Zápisnica
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Veľký Slavkov,
konaného dňa 26. júna 2017.
Prítomní:Ing. František Šary, starosta obce
Poslanci : Veronika Kukurová, Andrea Lichvárová, Mgr. Viera Stankovičová, Jozef Čuban,
Mgr. Ján Dlugoš, Michal Jančo, Zdeno Stankovič
Neprítomní: Ľubomír Babič, Ing. Igor Harabín
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. Informácia HK o vykonaných kontrolách za I. polrok 2017
5. Návrh plánu činnosti HK na II. polrok 2017
6. Záverečný účet obce za rok 2016
7. Stanovisko HK k ZÚ
8. Rozpočtové opatrenia obce
9. Zmeny Územného plánu obce
10. Rôzne – predaj pozemkov, škola, dotácie
11. Diskusia
12. Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril prítomných privítalIng. František Šary, starosta obce.
Na zasadnutí sa zúčastnili siedmi poslanci OZ, dvaja sa ospravedlnili.
Starosta konštatoval, ţe počet prítomných poslancov je 7 a OZ je uznášaniaschopné.
K bodu 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Návrhová komisia: Mgr. Ján Dlugoš, Michal Jančo
Overovatelia zápisnice: Veronika Kukurová, Mgr. Viera Stankovičová
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. 139/2017
a) Schvaľuje
Návrhovú komisiu v zloţení: Mgr. Ján Dlugoš, Michal Jančo
b) Určuje
Overovateľov zápisnice v zloţení: Veronika Kukurová, Mgr. Viera Stankovičová
Hlasovanie:
za:
proti :
zdrţal sa:

7
0
0

Bol prednesený návrh , aby bol z programu vypustený bod č. 9. Návrh zmeny územného
plánu obce s tým, ţe tento bod bude prerokovaný na budúcom zasadnutí OZ. Poslanci
s týmto návrhom súhlasili a zasadnutie OZ sa bude riadiť týmto schváleným programom:
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Informácia HK o vykonaných kontrolách za I. polrok 2017
5. Návrh plánu činnosti HK na II. polrok 2017
6. Záverečný účet obce za rok 2016
7. Stanovisko HK k ZÚ
8. Rozpočtové opatrenia obce
9. Rôzne – predaj pozemkov, škola, dotácie
10. Diskusia
11. Záver
Návrhová komisia predloţila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 140/2017
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 bodu 9. Návrh zmeny územného plánu obce.
Hlasovanie:
za:
proti :
zdrţal sa: 0

7
0

K bodu 3. Informácia o plnení uznesení z 10. zasadnutia OZ
Kontrolu uznesení predloţil starosta obce.
Uznesenia sa plnia priebeţne, nesplnené je uznesenie č. 137/2017, ktoré bolo odročené na
prerokovanie na dnešné zasadnutie.
Návrhová komisia predloţila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 141/2017
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 10. zasadnutia OZ, uznesenia sú plnené priebeţne.
Hlasovanie:
za:
proti :
zdrţal sa:

7
0
0

K bodu 4. Informácia HK o vykonaných kontrolách za I. polrok 2017
Hlavná kontrolórka obce predloţila na rokovanie správu o vykonaných kontrolách
aj o činnosti za I. polrok 2017. Poslancom bola správa doručená ako písomný materiál,
k správe neboli ţiadne pripomienky a poslanci OZ zobrali informáciu o kontrolnej činnosti za
I. polrok 2016 na vedomie.
Návrhová komisia predloţila návrh na uznesenie
Uznesenie č. 142/2017
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 vykonaných kontrolách za I. polrok 2017.
Hlasovanie:
za:
proti :
zdrţal sa:

7
0
0

K bodu 5. Návrh plánu činnosti HK na II. polrok 2017
Kontrolórka obce predloţila na schválenie poslancom OZ návrh plánu kontrolnej činnosti na
II. polrok 2017, návrh plánu bol zverejnený v obci spôsobom obvyklým v zmysle zákona.
K návrhu neboli vznesené pripomienky ani doplnenia a plán kontrolnej činnosti na II. polrok
2017 bol schválený.
Návrhová komisia predloţila návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 143/2017
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 hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2017.
Hlasovanie:
za:
7
proti:
0
zdrţal sa:
0
K bodu 6. Záverečný účet obce za rok 2016 a k bodu 7. Stanovisko HK k ZÚ
Starosta obce predloţil poslancom OZ záverečný účet obce za rok 2016, stanovisko HK
k záverečnému účtu za rok 2016 a aj stanovisko nezávislého audítora k záverečnému účtu za
rok 2016. Materiály boli zverejnené v zmysle zákona a počas doby, ktorú určuje zákon.
K záverečnému účtu za rok 2016 neboli občanmi počas doby zverejnenia a ani poslancami
OZ vznesené ţiadne pripomienky ani návrhy a doplnenia, a tak záverečný účet obce za rok
2016 bol poslancami OZ jednohlasne schválený. Stanovisko Hlavnej kontrolórky a nezávislej
audítorky poslanci OZ vzali na vedomie a zároveň schválili tvorbu a čerpanie rezervného
fondu obce.

Návrhová komisia predloţila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 144/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n.p.
Obecné zastupiteľstvo:
I. Berie na vedomie
a) Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2016
b) Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia obce
Obecné zastupiteľstvo:
II. Schvaľuje
a) Celoročné hospodárenie obce bez výhrad.
b) Prebytok rozpočtu vo výške 84 739,73 € sa pridelí do rezervného fondu obce.
c) Tvorbu a pouţitie rezervného fondu obce, konkrétne:
1/ RF počiatočný stav k 1. 1.2016
v € 13 190,50
2/ RF tvorba
k 31.12.2016
€ 84 739,73
3/ RF konečný stav k 31.12.2016
€ 97 930,23
d) Pouţitie na kapitálové výdavky:
1/ splátka úveru
€ 10 740,00
2/ kapitálové výdavky
€ 87 190,23
Hlasovanie:
za:
7
proti:
0
zdrţal sa:
0
K bodu 8 Rozpočtové opatrenia obce
Starosta obce informoval poslancov OZ s rozpočtovými opatreniami č. 2/2017 a 3/2017.
1/ Rozpočtové opatrenie č. 2/2017 jedná sa o úpravu rozpočtu obce v súlade s § 14 ods. 2
písm. a), b), c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
a/ Úpravu rozpočtu bez zmeny celkových príjmov a výdavkov – presuny vo výške 1 585 €
b/ Povolené prekročenie rozpočtu výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov vo výške 2856 €
2/ Rozpočtové opatrenie č. 3/2017 jedná sa o úpravu rozpočtu obce v súlade s § 14 ods. 2
písm. a), b), c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
a/ Úpravu rozpočtu ZŠ bez zmeny celkových príjmov a výdavkov – presuny vo výške 5164 €
b/ Úpravu rozpočtu ŠJ bez zmeny celkových príjmov a výdavkov – presuny vo výške 403 €
c/ Viazanie príjmov obce – na školu v prírode pre ZŠ - vrátené FP
- 647 €
d/ Úprava výdavkov rozpočtu ZŠ vo výške - 647 €
3/ Presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu pričom sa nemenia
celkové príjmy a výdavky v súlade s § 14 ods. 2 písm. a)
a/ Kapitálové výdavky zníţenie EK 716 projektová dokumentácia MŠ v sume 10 000 €.
b Kapitálové výdavky zvýšenie EK 717001 výstavba MK a chodníkov v sume 10 000 €.
4/ Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov v súlade s § 14 ods. 2 písm.
b), c)
a/ Kapitálové príjmy na výstavbu MK a chodníkov z predaja pozemkov v sume 14 000 €
b/ Kapitálové príjmy na výstavbu MK a VO z rezervného fondu v sume
45 200 €

c/Kapitálové príjmy na výst. MŠ–spoluúčasť z rezervného fondu ( RF) v sume
18 000 €
d/Kapitálové príjmy na výstavbu detského ihriska z rezervného fondu v sume
5 000 €
e/ Kapitálové výdavky na výstavbu MK a VO z predaja pozemkov
14 000 €
f/ Kapitálové výdavky na výstavbu MK a VO z rezervného fondu (RF) v sume 45 200 €
g/ Kapitál. výdavky na výstavbu MŠ – spoluúčasť obce z RF v sume
18 000 €
h/ Kapitálové výdavky na výstavbu detského ihriska z RF v sume
5 000 €
Rozpočtové opatrenia č. 2/2017 a 3/2017 tvoria súčasť tejto zápisnice.
4/ Čerpanie finančných prostriedkov z Rezervného fondu obce vo výške 68 200 € na
kapitálové výdavky k výstavbe MK, chodníkov a detského ihriska v obci vo výške 50 200 €
a spoluúčasť obce na výstavbe MŠ vo výške 18 000 €
Návrhová komisia predloţila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 145/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n.p.
Obecné zastupiteľstvo
I./ Berie na vedomie
Informáciu o schválených zmenách rozpočtu obce na základe rozhodnutia starostu obce
1/ Rozpočtové opatrenie č. 2/2017 v súlade s § 14 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení.
a/ Úpravu rozpočtu bez zmeny celkových príjmov a výdavkov – presuny vo výške 1 585 €
b/ Povolené prekročenie rozpočtu výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov vo výške 2856 €
2/ Rozpočtové opatrenie č. 3/2017 jedná sa o úpravu rozpočtu obce v súlade s § 14 ods.
2 písm. b), c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
a/ Viazanie príjmov a výdavkov obce na školu v prírode pre ZŠ vrátené FP
- 647 €
b/ Úprava výdavkov rozpočtu ZŠ vo výške
- 647 €
c/ Úpravu rozpočtu ŠJ bez zmeny celkových príjmov a výdavkov – presuny vo výške 403 €
Obecné zastupiteľstvo
B/ Schvaľuje
Zmeny rozpočtu obce na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva
1/ Rozpočtové opatrenie č. 3/2017 jedná sa o úpravu rozpočtu obce v súlade s § 14 ods. 2
písm. a), b), c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
a/ Úpravu rozpočtu ZŠ bez zmeny celkových príjmov a výdavkov – presuny vo výške 5164 €
2/ Presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu pričom sa nemenia
celkové príjmy a výdavky v súlade s § 14 ods. 2 písm. a)
a/ Kapitálové výdavky zníţenie EK 716 projektová dokumentácia MŠ v sume 10 000 €.
b/ Kapitálové výdavky zvýšenie EK 717001 výstavba MK a chodníkov v sume 10 000 €.
3/ Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov § 14 ods. 2 písm. b), c)
Rozpočtové opatrenia č. 2/2017 a 3/2017 tvoria súčasť tejto zápisnice.
a/ Kapitálové príjmy na výstavbu MK a chodníkov z predaja pozemkov v sume 14 000 €
b/ Kapitálové príjmy na výstavbu MK a VO z rezervného fondu v sume
45 200 €
c/Kapitálové príjmy na výstavbu MŠ – spoluúčasť obce (z RF) v sume
18 000 €

d/Kapitálové príjmy na výstavbu detského ihriska z RF v sume
5 000 €
e/ Kapitálové výdavky na výstavbu MK a VO z predaja pozemkov
14 000 €
f/ Kapitálové výdavky na výstavbu MK a VO z rezervného fondu (RF) v sume
45 200 €
g/ Kapitál. výdavky na výstavbu MŠ – spoluúčasť obce z RF v sume
18 000 €
h/ Kapitálové výdavky na výstavbu detského ihriska z RF v sume
5 000 €
C/ Čerpanie finančných prostriedkov z Rezervného fondu obce vo výške 58 200 € na
kapitálové výdavky k výstavbe MK, chodníkov a detského ihriska v obci vo výške 50 200 €.
Na spoluúčasť obce pri výstavbe MŠ vo výške 18 000 €
Hlasovanie:
za:
7
proti:
0
zdrţal sa:
0
K bodu 9 Rôzne – odpredaj pozemkov, škola, dotácie
Ďalej boli predloţené na znovu prerokovanie ţiadosti o odkúpenie pozemkov:
1/ Pozemok KN-C p. č. 2576/101 o výmere 636 m2 OP v k. ú. Veľký Slavkov, časť Horný Slavkov
pre ţiadateľa Milana Hoholíka, bytom Tatranská Lomnica 138.

2/ Pozemok KN-C p. č. 2574 o výmere 2397 m2 OP v k. ú. Veľký Slavkov, časť Horný Slavkov pre
ţiadateľa Milana Hoholíka , bytom Tatranská Lomnica 138 a MUDr. Ivetu Kriţalkovičovú, rod.
Kriţalkovičovú, bytom Tabaková 2959/2, Bratislava.

3/ Pozemok KN-C p. č. 364 o výmere 3 m2 OP v k. ú. Veľký Slavkov vytvoreného GP č. G1300/17 zo dňa 25.4.2017, pre ţiadateľa Igora Valigurského, bytom Veľký Slavkov č. 383.
4/ pozemok KN-E p. č. 556/101 o výmere 66 m2 OP v k. ú. Veľký Slavkov, na základe GP č. 61290/14, zo dňa 16. 5.2014 pre ţiadateľku Oľgu Kečkovú, rod. Pabišovú,bytom Veľký Slavkov ul.
Záhradnícka 226 . Ţiadateľka vzala späť svoju ţiadosť pred zasadnutím OZ..
Návrhová komisia predloţila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 146/2017
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 p. č. 2576/101 o výmere 636 m2 OP
v k. ú. Veľký Slavkov, časť Horný Slavkov, ţe 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 p. č. 2576/101 o výmere 636 m2 OP v k. ú. Veľký Slavkov,
časť Horný Slavkov v prospech ţiadateľa Milana Hoholíka, bytom Tatranská Lomnica 138, za cenu
30 €/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 9.6.2017 počas celej doby do 26. 6.2017.

Hlasovanie:
za:
7 všetci prítomní poslanci OZ
proti:
0
zdrţal sa:
0
Návrhová komisia predloţila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 147/2017
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 p. č. 2574 o výmere 2397 m2 OP v k.
ú. Veľký Slavkov, časť Horný Slavkov, ţe prípadom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, ţe
uvedený pozemok susedí s pozemkom, ktorého vlastníkom je ţiadateľ, pozemok je bez moţnosti
prístupu, bez infraštruktúry a cez pozemok vedie vodovodné potrubie, čo bráni vo vyuţití na stavebné
účely.
b) Schvaľuje
predaj majetku obce ornej pôdy KN-C p. č. 2574 o výmere 2397 m2 OP v k. ú. Veľký Slavkov, časť
Horný Slavkov v prospech ţiadateľa Milana Hoholíka, bytom Tatranská Lomnica 138 a MUDr. Ivetu
Kriţalkovičovú, rod. Kriţalkovičovú, bytom Tabaková 2959/2, Bratislava za cenu 24 000 €.
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. 6.2017 počas celej doby do 26. 6.2017.

Hlasovanie:
za:
7 všetci prítomní poslanci OZ
proti:
0
zdrţal sa:
0
Návrhová komisia predloţila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 148/2017
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 p. č. 364 o výmere 3 m2 OP v k.

ú. Veľký Slavkov vytvoreného GP č. G1-300/17 zo dňa 25.4.2017, pre ţiadateľa Igora
Valigurského, bytom Veľký Slavkov č. 383. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je
skutočnosť, ţe pozemok je susediaci s pozemkom vo vlastníctve ţiadateľa a pri zatepľovaní
rodinného domu a dobudovaní oplotenia došlo k presahu na tento pozemok.
b) Schvaľuje
predaj majetku obce ornej pôdy KN-C p. č. 364 o výmere 3 m2 OP v k. ú. Veľký Slavkov
v prospech ţiadateľa Igora Valigurského, bytom Veľký Slavkov č. 383 za cenu 10 € za 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 11.6.2017 počas celej doby do 26. 6.2017.

Hlasovanie:
za:
7 všetci prítomní poslanci OZ
proti:
0
zdrţal sa:
0
Ţiadosťou pani Oľgy Kečkovej, bytom Veľký Slavkov ul. Záhradnícka 226 o odpredaj pozemku
KN-E p. č. 556/101 o výmere 66 m2 OP v k. ú. Veľký Slavkov, vytvoreného na základe GP č. 61290/14, zo dňa 16. 5.2014 sa poslanci nezaoberali, nakoľko ţiadateľka vzala späť svoju ţiadosť pred
zasadnutím OZ..
Ďalej boli prerokované ţiadosti:
1/ Ţiadosť Evanjelickej cirkvi Veľký Slavkov o poskytnutie dotácie na opravu

a rekonštrukciu strechy Evanjelického kostola v obci.
2/ Ţiadosť Rímskokatolíckej cirkvi Veľký Slavkov o poskytnutie dotácie na opravu
a rekonštrukciu strechy Rímskokatolíckeho kostola v obci.
Návrhová komisia predloţila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 149/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.

Schvaľuje
Poskytnutie dotácií na opravu a rekonštrukciu striech evanjelického a katolíckeho kostola
v obci vo výške po 3 500 € pre kaţdého ţiadateľa. Dotácia bude poskytnutá po splnení
podmienok vyplývajúcich zo smernice o poskytovaní dotácií.
Hlasovanie:
za:
7
proti:
0
zdrţal sa:
0
V ďalšom starosta obce informoval prítomných:
1/ Obec podala ţiadosť na poskytnutie finančných prostriedkov z OPLZ-PO6-SC612-20161b na výstavbu materskej školy. Spolufinancovanie projektu pre obec je vo výške 5%,
potrebné finančné prostriedky obec poskytne z rezervného fondu a predaja kapitálových aktív.
Návrhová komisia predloţila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 150/2017
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
ţiadosť starostuobce Veľký Slavkov, Ţiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej ŢoNFP)
a) kód výzvy: OPLZ-PO6-SC612-2016-1b,
b) názov ŢoNFP: „Novostavba materskej školy v obci Veľký Slavkov“

B. konštatuje, ţe ciele predkladaného projektu sú v súlade s platným programom hospodárskeho a
sociálneho rozvoja a s Územným plánom obce Veľký Slavkov.
C. schvaľuje
a) predloţenie ŢoNFP v rámci Výzvy : OPLZ-PO6-SC612-2016-1b, za účelom realizácie projektu
„Novostavba materskej školy v obci Veľký Slavkov“,
b) zabezpečenie realizácie projektu obcou po schválení Ţiadosti o NFP,
c) spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov, t.j. vo výške
44 406,80,-€ (odhadovane celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú výšku 888 135,91,-€ ) a
zároveň financovanie prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie
projektu a predstavujú rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými
výdavkami projektu.

Hlasovanie:
za:
7
proti:
0
zdrţal sa:
0
2/ Pán starosta informoval prítomných o výsledku výberového konania na riaditeľa základnej
školy s materskou školou v obci. Výberová komisia v počte 11 členov udelila hlasy
kandidátke Mgr. Jane Keťovej. Nová riaditeľka školy Mgr. Jana Keťová sa ujme funkcie od
1.7.2017. K zvoleniu poslanci OZ novej riaditeľke ZŠ s MŠ blahoţelajú a prajú veľa
osobných a pracovných úspechov v jej náročnej práci.
3/ Ţiadosť pána Andráša o odpredaj pozemku na prístupovú cestu na pozemky, ktorých je vlastníkom
Poslanci súhlasili so zriadením vecného bremena na pozemku KN C p.č.k.ú. Veľký Slavkov podľa
GP.
4/ V obci sa uskutoční prerezávka stromov pri hlavnej ceste, niektoré stromy ohrozujú občanov obce
tým,ţe hrozí nebezpečenstvo ich vyvrátenia počas búrok, preto budú musieť byť celkom odstránené.
Obec dodrţí všetky platné právne predpisy potrebné k výrubu stromov.
5/ p. Ing. Norbert Haľko poţiadal obec o odpredaj pozemku, ktorý má v prenájme od obce.
6/ Predloţená bola ţiadosť o zriadenie klubu pre seniorov, k tejto ţiadosti bude zvolané samostatné
jednanie.
7/ Východoslovenská distribučná, a.s. Košice podala ţiadosť o zriadenie vecného bremena na
pozemkoch, na ktorých sa nachádza jej majetok, jedná sa o elektrické stĺpy, poslanci so zriadením
vecného bremena súhlasili, nakoľko na niektorých stĺpoch sa nachádzajú aj reproduktory miestneho
rozhlasu.
Návrhová komisia predloţila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 151/2017
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
1/ Informácie starostu obce o výsledku výberového konania na riaditeľa miestnej ZŠ s MŠ
2/ Informáciu o prerezávke a výrube stromov pri hlavnej ceste
3/ Informáciu o ţiadosti občanov o zriadenie klubu pre seniorov, podmienky budú dohodnuté
na samostatnom jednaní, termín bude včas oznámený.
Schvaľuje
1/ Zriadenie vecného bremena na poz. podľa GP v k.ú. Velký Slavkov pre p. Andráša
2/ Zriadenie vecného bremena na poz. podľa zmluvy v k.ú. Velký Slavkov pre
Východoslovenskú distribučnú a.s. Košice

Nesúhlasí
S odpredajom pozemku pre Ing. Norberta Haľka v k.ú. Veľký Slavkov.
Hlasovanie:
za:
7
proti:
0
zdrţal sa:
0

K bodu 10. Diskusia
V diskusii vystúpili:
Pán Lajčuk – dotaz na realizáciu odpredaja pozemku pri hasičskom sklade – bude zvolané
stretnutie, termín bude včas oznámený.
– upozornil na znovu vytváranie nepovolených skládok odpadov na verejných priestranstvách
- p. starosta ocenil kamerový systém, ktorý obec zriadila a konštatoval, ţe sa podarilo zistiť
niekoľkých porušovateľov verejného poriadku a aj spolunaţívania v obci, priestranstvá obce
sa budú aj naďalej monitorovať a nezodpovedných občanov sankcionovať.
p. Andráš – kosenie pozemkov a poľných ciest, potreba upozorniť majiteľov týchto pozemkov
– p. starosta prisľúbil, ţe bude jednať s dotknutými majiteľmi týchto pozemkov a zároveň
poţiadal o pomoc pri zabezpečení koscov, nakoľko obec nemá pracovníkov s týmto
zameraním.
K bodu 11. Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí..
Po prijatí uznesení starosta obce zasadnutie OZ ukončil..
Budúce zasadnutie OZ bude poslancom včas oznámené.
Starosta poďakoval všetkým za účasť.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18,30 hodine.
Overovatelia zápisnice:
Veronika Kukurová

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

Mgr. Viera Stankovičová

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

