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje
a) Plat hlavného kontrolóra obce
vo výške
350 €
b) Mesačná odmena 20 % vo výške
70 €
c) Pracovný úväzok 25,6 % mesačne
d) Zvýšenie platu na dobu 2 mesiacov o 30% za 1. štvrťrok
Hlasovanie
za:
5
proti :
0
zdržal sa:
0
-

- Informácia o plate starostu obce
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 70/2016 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade §11 ods. 4 písm. zákona č. 369/1990Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Určuje
a) Plat starostu obce v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Zb.v z.n.p. a zákona
č. 377/2015 Z.z. o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
Potvrdzuje a schvaľuje
b) Zvýšenie platu v zmysle ustanovenia § 4 ods. 2 a uznesenia č. 6/A z 15.12.2014 počas
celého volebného obdobia.
Hlasovanie
za:
5
proti :
0
zdržal sa:
0
Starosta obce predložil:
A/ Informácia o možnosti výstavby 8 – 16 bytov s grantom zo ŠFRV SR
B/ Informácia o rekonštrukcii chodníkov a MK v obci
C/ Informácia o jednaní s dodávateľom prác na rekonštrukcii NN siete v obci
D/ Informácia o rekonštrukčných prácach na šatniach OFK v obci
E/ Informácia o rekonštrukcii sociálnych zariadení v budove OcÚ.
F/ Návrh na schválenie čerpania finančných prostriedkov z RF obce vo výške podľa
predložených faktúr za rekonštrukciu sociálnych zariadení v budove OcÚ a šatniach OFK.
G/ Rozpočtové opatrenie v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. rozpočtové opatrenie č. 1/2016
navýšenie príjmov a výdavkov v rozpočte pre ZŠ s MŠ Veľký Slavkov vo výške 9454 € z FP
ŠR SR.
H/ Informácia o potrebe určenia termínu vyhlásenia a určenie podmienok k voľbe HKO.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 71/2016 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade §11 ods. 4 písm. zákona č. 369/1990Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Berie na vedomie
A) informáciu o možnosti výstavby bytov, podmienka získanie grantov zo ŠFRB SR
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B) informáciu o rekonštrukcii MK a chodníkov v obci, ktoré je závislé od spustenia
obaľovačky a prác v mesiacoch jún – júl 2016
C) informáciu starostu obce o jednaní s dodávateľom rekonštrukčných prác na NN sieťach
v obci, porušené chodníky a iné nedostatky spôsobené dodávateľom budú ním odstránené.
Schvaľuje
A) výstavbu 8 – 16 bytovej jednotky po získaní grantu zo ŠFRB SR
D) rekonštrukciu šatne OFK v obci
E) rekonštrukciu sociálnych zariadení v budove OcÚ
F) čerpanie FP z RF obce vo výške predložených a starostom schválených faktúr za
rekonštrukciu šatne OFK a sociálnych zariadení v budove OcÚ, podobne ako VO, rozhlasu
a prác s tým súvisiacich
G) v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v z.n.p. rozpočtové opatrenie č. 1/2016 navýšenie rozpočtu obce
o sumu 9454 € pre ZŠ s MŠ zo ŠR SR.
Poveruje
H) starostu obce prípravou vyhlásenia voľby HKO a ostatných náležitosti v zmysle zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. do budúceho zasadnutia OZ.
Hlasovanie
za:
5
proti :
0
zdržal sa:
0
Prerokovanie ponuky na kúpu pozemkov v katastri obce, od rodiny Repelová a Králová,
ktoré sú vlastníkmi ponúkaných pozemkov vedených na Lv č. 560 a Lv č. 561 za cenu 2 €
za m2 výmera bude upresnená v zmluve.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 72/2016 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade §11 ods. 4 písm. zákona č. 369/1990Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje
Kúpu pozemkov v katastri obce Veľký Slavkov, od rodiny Repelová a Králová z Lv č. 560
a Lv č. 561 za cenu 2 € za m2, ktorých výmera bude upresnená v zmluve.
Hlasovanie
za:
5
proti :
0
zdržal sa:
0
Žiadosti na kúpu pozemku na výstavbu rodinného domu v katastri obce Veľký Slavkov,
ktorých vlastníkom je Obec Veľký Slavkov pre občianku obce Simonu Čubanovú, bytom
Veľký Slavkov ul. Tatranská 68, jedná sa o pozemok susediaci s p.č. 283/17 a 283/18.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 73/2016 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade §11 ods. 4 písm. zákona č. 369/1990Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
-

Schvaľuje
Priamy predaj pozemku p.č. 283/10 o výmere 709 m2 orná pôda, v katastrálnom území obce
Veľký Slavkov, pre občianku obce Simonu Čubanovú, bytom Veľký Slavkov ul. Tatranská
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68, za cenu 10 € za m2 (s podmienkou vybudovania inžinierskych sieti na vlastné náklady)
v zmysle Zásad o hospodárení s majetkom obce a Smernice o cenách pozemkov a § 9 ods. 1
písmeno c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p.
Hlasovanie
za:
5
proti :
0
zdržal sa:
0
Žiadosti na kúpu pozemku na výstavbu rodinného domu v katastri obce Veľký Slavkov,
ktorých vlastníkom je Obec Veľký Slavkov pre občana obce Michala Kovtana, bytom
Veľký Slavkov, ul. Tatranská 87, jedná sa o pozemok susediaci s p.č. 283/17 a 283/18.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 74/2016 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade §11 ods. 4 písm. zákona č. 369/1990Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje
Priamy predaj pozemku p.č. 283/16 o výmere 718 m2 orná pôda, v katastri obce Veľký
Slavkov pre občana obce Michala Kovtana, bytom Veľký Slavkov ul. Tatranská 87, jedná sa
o p.č. 283/16 za cenu 10 € za m2 (s podmienkou vybudovania inžinierskych sieti na vlastné
náklady) v zmysle Zásad o hospodárení s majetkom obce, Smernice o cenách pozemkov a
§ 9 ods. 1 písmeno c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p.
-

Hlasovanie
za:
proti :
zdržal sa:

5
0
0

Uznesenie č. 75/2016 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade §11 ods. 4 písm. zákona č. 369/1990Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Odkladá
Do budúceho jednania poslancov OZ
a) Žiadosť o dokúpenie pozemku v katastri obce Veľký Slavkov, časť parcely č. 530/47
o výmere 76 m2, ktorého vlastníkom je Obec Veľký Slavkov pre Mgr. Peter Bališ PhD,
bytom Poprad ul. Ústecko - Orlická 2346/15.
b) Prerokovanie žiadosti o dokúpenie pozemku a budovy č. 117 (bývalého KD) v katastri
obce Veľký Slavkov, cenu 1 € za m2, ktorých vlastníkom je Obec Veľký Slavkov pre firmu
Pelumax s.r.o., Strojárska 4265 06901 Snina .
c) Prerokovanie žiadosti o dokúpenie pozemku v katastri obce Veľký Slavkov, časť
parcely č. 530/47 o výmere 76 m2, ktorého vlastníkom je Obec Veľký Slavkov pre firmu
Bepak, s.r.o., Rastislavova 3487/20, Poprad, konateľka Ing. Pavla Kovařiková.
Hlasovanie
za:
5
proti :
0
zdržal sa:
0
- Prerokovanie žiadosti Petra Jurka, bytom Nešporova ul. Č. 41, Poprad, o vydanie súhlasu
k obstaraniu zmeny ÚP Obce Veľký Slavkov, funkčné územie B4, zmena z HBV, KBV
na IBV.
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Uznesenie č. 76/2016 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade §11 ods. 4 písm. zákona č. 369/1990Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje
- Žiadosť Petra Jurka, bytom Nešporova ul. č. 41, Poprad, o vydanie súhlasu k obstaraniu
zmeny ÚPNO Veľký Slavkov, funkčné územie B4, zmena z HBV, KBV na IBV a iných
zmien podľa potrieb obce.
Hlasovanie
za:
5
proti :
0
zdržal sa:
0
Žiadosť občianky obce PhDr. Mgr. Adela Dovalovská, bytom Veľký Slavkov, č. 204
o doplnenie dokladov k návrhu na vklad do katastra nehnuteľností z dohody zo
dňa 12.10.2015.
Uznesenie č. 77/2016 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade §11 ods. 4 písm. zákona č. 369/1990Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje
Žiadosti pre občianku obce PhDr. Mgr. Adela Dovalovská, bytom Veľký Slavkov, k
doplneniu dokladov vyplývajúcich z dohody zo dňa 12.10.2015 k vymedzeniu pozemku pri
chodníku k TEŽ
Hlasovanie
za:
5
proti :
0
zdržal sa:
0
K bodu 7. Diskusia
V diskusii vystúpili:
p. Lajčuk
- Požiadavka na otvorenie ordinácie pre všeobecného lekára v prípade, že na to
budú vytvorené podmienky.
Odpoveď: Nedostatok pacientov na zriadenie ambulancie v obci.
-

K bodu 8. Záver
Uznesenie
Uznesenia tvoria samostatnú
Hlasovanie: za:
proti :
zdržal sa:

a neoddeliteľnú prílohu tejto zápisnice
5
0
0

Po prijatí uznesení starosta obce zasadnutie OZ ukončil.
Budúce zasadnutie OZ je plánované na jún 2016, termín bude včas oznámený.
Starosta poďakoval všetkým za účasť.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19,00 hodine.
....................................................
Ing. František Šary
Starosta obce
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Overovatelia zápisnice:
Andrea Lichvárová
Mgr. Viera Stankovičová

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