Zápisnica
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Veľký Slavkov
konaného dňa 19. marca 2018.
Prítomní: Ing. František Šary, starosta obce
Poslanci : Veronika Kukurová, Andrea Lichvárová, Mgr. Viera Stankovičová,
Michal Jančo, Zdenko Stankovič, Ing. Igor Harabin
Neprítomní:
Ľubomír Babič, Jozef Čuban, Mgr. Ján Dlugoš
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 o kontrolnej činnosti hl. kontrolóra za rok 2017
5. Plán činnosti na rok 2018
6. Rozpočtové opatrenie 1/2018
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril prítomných privítal Ing. František Šary, starosta obce.
Na zasadnutí sa zúčastnili šiesti poslanci OZ, ospravedlnení poslanci Ľubomír Babič, ,
Jozef Čuban, Mgr. Ján Dlugoš .
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 6 a OZ je uznášaniaschopné.
K bodu 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Návrhová komisia: Michal Jančo, Zdenko Stankovič,
Overovatelia zápisnice: Veronika Kukurová, Mgr. Viera Stankovičová
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 180/2018
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: Michal Jančo, Zdenko Stankovič,
b) Určuje
Overovateľov zápisnice v zložení: Veronika Kukurová, Mgr. Viera Stankovičová
Hlasovanie:
za:
6
proti:
0
zdržal sa:
0
Starostom obce bol predložený návrh programu, 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.
5.
6.
7.
8.
9.

Správa o kontrolnej činnosti hl. kontrolóra za rok 2017
Plán činnosti na rok 2018
Rozpočtové opatrenie 1/2018
Rôzne
Diskusia
Záver

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 181/2018
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:
proti:
zdržal sa:

6
0
0

K bodu 3. Informácia o plnení uznesení z 13. zasadnutia OZ
Kontrolu uznesení predložil starosta obce.
Uznesenia prijaté na predchádzajúcich zasadnutiach sú splnené.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 182/2018
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 13. zasadnutia OZ uznesenia sú splnené.
Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:

6
0
0

K bodu 4. Správa o kontrolnej činnosti hl. kontrolóra za rok 2017
Kontrolórka obce predložila správu o kontrolnej činnosti za rok 2017, správa bola zverejnená
v zákonom stanovenej lehote od 8.2. do 28.2. 2018 a spôsobom v obci obvyklým.
K správe neboli pripomienky.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie
Uznesenie č. 183/2018
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 HKO o kontrolnej činnosti za rok 2017.
Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:

6
0
0

K bodu 5. Plán činnosti na rok 2018
Starosta informoval prítomných o plánovaných aktivitách obce na rok 2018
A to napr. Deň matiek, Deň detí, Jánske ohne, divadelné predstavenie, letný koncert,
Mikuláš a i.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 184/2018
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 plánovaných aktivitách obce na rok 2018.
Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:

6
0
0

K bodu 6. Rozpočtové opatrenie 1/2018
Starosta obce oboznámil poslancov OZ s rozpočtovým opatrením č. 1/2018, jedná sa
o úpravu rozpočtu obce v súlade s § 14 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 185/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje
Zmeny rozpočtu obce na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva rozpočtovým
opatrením č. 1/2018 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.
Základná škola s materskou školou vo Veľkom Slavkove
A/ Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov v súlade s § 14 ods. 2
písm. b) a c) nasledovne:
Príjmy
Ekonomická klasifikácia: 312012 – dotácia pre ZŠ s MŠ – asistent učiteľa
+ 8 400,00 €
312012 – dotácia – lyžiarsky výcvik
+ 400,00 €
223003 - vlastné príjmy školy
+ 19 600,00 €
453
- nevyčerpaná dotácia z r. 2017
+ 4 443,00 €
Spolu:
+ 32 843,00 €
- z toho: navýšenie príjmov v rozpočte obce
+13 243,00 €
- navýšenie príjmov v rozpočte ZŠ s MŠ
+19 600,00 €
Výdavky
Navýšenie výdavkov v rozpočte ZŠ s MŠ
+ 32 843,00 €
Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:

6 všetci prítomní poslanci OZ
0
0

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/ Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia
celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) nasledovne:
Bežné výdavky Obce Veľký Slavkov – zvýšenie výdavkov
Funkčná klasifikácia
Ekonomická klasifikácia: 09601/637004 – vývoz odpadu ŠJ - MŠ
+ 108,00 €
09602/637004 – vývoz odpadu ŠJ – I. st.
+ 160,00 €
09603/637004 – vývoz odpadu ŠJ – II. st.
+ 132,00 €
09121/637001 – školenie – zdroj 111
+ 10,00 €
Spolu :
410,00 €
Bežné výdavky Obce Veľký Slavkov – zníženie výdavkov
Funkčná klasifikácia
Ekonomická klasifikácia: 09601/611 – tar. plat ŠJ - MŠ
09602/611 – tar .plat ŠJ – I. st.
09603/611 – tar. plat ŠJ – II. st.
09121/637001 – školenie – zdroj 41
Spolu :

- 108,00 €
- 160,00 €
- 132,00 €
- 10,00 €
410,00 €

C/ Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia
celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) nasledovne:
Bežné výdavky Obce Veľký Slavkov – zníženie výdavkov
Funkčná klasifikácia:
01.1.1
Ekonomická klasifikácia: 637018 – vrátenie príjmov min. období
- 2 000,00 €
Funkčná klasifikácia:
06.4.0
Ekonomická klasifikácia: 635006 – údržba a oprava VO
- 1 430,00 €
Funkčná klasifikácia:
08.3.0
Ekonomická klasifikácia: 635006 – údržba miestneho rozhlasu
- 1 000,00 €
Spolu:
- 4 430,00 €
Bežné výdavky Obce Veľký Slavkov – zvýšenie výdavkov
Funkčná klasifikácia:
01.1.1
Ekonomická klasifikácia: 635004 – údržba prevádz. zariadení, strojov
+ 100,00 €
642006 - členské príspevky
+ 350,00 €
642015 – náhrada pri DPN – OCU
+ 60,00 €
Funkčná klasifikácia:
04.4.3
Ekonomická klasifikácia: 642015 – náhrada pri DPN - StU
+ 150,00 €
Funkčná klasifikácia:
08.4.0
Ekonomická klasifikácia: 633018 – licencia – modul cintorín
+ 850,00 €
637005 – špeciálne služby – cintorín
+ 1 020,00 €
Kapitálové výdavky Obce Veľký Slavkov – zvýšenie výdavkov
Funkčná klasifikácia:
01.1.1
Ekonomická klasifikácia: 711005 – zmeny ÚPNO
+ 1 200,00 €
Funkčná klasifikácia:
05.2.0
Ekonomická klasifikácia: 713004 – zariadenie k ČOV
+ 700,00 €
Spolu:
+ 4 430,00 €
Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:

6 všetci prítomní poslanci
0
0

K bodu 7. Rôzne
Starosta obce predložil na prerokovanie žiadosť občanov obce manželov Ing. Slavomíra
Pucciho a Ing. Heleny Pucciovej, bytom Veľký Slavkov 330 o odpredaj časti pozemku p. č.
KN-C 530/112 v k. ú. Veľký Slavkov, o výmere 250 m2, druh pozemku orná pôda, pozemok
oddelený z p. č. KN-C 530/35 v k. ú. Veľký Slavkov vedený na LV č. 1. Pozemok bol
oddelený Geometrickým plánom č. 45498083-03/2018, vyhotoveným GeoGro, s.r.o.
Štefánikova 4445/4 Poprad, IČO 45498083, dňa 16.1.2018 autorizačne overený Ing.
Branislavom Bartkom dňa 31.1.2018.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 186/2018
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, že predaj majetku obce časti pozemku p. č. KN-C 530/112 v k.
ú. Veľký Slavkov, o výmere 250 m2, druh pozemku orná pôda, časť pozemku oddelená z p.
č. KN-C 530/35 v k. ú. Veľký Slavkov vedený na LV č. 1. Pozemok bol oddelený
Geometrickým plánom č. 45498083-03/2018 vyhotoveným GeoGro, s.r.o. Štefánikova
4445/4 Poprad, IČO 45498083, vyhotoveným dňa 16.1.2018 autorizačne overeným Ing.
Branislavom Bartkom dňa 31.1.2018 pre žiadateľov, občanov obce manželov Ing. Slavomíra
Pucciho a Ing. Helenu Pucciovú, bytom Veľký Slavkov 330.
Prípadom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že uvedený pozemok je využívaný ako
poľnohospodárska pôda, priamo priľahlá k susediacemu pozemku, ktorý je vo vlastníctve
žiadateľov. Pozemok je bez technickej vybavenosti, bez prístupovej cesty, iné využitie
pozemku sa zatiaľ nedá predpokladať. Obec nemá finančné prostriedky na pravidelné
udržiavanie poľnohospodárskej pôdy v blízkosti obytnej zóny.
b) schvaľuje
predaj majetku obce časť pozemku p. č. KN-C 530/112 v k. ú. Veľký Slavkov, o výmere 250
m2, druh pozemku orná pôda. Časť pozemku bola oddelená z p. č. KN-C 530/35 v k. ú.
Veľký Slavkov vedený na LV č. 1. Pozemok bol oddelený Geometrickým plánom č.
45498083-03/2018 vyhotoveným GeoGro, s.r.o. Štefánikova 4445/4 Poprad, IČO 45498083,
vyhotoveným dňa 16.1.2018 autorizačne overeným Ing. Branislavom Bartkom dňa 31.1.2018
pre žiadateľov, občanov obce manželov Ing. Slavomíra Pucciho a Ing. Helenu Pucciovú,
bytom Veľký Slavkov 330, a to za cenu 10 € za jeden m2, určuje všeobecnú hodnotu
pozemku na 2 500 € ( Slovom: Dvetisícpäťsto Eur). S kupujúcimi je potrebné uzatvoriť
kúpnu zmluvu.
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 1. 3.2018 počas celej doby do 19. 3.2018.
Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa

6 Veronika Kukurová, Andrea Lichvárová, Mgr. Viera Stankovičová,
Michal Jančo, Zdenko Stankovič, Ing. Igor Harabin
0
0

Ďalej boli predložené žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na tvorbu, rozvoj,
ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt, opravy a údržbu kostolov
v obci od:
1)Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Poprad – Matejovce, dcérocirkev
Veľký Slavkov.
2) Rímsko-katolícka cirkev, Farský úrad, Tatranská 9, Veľký Slavkov

Na rozvoj telovýchovy, vzdelávania a telesnej kultúry.
3) OFK Veľký Slavkov občianske združenie.
4) Základná škola s Materskou školou Veľký Slavkov na zakúpenie konvektomatu pre
potreby školskej jedálne.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie
Uznesenie č. 187/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje
Dotácie z rozpočtu obce pre žiadateľov:
1) Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Poprad – Matejovce, dcérocirkev
Veľký Slavkov. Nevyčerpaná výška dotácie v sume 3500 € za rok 2017.
2) Rímsko-katolícka cirkev, Farský úrad, Tatranská 9, Veľký Slavkov. Nevyčerpaná výška
dotácie 3500 € za rok 2017
3) OFK Veľký Slavkov občianske združenie na rozvoj telovýchovy, vzdelávania a telesnej
kultúry. Výška dotácie 4000 € na rok 2018.
4) Základná škola s Materskou školou Veľký Slavkov na zakúpenie konvektomatu pre
potreby školskej jedálne. Výška dotácie 6000 € na rok 2018.
Dotácie je potrebné vyčerpať na účel, na ktorý boli poskytnuté a zúčtovať v zmysle Smernice
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.
Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:

6 všetci prítomní poslanci
0
0

Poslanec Michal Jančo predložil poslancom návrh na zvýšenie platu starostovi obce
v zmysle ustanovenia § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. na 70%. Navýšenie s účinnosťou
od 1. 1.2018 do konca volebného obdobia.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 188/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje
Navýšenie platu starostovi obce v zmysle ustanovenia § 4 ods. 2 zákona č. 253/1990 Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z. n. p.
s účinnosťou od 1. 1.2018 do konca volebného obdobia na 70%.
Hlasovanie
za:
proti:
zdržal sa:

6 všetci prítomní poslanci
0
0

Starosta obce ďalej informoval o:
- schválení žiadosti o poskytnutie dotácie zo ŠR SR Ministerstva vnútra SR na
novostavbu materskej školy v obci. Dotácia je schválená vo výške 535174,90 € so
spoluúčasťou obce vo výške 5% z poskytnutej sumy dotácie.
- príprave monografie o obci.
- separovanom zbere – o rozšírení možnosti separovania odpadov
- žiadosť fi. Familiaris na poskytovanie finančných príspevkov na opatrovanie
zdravotne znevýhodnených občanov obce vo výške 1400 € mesačne.
V rozpočte obce schválenom na tento rok nie sú prostriedky vyčlenené na tento účel
a mesačná cena za opatrovanie je príliš vysoká. Poslanci OZ nesúhlasili s poskytnutím
finančných prostriedkov pre ich výšku. V tejto záležitosti bude pripravené VZN.

K bodu 8. Diskusia
V diskusii vystúpili:
Pán Lajčuk - parkovanie na Tatranskej ulici je nevyhovujúce.
Upozornil aj na výrub stromov a kríkov na Burichu.
Pán Pabiš - dotaz na funkčnosť kamerového systému na cintoríne.
Starosta obce odpovedal prítomným občanom na jednotlivé podnety v diskusii.
K bodu 9. Záver a Uznesenie
Na 14. zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Slavkove boli poslancami prijaté
uznesenia č. 180/2018 až 188/2018.
Hlasovanie:
za:
6 všetci prítomní poslanci
proti:
0
zdržal sa:
0
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva,
jednanie ukončil s prianím veselého prežitia veľkonočných sviatkov.
15. zasadnutie OZ sa uskutoční v mesiaci jún 2018, termín bude včas oznámený.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18,00 hodine.
Overovatelia zápisnice:
Veronika Kukurová
Mgr. Viera Stankovičová
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......................................

