Zápisnica
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Veľký Slavkov,
konaného dňa 20. júna 2016.
Prítomní: Ing. František Šary, starosta obce
Poslanci : Veronika Kukurová, Andrea Lichvárová, Mgr. Viera Stankovičová, Jozef Čuban,
Michal Jančo, Mgr. Ján Dlugoš, Zdeno Stankovič
Neprítomní: Ing. Igor Harabin, Ľubomír Babič
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. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016
5. Záverečný účet obce za rok 2015
6. Stanovisko HKO k záverečnému účtu obce za rok 2015
7. Rozpočtové opatrenia obce
8. Návrh zmeny Územného plánu
9. Príprava IX. Medzinárodného stretnutia Slavkovov z Európy
10. Rekonštrukcia VO, rozhlasu, MK a chodníkov
11. Rôzne – odpredaj kultúrneho domu, hasičskej zbrojnice a pozemkov
12. Diskusia
13. Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril Ing. František Šary, starosta obce. Privítal všetkých prítomných.
Na zasadnutí sa zúčastnili šiesti poslanci OZ, traja sa ospravedlnili.
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 6 a OZ je uznášaniaschopné.
K bodu 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: Veronika Kukurová, Zdenko Stankovič,
Návrhová komisia: Andrea Lichvárová, Mgr. Ján Dlugoš
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade §11 ods. 4 zákona č. 369/1990Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Uznesenie č. 78/2016 :
a/ schvaľuje
Návrhovú komisiu v zložení: Andrea Lichvárová, Mgr. Ján Dlugoš
b/ určuje
Overovateľov zápisnice v zložení: Veronika Kukurová, Zdenko Stankovič,
Hlasovanie:
za:
7
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 plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016
5. Záverečný účet obce za rok 2015
6. Stanovisko HKO k záverečnému účtu obce za rok 2015
7. Rozpočtové opatrenia obce
8. Návrh zmeny Územného plánu
9. Príprava IX. Medzinárodného stretnutia Slavkovov z Európy
10. Rekonštrukcia VO, rozhlasu, MK a chodníkov
11. Rôzne – odpredaj kultúrneho domu, hasičskej zbrojnice a pozemkov
12. Diskusia
13. Záver
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 79/2016 :
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:
7
proti :
0
zdržal sa:
0
K bodu 3. Informácia o plnení uznesení zo 6. zasadnutia OZ
Kontrolu uznesení predložil starosta obce.
Uznesenia sa plnia priebežne.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 80/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade §11 ods. 4 zákona č. 369/1990Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Berie na vedomie
Informáciu o plnení uznesení zo 6. zasadnutia OZ, uznesenia sú plnené priebežne.
Hlasovanie:
za:
7
proti :
0
zdržal sa:
0
K bodu 4. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016
Informácia v zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
z. n. p. kontrolórkou obce bol predložený návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016
a informácia o vykonaných kontrolách v I. polroku 2016 v súlade s § 18f ods. 1 písm.d).
Poslancom OZ boli správy doručené v písomnej forme.
Poslanci zobrali na vedomie informáciu HKO o kontrolnej činnosti za I.polrok 2016.

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 81/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade §11 ods. 4 zákona č. 369/1990Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Berie na vedomie
Informáciu o vykonaných kontrolách v I. polroku 2016
Hlasovanie:
za:
7
proti :
0
zdržal sa:
0
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 82/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade §11 ods. 4 zákona č. 369/1990Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2016.
Hlasovanie:
za:
7
proti :
0
zdržal sa:
0
K bodu 5. Záverečný účet obce za rok 2015 a k bodu 6. Stanovisko HKO k ZÚ
Predložený bol návrh záverečného účtu obce za rok 2015 v súlade so zákonom č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a doplnení niektorých zákonov v z. n. p..
Stanovisko HKO k záverečnému účtu obce za rok 2015 a správy nezávislého audítora
k záverečnému účtu obce za rok 2015 a konsolidovanej uzávierke za rok 2015.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 83/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade §11 ods. 4 zákona č. 369/1990Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Berie na vedomie
a) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu Obce Veľký Slavkov za rok
2015.
b) Správu nezávislého audítora k Záverečnému účtu Obce Veľký Slavkov za rok 2015
c) Správu nezávislého audítora ku konsolidovanej uzávierke za rok 2015
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 84/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
Schvaľuje bez výhrad
a) Celoročné hospodárenie obce za rok 2015
Schvaľuje
b) Prebytok hospodárenia v sume 34753,39 € na tvorbu rezervného fondu
Hlasovanie:
za:
7
proti :
0
zdržal sa:
0

K bodu 7. Rozpočtové opatrenia obce v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) a b) zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z. n. p. boli predložené rozpočtové opatrenia č. 7/2016 o úprave
rozpočtu obce, na schválenie poslancami OZ, informácia k rozpočtovým opatreniam č.
4/2016, 5/2016 a 6/2016, ktoré boli schválené starostom obce. Tieto rozpočtové opatrenie
tvoria súčasť uznesení.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 85/2016 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade §11 ods. 4 zákona č. 369/1990Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p..
a) Schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 7/2016 o úprave rozpočtu obce v súlade s § 14 ods. 2 písmena a) a b)
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Toto rozpočtové opatrenie tvorí súčasť zápisnice.
b)Berie na vedomie
Rozpočtové opatrenie č. 4/2016, 5/2016 a 6/2016 o úprave rozpočtu starostom obce.
Hlasovanie:
za:
7
proti :
0
zdržal sa:
0
K bodu 8. Návrh zmeny ÚPNO
Predložený bol návrh zmeny ÚPNO Veľký Slavkov vypracovaný ....
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 86/2016
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 Veľký Slavkov v lokalite pri zastávke TEŽ Nová lesná - 83 rodinných domov
Pre firmu PROFINEX RD s.r.o., Horná 41 Banská Bystrica za podmienok určených obcou:
- zabezpečiť zmenu ÚPNO na náklady žiadateľa
- vzhľad lokality prerokovať s obcou Veľký Slavkov
- vyčleniť pozemok a vybudovať detské ihrisko pre danú lokalitu s potrebnou kapacitou
- zabezpečiť zmenu názvu zastávky TEŽ
- dohodnúť doručovanie pošty v danej lokalite
- zabezpečiť vybudovanie všetkých inž. sietí – voda, kanál, elektrina, plyn ... verejné
osvetlenie, rozhlas, cesty, chodníky a prepojenie s obcou Veľký Slavkov chodníkom
- zabezpečiť výsadbu verejnej zelene v lokalite
Hlasovanie:
za:
5
proti :
2 Mgr. J. Dlugoš, J. Čuban
zdržal sa:
0
K bodu 9. Príprava IX. Medzinárodného stretnutia Slavkovov z Európy
Informáciu o príprave a termíne IX. Medzinárodného stretnutia Slavkovov z Európy podal
starosta obce, stretnutie sa uskutoční posledný septembrový víkend.

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 94/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p.
Schvaľuje
A) Čerpanie finančných prostriedkov na akciu Medzinárodného stretnutia Slavkovov
z Európy
Berie na vedomie
A) Informáciu o poskytnutí dotácie z PSK a OOCR termíne a prípravách Medzinárodného
stretnutia Slavkovov z Európy
Hlasovanie:
za:
proti :
zdržal sa:

7
0
0

K bodu 10. Rekonštrukcia VO, rozhlasu, MK a chodníkov
V obci prebieha rekonštrukcia verejného osvetlenia, miestneho rozhlasu, MK a chodníkov
Poslanci OZ prerokovali jednotlivé informácie o priebehu rekonštrukčných prác a schválili
čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce na jednotlivé akcie.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 94/2016
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
B) Informáciu o zriadení kamerového systému v obci obecný úrad, cintorín
C) Informáciu o rekonštrukcii miestneho rozhlasu
D) Informáciu o rekonštrukcii miestnych komunikácií a chodníkov
E) Informáciu o rekonštrukcii verejného osvetlenia v obci
Schvaľuje
B) Čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce na zriadenie kamerového
systému v obci
C) Čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce na rekonštrukciu miestneho
rozhlasu v obci
D) Čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce na rekonštrukciu miestnych
komunikácií a chodníkov v obci
C) Čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce na rekonštrukciu miestneho
rozhlasu v obci
E) Čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce na rekonštrukciu verejného
osvetlenia v obci
Hlasovanie:
za: 7
proti :
0
zdržal sa:
0
K bodu 11. Rôzne
Predaj pozemkov v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, v zmysle zásad o hospodárení s majetkom obce, smernice
o cenách pozemkov a uznesení Obecného zastupiteľstva obce Veľký Slavkov č. 87/2016,
88/2016, 89/2016, 90/2016 zo dňa 20.6.2016

Priamy predaj dvoch pozemkov orná pôda v lokalite pri starom Mlyne, katastrálnom
území obce Veľký Slavkov pre občanov obce manželov Janu a Jozefa Keťových, bytom
Veľký Slavkov ul. Záhradnícka 232, za cenu 10 € za m2 (s podmienkou vybudovania
inžinierskych sietí a MK na vlastné náklady).
Priamy predaj pozemku p.č. 2576/101 o výmere 636 m2, TTP katastrálne územie
Obce Veľký Slavkov, časť Horný Slavkov pre občana obce pána M. Hoholíka, bytom
Tatranská Lomnica 138, za cenu 30 € za m2, (pozemok susedí s parcelou, ktorej vlastníkom
je žiadateľ),priamy predaj v súlade s § 9a ods. 8 písmeno e) zákona č.138/1991 Zb.
o majetku obcí vz. n. p., zásad o hospodárení s majetkom obce a smernice o cenách
pozemkov.
Priamy predaj pozemku orná pôda p.č. 283/10 o výmere 76 m2, katastrálne územie
Obce Veľký Slavkov, ul. Dr. Guhra pre Mgr. Petra Bališa PhD, bytom Poprad ul. ÚsteckoOrlická 2346/15 za cenu 30 € za m2, (pozemok susedí s parcelou, ktorej vlastníkom je
žiadateľ).
Priamy predaj pozemok parc. č. KN C 14 druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
o výmere 236 m2 pozemok parc. č. KN C 15 druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere
221 m2 a budovy popisné číslo 117 (kultúrny dom) na pozemku parc. č. 14 nachádzajúcich sa

v katastrálnom území Obce Veľký Slavkov, pre firmu PELUMAX, za cenu 1 € za,
(s podmienkou, že Obci Veľký Slavkov novovytvorenom objekte ostane 40 - 50 m2
k výhradnému právu užívania bez obmedzenia využitia ). Priamy predaj sa uskutočňuje
v zmysle § 9 ods. 1 písmeno c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. zásad
o hospodárení s majetkom obce a smernice o cenách pozemkov. Zámer predať majetok
priamym predajom obec zverejnila na úradnej tabuli v súlade s § 9a ods. 5.
Prerokovaná bola aj žiadosť manželov Pucciových o odpredaj pozemku a budovy
hasičskej zbrojnice v obci Veľký Slavkov nachádzajúcej sa v k.ú Veľký Slavkov na využitie
ako malý pivovar poslanci OZ presunuli prerokovanie žiadosti do budúceho zasadnutia OZ
z dôvodu, že je potrebné zistiť či pivovar nebude znečisťovať okolie a ovzdušie, nakoľko sa
bude nachádzať v obytnej zóne obce.
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4 písm. c) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 87/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade §11 ods. 4 zákona č. 369/1990Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje
Priamy predaj dvoch pozemkov orná pôda v lokalite pri starom Mlyne, katastrálnom území
obce Veľký Slavkov pre občanov obce manželov Janu a Jozefa Keťových, bytom Veľký
Slavkov ul. Záhradnícka 232, za cenu 10 € za m2 (s podmienkou vybudovania inžinierskych
sietí a MK na vlastné náklady).
Uznesenie č. 88/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje
Priamy predaj pozemku p.č. 2576/101 o výmere 636 m2, TTP katastrálne územie
Obce Veľký Slavkov, časť Horný Slavkov pre občana obce pána M. Hoholíka, bytom
Tatranská Lomnica 138, za cenu 30 € za m2, (pozemok susedí s parcelou, ktorej vlastníkom
je žiadateľ),priamy predaj v súlade s § 9a ods. 8 písmeno e) zákona č.138/1991 Zb.
o majetku obcí vz. n. p., zásad o hospodárení s majetkom obce a smernice o cenách
pozemkov.

Uznesenie č. 89/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje
Priamy predaj pozemku p.č. 283/10 o výmere 76 m2 orná pôda, katastrálne územie Obce
Veľký Slavkov, ul. Dr. Guhra pre Mgr. Petra Bališa PhD, bytom Poprad ul. Ústecko-Orlická
2346/15 za cenu 30 € za m2, (pozemok susedí s parcelou, ktorej vlastníkom je žiadateľ).
Uznesenie č. 90/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje
Priamy predaj pozemok parc. č. KN C 14 druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
o výmere 236 m2 pozemok parc. č. KN C 15 druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere
221 m2 a budovy popisné číslo 117 (kultúrny dom) na pozemku parc. č. 14 nachádzajúcich sa

v katastrálnom území Obce Veľký Slavkov, pre firmu PELUMAX, za cenu 1 € za,
(s podmienkou, že Obci Veľký Slavkov novovytvorenom objekte ostane 40 - 50 m2
k výhradnému právu užívania bez obmedzenia využitia ). Priamy predaj sa uskutočňuje
v zmysle § 9 ods. 1 písmeno c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. zásad
o hospodárení s majetkom obce a smernice o cenách pozemkov. Zámer predať majetok
priamym predajom obec zverejnila na úradnej tabuli v súlade s § 9a ods. 5.
Uznesenie č. 92/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Presúva
Prerokovanie žiadosti manželov Pucciových o odpredaj pozemku a budovy hasičskej
zbrojnice v obci Veľký Slavkov nachádzajúcej sa v k.ú Veľký Slavkov na využitie ako malý
pivovar. ....do budúceho rokovania obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie
za:
7
proti :
0
zdržal sa:
0
Ďalej poslanci OZ prerokovali návrh VZN č. 2/2016 o odpadoch. K návrhu neboli podané
pripomienky a poslanci VZN č. 2/2016 o odpadoch jednohlasne schválili.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 91/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje
VZN č. 2 /2016 o odpadoch
Hlasovanie
za:
7
proti :
0
zdržal sa:
0
Poslanci OZ sa ďalej zaoberali výberovým konaním na funkciu HKO v súlade § 11 ods.4
písm. j) a § 18 zákona č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 93/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade §11 ods. 4 zákona č. 369/1990Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje
V súlade s § 11ods. 4 písm. j) a § 18 a nasl. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p.
A) Termín výberového konania a podmienky na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce
(ďalej len HKO)
B) Termín doručovania žiadostí do výberového konania na funkciu HKO na 12.9.2016
C) Termín voľby HKO na 26.9.2016
D) Hodnotiacu komisiu pre voľbu hlavného kontrolóra obce v zložení:
Ing. František Šary starosta obce
E) Úväzok na výkon funkcie na 25,6 % ( 40 hod.) , plat v zmysle platného zákona
F) Deň nástupu do zamestnania 1.10.2016
G) Do termínu 30.9.2016 sa predlžuje výkon funkcie terajšieho HKO
Hlasovanie
za:
7
proti :
0
zdržal sa:
0

K bodu 7. Diskusia
V diskusii vystúpili:
Poslanec OZ pán Čuban, bol proti rozširovaniu obytných častí obce a zmene ÚPNO, čo
vyjadril aj v hlasovaní k prijatému uzneseniu.
Prítomní občania nemali žiadne požiadavky ani pripomienky.
Uznesenie
Uznesenia tvoria samostatnú a neoddeliteľnú prílohu tejto zápisnice
Hlasovanie: za:
7
proti :
0
zdržal sa: 0
Po prijatí uznesení starosta obce zasadnutie OZ ukončil.
Budúce zasadnutie OZ je plánované na 26.9.2016.
Starosta poďakoval všetkým za účasť.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19,00 hodine.

Overovatelia zápisnice:
Veronika Kukurová

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

Zdenko Stankovič......................................

