Zápisnica
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Veľký Slavkov,
konaného dňa 27. marca 2017.
Prítomní:Ing. František Šary, starosta obce
Poslanci : Veronika Kukurová, Andrea Lichvárová, Mgr. Viera Stankovičová, Jozef Čuban,
Mgr. Ján Dlugoš, Ing. Igor Harabin, Michal Jančo, Zdeno Stankovič
Neprítomní: Ľubomír Babič,
Ďalší prítomní:Edita Aliji, hlavný kontrolór obce
Verejnosť:
Podľa prezenčnej listiny v prílohe
PROGRAM ROKOVANIA
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Správa HK o kontrolnej činnosti za rok 2016
5. Zmeny ÚPNO
6. Plán činnosti na I. polrok 2017
7. Rôzne, ţiadosti, predaje, návrhy
8. Diskusia
9. Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril prítomných privítalIng. František Šary, starosta obce.
Na zasadnutí sa zúčastnili ôsmi poslanci OZ, jeden sa ospravedlnil.
Starosta konštatoval, ţe počet prítomných poslancov je 8, OZ je uznášaniaschopné
a oboznámil poslancov z listom p. Ing. S. Pucciho s námietkami k predaju kult. domu
a pozemkov v Hornom Slavkove.
K bodu 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Návrhová komisia: V. Kukurová, J. Čuban
Overovatelia zápisnice: M. Jančo, Z. Stankovič
Návrhová komisia predloţila 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. 121/2017
a) Schvaľuje
Návrhovú komisiu v zloţení: V. Kukurová, J. Čuban
b) Určuje
Overovateľov zápisnice v zloţení: M. Jančo, Z. Stankovič
Hlasovanie:
za:
8
proti :
0
zdrţal 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
10. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
11. Kontrola plnenia uznesení
12. Správa HK o kontrolnej činnosti za rok 2016
13. Zmeny ÚPNO
14. Plán činnosti na I. polrok 2017
15. Rôzne, ţiadosti, predaje, návrhy
16. Diskusia
17. Záver
Návrhová komisia predloţila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 122/2017
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 bez zmien a doplnení.
Hlasovanie:
za:
8
proti :
0
zdrţal sa:
0
K bodu 3. Informácia o plnení uznesení z 9. zasadnutia OZ
Kontrolu uznesení predloţil starosta obce.
Uznesenia sa plnia priebeţne.
Návrhová komisia predloţila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 123/2017
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 z 9. zasadnutia OZ, uznesenia sú plnené priebeţne.
Hlasovanie:
za:
8
proti :
0
zdrţal sa:
0
K bodu 4. Správa HK o kontrolnej činnosti za rok 2016
Hlavná kontrolórka obce predloţila na rokovanie správu o činnosti za rok 2016. Správa bola
zverejnená v obci spôsobom obvyklým v čase a po dobu, ktorú určuje zákon. Poslancom
bola správa doručená ako písomný materiál, k správe neboli ţiadne pripomienky poslanci OZ
zobrali správu o kontrolnej činnosti HK za rok 2016 na vedomie.
Návrhová komisia predloţila návrh na uznesenie
Uznesenie č. 124/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti HK za rok 2016.
Hlasovanie:
za:
8
proti :
0
zdrţal sa:
0

K bodu 5. Zmeny ÚPNO
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo stav príprav zmeny ÚPNO v lokalite Horný Slavkov A, B,
C
Návrhová komisia predloţila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 125/2017
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
stav príprav zmeny ÚPNO v lokalite Horný Slavkov A, B, C
Hlasovanie:
za:
8
proti :
0
zdrţal sa:
0
K bodu 6. Plán činnosti na I. polrok 2017
Starosta obce oboznámil prítomným s plánovanými aktivitami obce na obdobie I. polroka
2017. Obec má zámer zorganizovať najmä tieto aktivity:
Deň matiek v mesiaci máj
Deň detí
v mesiaci jún
Jánske ohne v mesiaci jún
Poslanci nemali pripomienky, ani iné návrhy.
Návrhová komisia predloţila návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 126/2017
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 pripravovaných aktivitách obce na I. polrok 2017
Hlasovanie:
za:
8
proti:
0
zdrţal sa:
0
K bodu 7. Rôzne
Predloţené bolo:
1/ Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 o úpravu rozpočtu obce v súlade s § 14 ods. 2 písm. a)
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 tvorí súčasť
tejto zápisnice.
Návrhová komisia predloţila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 127/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n.p.

Schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 o úpravu rozpočtu obce v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zákona
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení.
Hlasovanie:
za:
8
proti:
0
zdrţal sa:
0
Ďalej boli predloţené na znovu prerokovanie ţiadosti o odkúpenie pozemkov:
1/ Odpredaj časti pozemku KN-C parc. č. 283/22 a 283/23 spolu o výmere 190 m2 v k. ú. Veľký
Slavkov pre ţiadateľku Simonu Čubanovú, rodenú Čubanovú, bytom Veľký Slavkov, ul. Tatranská 68.
Návrhová komisia predloţila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 128/2017
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 parc. č. 283/22 a 283/23 spolu o výmere
190 m2 orná pôda v k. ú. Veľký Slavkov vytvorených GP č. G1-103/17, úradne overeného OÚ
Poprad, odborom katastrálnym dňa 1.3.2017, 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 parc. č. 283/22 a 283/23 spolu o výmere 190 m2 orná pôda v
k. ú. Veľký Slavkov vytvorených GP č. G1-103/17, úradne overeného OÚ Poprad, odborom
katastrálnym dňa 1.3.2017 v prospech Simony Čubanovej, rodenej Čubanovej, bytom Veľký Slavkov
ul. Tatranská č. 68 za cenu 10 €/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 9.3.2017 počas celej doby do
27.3.2017.

Hlasovanie:
za:
8 všetci prítomní poslanci OZ
proti:
0
zdrţal sa:
0
2/ Odpredaj pozemku KN-C parc. č. 283/24 o výmere 802 m2 orná pôda v k. ú. Veľký Slavkov pre
ţiadateľa Michala Kovtana, bytom Veľký Slavkov, ul. Tatranská 87.
Návrhová komisia predloţila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 129/2017
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 parc. č. 283/24 o výmere 802 m2 orná
pôda v k. ú. Veľký Slavkov vytvorených GP č. G1-103/17, úradne overeného OÚ Poprad, odborom
katastrálnym dňa 1.3.2017, 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 parc. č. 283/24 o výmere 802 m2 orná pôda v k. ú. Veľký
Slavkov vytvorených GP č. G1-103/17, úradne overeného OÚ Poprad, odborom katastrálnym dňa
1.3.2017 v prospech Michala Kovtana, bytom Veľký Slavkov ul. Tatranská č. 87 za cenu 10 €/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 9.3.2017 počas celej doby do 27.3.2017.

Hlasovanie:
za:
8 všetci prítomní poslanci OZ
proti:
0
zdrţal sa:
0
3/ Odpredaj pozemku KN-C parc. č. 283/25 o výmere 658 m2 orná pôda a pozemku KN-C parc. č.
283/26 o výmere 658 m2 a orná pôda v k. ú. Veľký Slavkov pre ţiadateľov občanov obce Jozefa Keťa
a manţelku Mgr. Janu Keťovú, rodenú Kifferovú, obaja bytom Veľký Slavkov, ul. Záhradnícka 232.
Návrhová komisia predloţila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 130/2017
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 pozemky KN-C parc. č. 283/25 o výmere 658 m2 orná
pôda v k. ú. Veľký Slavkov a KN-C parc. č. 283/26 o výmere 658 m2 orná pôda v k. ú. Veľký
Slavkov vytvorených GP č. G1-103/17, úradne overeného OÚ Poprad, odborom katastrálnym dňa
1.3.2017, 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 pôdypozemky KN-C parc. č. 283/25 o výmere 658 m2 orná pôda v k. ú.
Veľký Slavkov a KN-C parc. č. 283/26 o výmere 658 m2 orná pôda v k. ú. Veľký Slavkov
vytvorených GP č. G1-103/17, úradne overeného OÚ Poprad, odborom katastrálnym dňa 1.3.2017
v prospech občanov obce Jozefa Keťa a manţelku Mgr. Janu Keťovú, rodenú Kifferovú, obaja bytom
Veľký Slavkov, ul. Záhradnícka 232 za cenu 10 €/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 9.3.2017
počas celej doby do 27.3.2017.

Hlasovanie:
za:
8 všetci prítomní poslanci OZ
proti:
0
zdrţal sa:
0
4/ Odpredaj pozemku KN-C parc. č. 530/47 o výmere 76 m2 trvalý trávnatý porast v k. ú. Veľký
Slavkov pre ţiadateľa Mgr. Petra Bališa, PhD., bytom Poprad, Ústecko-Orlická 2346/15.
Návrhová komisia predloţila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 131/2017
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 parc. č. 530/47 o výmere 76 m2 trvalý
trávnatý porast v k. ú. Veľký Slavkov, prípadom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, ţe sa
jedná o trvalý trávnatý porast nachádzajúci sa v extraviláne obce, o malej výmere a pozemok je
susediaci s pozemkami, ktorých vlastníkom je ţiadateľ.
b) Schvaľuje
predaj majetku obce KN-C parc. č. 530/47 o výmere 76 m2 trvalý trávnatý porast v k. ú. Veľký
Slavkov v prospech Mgr. Petra Bališa, PhD., bytom Poprad, Ústecko-Orlická 2346/15 za cenu 10
€/1m2.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 9.3.2017 počas celej doby do 27.3.2017.

Hlasovanie:
za:
8 všetci prítomní poslanci OZ
proti:
0
zdrţal sa:
0
5/ Odpredaj pozemku KN-C parc. č. 593/17 o výmere 20 m2 zastavaná plocha v k. ú. Veľký Slavkov
pre ţiadateľov občanov obce Michala Perháča a manţelku Zuzanu Perháčovú rodenú Magerovú,
obaja bytom Veľký Slavkov, ul. Tatranská 65.
Návrhová komisia predloţila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 132/2017
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 parc. č. 593/17 o výmere 20 m2
zastavaná plocha v k. ú. Veľký Slavkov vytvorených GP č. G1-649/16, úradne overeného OÚ Poprad,
odborom katastrálnym dňa 8.9.2016, ţe prípadom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, ţe sa
jedná o pozemok priamo nadväzujúci na pozemky ţiadateľov a je potrebný na dobudovanie stavby
rodinného domu.
b) Schvaľuje
predaj majetku obce pozemok KN-C parc. č. 593/17 o výmere 20 m2 zastavaná plocha v k. ú. Veľký
Slavkov vytvorených GP č. G1-649/16, úradne overeného OÚ Poprad, odborom katastrálnym dňa
8.9.2016, v prospech občanov obce občanov obce Michala Perháča a manţelku Zuzanu Perháčovú
rodenú Magerovú, obaja bytom Veľký Slavkov, ul. Tatranská 65 za cenu 10 €/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 9.3.2017 počas celej doby do 27.3.2017.

Hlasovanie:
za:
8 všetci prítomní poslanci OZ
proti:
0
zdrţal sa:
0
6/ Odpredaj pozemku KN-C parc. č. 25/2 o výmere 87 m2 záhrada a parc. č. 586/9 o výmere 105 m2
záhrada v k. ú. Veľký Slavkov pre ţiadateľa Vladimíra Repiščáka, bytom Poprad, ul. Partizánska
2364/12.

Návrhová komisia predloţila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 133/2017
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 parc. č. 25/2 o výmere 87 m2 záhrada
a parc. č. 586/9 o výmere 105 m2 v k. ú. Veľký Slavkov vytvorených GP č. G1-1 907/16, úradne
overeného OÚ Poprad, odborom katastrálnym dňa 24.11.2016, ţe prípadom hodným osobitného
zreteľa je skutočnosť, ţe sa jedná pozemky záhrada, ktoré priamo susedia s pozemkom ţiadateľa..
b) Schvaľuje
predaj majetku obce pozemkov KN-C parc. č. 25/2 o výmere 87 m2 záhrada a parc. č. 586/9 o výmere
105 m2 v k. ú. Veľký Slavkov vytvorených GP č. G1-1 907/16, úradne overeného OÚ Poprad,
odborom katastrálnym dňa 24.11.2016 v prospech Vladimíra Repiščáka, bytom Poprad, ul.
Partizánska 2364/12 za cenu 10 €/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 9.3.2017 počas celej
doby do 27.3.2017.

Hlasovanie:
za:
8 všetci prítomní poslanci OZ
proti:
0
zdrţal sa:
0
7/ Odpredaj pozemku KN-C parc. č. 283/20 o výmere 678 m2 orná pôda a pozemku KN-C parc. č.
283/21 o výmere 578 m2 a orná pôda v k. ú. Veľký Slavkov pre ţiadateľov občanov obce
Jána Hönscha a manţelku Emíliu Hönschovú, rodenú Urbanovú, obaja bytom Veľký Slavkov, ul.
Školská 266.
Návrhová komisia predloţila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 134/2017
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 pozemky KN-C parc. č. 283/20 o výmere 678 m2 orná
pôda v k. ú. Veľký Slavkov a KN-C parc. č. 283/21 o výmere 578 m2 orná pôda v k. ú. Veľký
Slavkov vytvorených GP č. G1-103/17, úradne overeného OÚ Poprad, odborom katastrálnym dňa
1.3.2017, 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 pôdypozemky KN-C parc. č. 283/20 o výmere 678 m2 orná pôda v k. ú.
Veľký Slavkov a KN-C parc. č. 283/21 o výmere 578 m2 orná pôda v k. ú. Veľký Slavkov
vytvorených GP č. G1-103/17, úradne overeného OÚ Poprad, odborom katastrálnym dňa 1.3.2017
v prospech občanov obce Jána Hönscha a manţelku Emíliu Hönschovú, rodenú Urbanovú, obaja
bytom Veľký Slavkov, ul. Školská 266 za cenu 10 €/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
9.3.2017 počas celej doby do 27.3.2017.

Hlasovanie:
za:
8 všetci prítomní poslanci OZ
proti:
0
zdrţal sa:
0

K ţiadosti o odpredaj majetku prišiel poslancom obecného zastupiteľstva a prítomným občanom
vysvetliť zámer vyuţitia budovy zástupca spoločnosti Pelumax pán Duda. Uviedol, ţe sám si v našej
obci stavia RD a ţe firma, ktorú zastupuje má záujem v zrekonštruovanej budove zabezpečiť priestory
pre políciu, jednodňovú chirurgiu, obvodného lekára, dentistu ... a ponechá podľa predchádzajúcej
dohody aj na trvalé uţívanie pre obec priestor o výmere cca 50m2 za podmienky, ţe si obec bude
hradiť náklady spojené s energiami. V prípade, ţe sa nepodarí naplniť vyuţitie priestorov
spomínanými moţnosťami, rozhodne o ďalšom vyuţití budovy opätovne OZ. Občania a poslanci
diskutovali aj o iných moţnostiach riešenia situácie s KD, no v diskusii dospeli k záveru, ţe moţnosť
odpredaja za podmienok, ktoré si obec stanovila je najschodnejším riešením. So zámerom, ktorý
predniesol p. Duda boli poslanci obecného zastupiteľstva i obyvatelia prítomní na zasadnutí spokojní.
Následne sa pristúpilo k prerokovaniu ţiadosti.

8/ Odpredaj pozemku KN-C parc. č. 14 o výmere 236 m2 zastavané plochy a nádvoria a pozemok
KN-C parc. č. 15 o výmere 221 m2 zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Veľký Slavkov a budovy
bývalého kultúrneho domu súpisné číslo 111 nachádzajúceho sa na parc. č. 14 v k.ú. Veľký Slavkov
pre ţiadateľa spoločnosť PELUMAX, so sídlom Strojárska č. 4265, 069 01 Snina, IČO 46 008 641.
Návrhová komisia predloţila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 135/2017
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 pozemky KN-C parc. č. 14 o výmere 236 m2 zastavané
plochy a nádvoria a pozemok KN-C parc. č. 15 o výmere 221 m2 zastavané plochy a nádvoria v k. ú.
Veľký Slavkov a budovu bývalého kultúrneho domu súpisné číslo 111 nachádzajúceho sa na parc. č.
14 v k. ú. Veľký Slavkov, ţe prípadom hodným osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, ţe budova
bývalého kultúrneho domu popisné číslo 111 nachádzajúca sa na parc. č. 14 k. ú. Veľký Slavkov je
schátraná a jej rekonštrukcia si vyţaduje veľké finančné prostriedky, ktorými obec nedisponuje
zámer predať tento majetok obce bol obecným zastupiteľstvom viac krát v minulosti prerokovaný, ale
nenašiel sa záujemca, ktorý by mal záujem o rekonštrukciu za podmienok stanovených obcou.
b) Schvaľuje
predaj majetku obce za podmienok určených obcou dohodnutých v kúpnopredajnej zmluve -ornej
pôdypozemky KN-C parc. č.. 14 o výmere 236 m2 zastavané plochy a nádvoria a pozemok KN-C
parc. č. 15 o výmere 221 m2 zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Veľký Slavkov a budovu bývalého
kultúrneho domu súpisné číslo 111 nachádzajúceho sa na parc. č. 14 v k .ú. Veľký Slavkovv prospech
ţiadateľa spoločnosť PELUMAX, so sídlom Strojárska č. 4265, 069 01 Snina, IČO 46 008 64 za
zostatkovú hodnotu k 31.12.2016 t.j. za cenu 712,95 €. 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 9.3.2017
počas celej doby do 27.3.2017.

Hlasovanie:
za:
8 všetci prítomní poslanci OZ
proti:
0
zdrţal sa:
0
Prerokovanábola opakovaná ţiadosť Dr. Dušana Čákyho bytom Švábovce 161 o zmenu
územného plánu v .k.ú. Veľký Slavkov, ţiada o moţnosť vyuţitia ornej pôdy na výstavbu
rodinného domu a hosp. budovy.
Poslanci so zmenou ÚPNO nesúhlasili.
Návrhová komisia predloţila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 136/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.

Zamieta
Ţiadosť Dr. Dušana Čákyho o zmenu ÚPNO v k.ú. obce Veľký Slavkov
Hlasovanie:
za:
0
proti:
8 všetci prítomní poslanci OZ
zdrţal sa:
0
Poslanci OZ prerokovali ţiadosť Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Poprad – Matejovce,
dcérocirkev Veľký Slavkov o poskytnutie dotácie z prostriedkov obce na údrţbu a opravy
v evanjelickom kostole. Na opravy a údrţbu poţiadali o dotáciu vo výške 6450 €. Poslanci
OZ rozhodli, ţe o dotácii sa bude rozhodovať na budúcom zasadnutí OZ v mesiaci jún, keď
uţ bude známy výsledok hospodárenia obce za predchádzajúci rok.
Návrhová komisia predloţila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 137/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.

Presúva
Ţiadosť Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Poprad – Matejovce,dcérocirkevVeľký
Slavkov o poskytnutie dotácie na opravu a rekonštrukciu ev. kostola v obci na budúce
zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:
za:
8 všetci prítomní poslanci OZ
proti:
0
zdrţal sa:
0
Uznesenie č. 138/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov ruší uznesenie č. 88/2016 a 102/2016.
Hlasovanie:
za:
8 všetci prítomní poslanci
proti:
0
zdrţal sa : 0

K bodu 8. Diskusia
V diskusii vystúpili:
p. J. Čuban poslanec OZ – ţiadal pána starostu, aby sa pokračovalo vo výrube poškodených
stromov pri št. ceste a zároveň podľa moţnosti pri dostatku finančných prostriedkov aby sa
pokračovalo i vo výstavbe chodníkov a spevnených plôch pri cestách.
p.Majzel – dotaz na realizáciu opráv MK a výstavbu a chodníkovako sa bude pokračovať.
– upozorniť p. Franka na nevhodné parkovanie automobilov pred firmou, riešiť parkovanie
vo vlastných priestoroch.
Odpoveď p. starosta – pokračovanie rekonštrukčných prác bude na ulici Tatranskej
a k JEDNOTE, ale len na pozemkoch patriacich do majetku obce. Parkovanie vozidiel pred
firmou vysvetlil poslanec p. Čuban - autá zamestnancov parkujú mimo parkoviska pred
firmou len počas pracovnej doby, z dôvodu, ţe parkovacie plochy nepostačujú, odpoludnia a
počas víkendov je i parkovisko prázdne.
p. Lajčuk – upozornil na vytváranie smetiska za cintorínom a tieţ pri nadjazde na poľnú cestu
upozornil na nadmerný hluk v okolí rodinných domov, ktorý spôsobujú niektorí občania.
p. starosta ocenil kamerový systém, ktorý obec zriadila a konštatoval, ţe sa podarilo zistiť
niekoľkých narušovateľov verejného poriadku a aj spolunaţívania v obci.
p. Andráš – upozornil praskanie asfaltuna zrekonštruovaných MK, poţiadal o poskytnutie
zápisníc z OZ. Tie sú verejne prístupné v PDF forme na internetovej stránke obce, na čo ho
upozornil p. starosta.
K bodu 9. Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí, poprial príjemné preţitie
veľkonočných sviatkov.
Po prijatí uznesení starosta obce zasadnutie OZ ukončil.
Budúce zasadnutie OZ bude poslancom včas oznámené.
Starosta poďakoval všetkým za účasť.
Zasadnutie OZ boloukončené o 19,00 hodine.
Overovatelia zápisnice:
Michal Jančo
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Zdeno Stankovič

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

