Zápisnica
zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Veľký Slavkov
konaného dňa 1. októbra 2018.
Prítomní: Mgr. Ing. František Šary, starosta obce
Poslanci : Veronika Kukurová, Andrea Lichvárová, Mgr. Viera Stankovičová,
Michal Jančo, Zdenko Stankovič, Jozef Čuban, Mgr. Ján Dlugoš
Neprítomní:
Ing. Igor Harabín ospravedlnený, Ľubomír Babič, neospravedlnený
Ďalší prítomní: Edita Aliji, hlavný kontrolór obce
Verejnosť:
Podľa prezenčnej listiny v prílohe
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril prítomných privítal Mgr. Ing. František Šary, starosta obce.
Na zasadnutí sa zúčastnili siedmi poslanci OZ, ospravedlnený poslanec Ing. Igor Harabín,
Ľubomír Babič, neospravedlnený
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 7 a OZ je uznášaniaschopné.
K bodu 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Návrhová komisia: Andrea Lichvárová, Mgr. Ján Dlugoš,
Overovatelia zápisnice: Mgr. Viera Stankovičová, Michal Jančo
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 204/2018
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: Andrea Lichvárová, Mgr. Ján Dlugoš,
b) Určuje
Overovateľov zápisnice v zložení: Mgr. Viera Stankovičová, Michal Jančo

Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:

7 všetci prítomní poslanci OZ
0
0

K bodu 3. Schválenie programu zasadnutia

PROGRAM ROKOVANIA
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Správa HK o vykonaných kontrolách
6. Návrh VZN o zmene ÚPNO č. 6
7. Návrh VZN o sociálnych službách

8. Rôzne – predaje pozemkov v zmysle zverejnených návrhov, informácie starostu obce
o projektoch, informácie o komunálnych voľbách
9. Diskusia a záver

Poslanci OZ nemali návrhy ani doplnenia k programu a zasadnutie OZ sa bude riadiť týmto
schváleným programom:
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 205/2018
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
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Správa HK o vykonaných kontrolách
6. Návrh VZN o zmene ÚPNO č. 6
7. Návrh VZN o sociálnych službách
8. Rôzne – predaje pozemkov v zmysle zverejnených návrhov, informácie starostu obce
o projektoch, informácie o komunálnych voľbách
9. Diskusia a záver
Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:

7 všetci prítomní poslanci
0
0

K bodu 4. Kontrola plnenía uznesení
Kontrolu plnenia uznesení predložil starosta obce.
Uznesenia prijaté na predchádzajúcich zasadnutiach sú splnené.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 206/2018
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 15. zasadnutia OZ. Uznesenia sú splnené.
Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:

7 všetci prítomní poslanci
0
0

K bodu 5. Správa HK o vykonaných kontrolách
Kontrolórka obce predložila správy z finančných kontrol za 2. polrok 2018. Správy boli
poslancom doručené ako písomný materiál na zasadnutie OZ. K správam neboli
pripomienky.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie
Uznesenie č. 207/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Berie na vedomie
Správy HKO o vykonaných kontrolách za 2. polrok 2018.
Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:

7 všetci prítomní poslanci
0
0

K bodu 6. Návrh VZN o zmene ÚPNO č. 6
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmeny
a doplnku ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE VEĽKÝ SLAVKOV č. 6. Návrh bol v zmysle platnej
legislatívy zverejnený v obecnej tabuli po dobu 15 dní, aj na webovom sídle obce po dobu
určenú zákonom a poslancom OZ doručený ako písomný materiál. K návrhu neboli prijaté
pripomienky ani doplnenia. Poslanci OZ návrh prerokovali a bez doplnení a zmien ho
schválili.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie
Uznesenie č. 208/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje
VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmeny a doplnku ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE
VEĽKÝ SLAVKOV č. 6 a zmeny ÚPNO podľa podmienok stanovených obcou
s rešpektovaním pripomienok v schvaľovacom procese.

Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:

7 Veronika Kukurová, Andrea Lichvárová, Mgr. Viera Stankovičová,
Michal Jančo, Zdenko Stankovič, Jozef Čuban, Mgr. Ján Dlugoš
0
0

K bodu 7. Návrh VZN o sociálnych službách
Starosta obce predložil na schválenie poslancom OZ návrh VZN č. 1/2018 o poskytovaní
sociálnych služieb. Návrh bol v zmysle platnej legislatívy zverejnený v obecnej tabuli po dobu
15 dní, aj na webovom sídle obce po dobu určenú zákonom a poslancom OZ doručený ako
písomný materiál. K návrhu neboli prijaté pripomienky ani doplnenia. Poslanci OZ návrh
prerokovali a bez doplnení a zmien ho schválili.

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 209/2018
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. 1/2018 o poskytovaní sociálnych služieb..
Hlasovanie:
za:
7 všetci prítomní poslanci
proti:
0
zdržal sa:
0
K bodu 8. Rôzne
Starosta obce predložil poslancom na prerokovanie žiadosti občanov obce :
1/ Pre manželov Pavla Čonku a manž. Jiřiny Čonkovej, rod. Čonkovej, obaja bytom ul.
Matejovská č. 161, Veľký Slavkov o odpredaj častí pozemkov:
- Časť pozemku KN-C p.č. 839/14 o výmere 25 m2 a p.č. 839/16 o výmere 10 m2 v k. ú.
Veľký Slavkov, druh pozemku orná pôda, pozemky oddelené z KN-E p.č. 717/101 v k. ú.
Veľký Slavkov vedený na LV č. 1.
- Časť pozemku KN-C p.č. 839/14 o výmere 4 m2 a p.č. 839/17 o výmere 12 m2 v k. ú.
Veľký Slavkov, druh pozemku orná pôda, pozemky oddelené z KN-E p.č. 718/101 v k. ú.
Veľký Slavkov vedený na LV č. 1.
- Časť pozemku KN-C p.č. 839/16 o výmere 26 m2 v k. ú. Veľký Slavkov, druh pozemku
orná pôda, pozemok oddelený z KN-E p.č. 7061/103 v k. ú. Veľký Slavkov vedený
na LV č. 1
Pozemky boli oddelené Geometrickým plánom vyhotoveným Katarínou Nemčíkovou,
Sokolovská 2819/9, 058 01 Poprad, IČO 34892664, vyhotoveným dňa 16.2.2018 autorizačne
overeným Ing. Petrom Grigerom dňa 27.2.2018, úradne overeným Ing. Ľ. Leskovjanským
dňa 19.3.2018, pre žiadateľov, Pavol Čonka a manželka Jiřina Čonková, rod. Čonková,
bytom Veľký Slavkov, ul. Matejovská 161.
Za dôvod hodný osobitného zreteľa je považovaná skutočnosť, že uvedené pozemky sú
žiadateľmi dlhodobo využívané ako pozemok pod rodinným domom a ako dvor.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 210/2018
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 častí pozemkov:
- Časť pozemku KN-C p.č. 839/14 o výmere 25 m2 a p.č. 839/16 o výmere 10 m2 v k. ú.
Veľký Slavkov, druh pozemku orná pôda, pozemky oddelené z KN-E p.č. 717/101 v k. ú.
Veľký Slavkov vedený na LV č. 1.
- Časť pozemku KN-C p.č. 839/14 o výmere 4 m2 a p.č. 839/17 o výmere 12 m2 v k. ú.
Veľký Slavkov, druh pozemku orná pôda, pozemky oddelené z KN-E p.č. 718/101 v k. ú.
Veľký Slavkov vedený na LV č. 1.
- Časť pozemku KN-C p.č. 839/16 o výmere 26 m2 v k. ú. Veľký Slavkov, druh pozemku
orná pôda, pozemok oddelený z KN-E p.č. 7061/103 v k. ú. Veľký Slavkov vedený
na LV č. 1. Pozemky boli oddelené Geometrickým plánom vyhotoveným Katarínou
Nemčíkovou, Sokolovská 2819/9, 058 01 Poprad, IČO 34892664, vyhotoveným dňa
16.2.2018 autorizačne overeným Ing. Petrom Grigerom dňa 27.2.2018, úradne overeným
Ing. Ľ. Leskovjanským dňa 19.3.2018, pre žiadateľov, Pavol Čonka a manželka Jiřina
Čonková, rod. Čonková, bytom Veľký Slavkov, ul. Matejovská 161.

Prípadom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že uvedené pozemky sú žiadateľmi
dlhodobo využívané ako pozemok pod rodinným domom a ako dvor.
b) schvaľuje
predaj majetku obce - časť pozemku KN-C p.č. 839/14 o výmere 25 m2 a p.č. 839/16
o výmere 10 m2 v k. ú. Veľký Slavkov, druh pozemku orná pôda, pozemky oddelené z KN-E
p.č. 717/101 v k. ú. Veľký Slavkov vedený na LV č. 1,- časť pozemku KN-C p.č. 839/14
o výmere 4 m2 a p.č. 839/17 o výmere 12 m2 v k. ú. Veľký Slavkov, druh pozemku orná
pôda, pozemky oddelené z KN-E p.č. 718/101 v k. ú. Veľký Slavkov vedený na LV č. 1. časť pozemku KN-C p.č. 839/16 o výmere 26 m2 v k. ú. Veľký Slavkov, druh pozemku
orná pôda, pozemok oddelený z KN-E p.č. 7061/103 v k. ú. Veľký Slavkov vedený
na LV č. 1. Časti pozemkov boli oddelené Geometrickým plánom vyhotoveným Katarínou
Nemčíkovou, Sokolovská 2819/9, 058 01 Poprad, IČO 34892664, vyhotoveným dňa
16.2.2018 autorizačne overeným Ing. Petrom Grigerom dňa 27.2.2018, úradne overeným
Ing. Ľ. Leskovjanským dňa 19.3.2018, pre žiadateľov Pavol Čonka a manželka Jiřina
Čonková, rod. Čonková, bytom Veľký Slavkov, ul. Matejovská 161, za cenu 20, 71 € za m2
určenú podľa Znaleckého posudku 14/2018, vyhotoveného znalcom Ing. Emília Hudzíková,
Zimná 3585/1, 058 01 Poprad, evid. č. 911250.20,71 € za jeden m2. S kupujúcimi je
potrebné uzatvoriť kúpnu zmluvu.
O odpredaji majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa rozhodli poslanci OZ
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Zámer predať majetok z dôvodu hodného
osobitného zreteľa bol zverejnený od 12. 9.2018 do 1.10.2018.
Hlasovanie:
za:
7 Veronika Kukurová, Andrea Lichvárová, Mgr. Viera Stankovičová, Michal
Jančo, Zdenko Stankovič, Jozef Čuban, Mgr. Ján Dlugoš
proti:
0
zdržal sa:
0
2/ Pre žiadateľov, Ladislav Koky a manželka Slávka Kokyová, rod. Čonková, bytom Veľký
Slavkov, ul. Matejovská 311.
- Časť pozemku KN-C č.p. 894/5 o výmere 20 m2 v k. ú. Veľký Slavkov, druh pozemku
ostatná plocha, pozemok oddelený z KN-E p.č. 7061/103 v k. ú. Veľký Slavkov vedený na
LV č. 1. Pozemok bol oddelený Geometrickým plánom vyhotoveným Katarínou Nemčíkovou,
Sokolovská 2819/9, 058 01 Poprad, IČO 34892664, vyhotoveným dňa 28.5.2018 autorizačne
overeným Ing. Petrom Grigerom dňa 7.6.2018, úradne overeným Ing. Ľ. Leskovjanským dňa
14.6.2018, pre žiadateľov, Ladislav Koky a manželka Slávka Kokyová, rod. Čonková, bytom
Veľký Slavkov, ul. Matejovská 311. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že
uvedený pozemok je žiadateľmi dlhodobo využívaný ako dvor.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 211/2018
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 častí pozemkov:
- Časť pozemku KN-C č.p. 894/5 o výmere 20 m2 v k. ú. Veľký Slavkov, druh pozemku
ostatná plocha, pozemok oddelený z KN-E p.č. 7061/103 v k. ú. Veľký Slavkov vedený na
LV č. 1. Pozemok bol oddelený Geometrickým plánom vyhotoveným Katarínou Nemčíkovou,
Sokolovská 2819/9, 058 01 Poprad, IČO 34892664, vyhotoveným dňa 28.5.2018 autorizačne
overeným Ing. Petrom Grigerom dňa 7.6.2018, úradne overeným Ing. Ľ. Leskovjanským dňa
14.6.2018, pre žiadateľov, Ladislav Koky a manželka Slávka Kokyová, rod. Čonková, bytom

Veľký Slavkov, ul. Matejovská 311. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že
uvedený pozemok je žiadateľmi dlhodobo využívaný ako dvor.
b) schvaľuje
predaj majetku obce časť pozemku:
- Časť pozemku KN-C č.p. 894/5 o výmere 20 m2 v k. ú. Veľký Slavkov, druh pozemku
oostatná plocha, pozemok oddelený z KN-E p.č. 7061/103 v k. ú. Veľký Slavkov vedený na
LV č. 1. Pozemok bol oddelený Geometrickým plánom vyhotoveným Katarínou Nemčíkovou,
Sokolovská 2819/9, 058 01 Poprad, IČO 34892664, vyhotoveným dňa 28.5.2018 autorizačne
overeným Ing. Petrom Grigerom dňa 7.6.2018, úradne overeným Ing. Ľ. Leskovjanským dňa
14.6.2018, pre žiadateľov, Ladislav Koky a manželka Slávka Kokyová, rod. Čonková, bytom
Veľký Slavkov, ul. Matejovská 311, cena 20, 71 € za m2 určená podľa Znaleckého posudku
14/2018, vyhotoveného znalcom Ing. Emília Hudzíková, Zimná 3585/1, 058 01 Poprad, evid.
č. 911250.20,71 € za jeden m2. S kupujúcimi je potrebné uzatvoriť kúpnu zmluvu.
O odpredaji majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa rozhodli poslanci OZ
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Zámer predať majetok z dôvodu hodného
osobitného zreteľa bol zverejnený od 12. 9.2018 do 1.10.2018.
Hlasovanie:
za:
7 Veronika Kukurová, Andrea Lichvárová, Mgr. Viera Stankovičová, Michal
Jančo, Zdenko Stankovič, Jozef Čuban, Mgr. Ján Dlugoš
proti:
0
zdržal sa:
0
3/ Pre žiadateľku, Máriu Štefaniskovú, bytom Veľký Slavkov, ul. Tatranská č. 10.
- Pozemok KN-C p.č. 585/5 diel 1 o výmere 10 m2 v k. ú. Veľký Slavkov, druh pozemku
ZP, transformovaný z pozemku KN-E p.č. 36 v k. ú. Veľký Slavkov vedený na LV č. 1.- Časť
pozemku KN-C p.č. 585/5 diel 2 o výmere 48 m2 v k.ú. Veľký Slavkov, druh pozemku ZP
transformovaný z KN-E p.č. 7053/105 v k. ú. Veľký Slavkov, druh pozemku ZP, vedený na
LV č. 1. - Časť pozemku KN-C p.č. 585/5 diel 3 o výmere 66 m2 v k.ú. Veľký Slavkov, druh
pozemku ZP transformovaný z KN-E p.č. 37/101 v k. ú. Veľký Slavkov, druh pozemku ZP,
vedený na LV č. 1.
Pozemky boli oddelené Geometrickým plánom č.39/18 vyhotoveným Ing.Eva SchurgerJOCHMANN, MPČĽ 3053/21, 058 01 Poprad, IČO 11946318, vyhotoveným dňa 30.5.2018
autorizačne overeným Ing. Viktóriou Vajdovou dňa 4.6.2018, úradne overeným
Ing. Ľ. Leskovjanským dňa 20.6.2018, pre žiadateľku, Máriu Štefaniskovú, bytom Veľký
Slavkov, ul. Tatranská č. 10. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že
uvedené pozemky priamo susedia s rodinným domom žiadateľky, ktorá ich chce využívať
ako záhradu a zároveň skrášliť okolitý priestor. Obec nemá zámer časti daných pozemkov
využívať.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 212/2018
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 častí pozemkov:
- Pozemok KN-C p.č. 585/5 diel 1 o výmere 10 m2 v k. ú. Veľký Slavkov, druh pozemku
ZP, transformovaný z pozemku KN-E p.č. 36 v k. ú. Veľký Slavkov vedený na LV č. 1.- Časť
pozemku KN-C p.č. 585/5 diel 2 o výmere 48 m2 v k.ú. Veľký Slavkov, druh pozemku ZP
transformovaný z KN-E p.č. 7053/105 v k. ú. Veľký Slavkov, druh pozemku ZP, vedený na
LV č. 1. - Časť pozemku KN-C p.č. 585/5 diel 3 o výmere 66 m2 v k.ú. Veľký Slavkov, druh

pozemku ZP transformovaný z KN-E p.č. 37/101 v k. ú. Veľký Slavkov, druh pozemku ZP,
vedený na LV č. 1.
Pozemky boli oddelené Geometrickým plánom č.39/18 vyhotoveným Ing.Eva SchurgerJOCHMANN, MPČĽ 3053/21, 058 01 Poprad, IČO 11946318, vyhotoveným dňa 30.5.2018
autorizačne overeným Ing. Viktóriou Vajdovou dňa 4.6.2018, úradne overeným
Ing. Ľ. Leskovjanským dňa 20.6.2018, pre žiadateľku, Máriu Štefaniskovú, bytom Veľký
Slavkov, ul. Tatranská č. 10. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že
uvedené pozemky priamo susedia s rodinným domom žiadateľky, ktorá ich chce využívať
ako záhradu a zároveň skrášliť okolitý priestor. Obec nemá zámer časti daných pozemkov
využívať.
b) schvaľuje
predaj majetku obce časti pozemkov:
- Pozemok KN-C p.č. 585/5 diel 1 o výmere 10 m2 v k. ú. Veľký Slavkov, druh pozemku
ZP, transformovaný z pozemku KN-E p.č. 36 v k. ú. Veľký Slavkov vedený na LV č. 1.
- Časť pozemku KN-C p.č. 585/5 diel 2 o výmere 48 m2 v k.ú. Veľký Slavkov, druh
pozemku ZP transformovaný z KN-E p.č. 7053/105 v k. ú. Veľký Slavkov, druh pozemku ZP,
vedený na LV č. 1.
- Časť pozemku KN-C p.č. 585/5 diel 3 o výmere 66 m2 v k.ú. Veľký Slavkov, druh
pozemku ZP transformovaný z KN-E p.č. 37/101 v k. ú. Veľký Slavkov, druh pozemku ZP,
vedený na LV č. 1.
Pozemky boli oddelené Geometrickým plánom č.39/18 vyhotoveným Ing.Eva SchurgerJOCHMANN, MPČĽ 3053/21, 058 01 Poprad, IČO 11946318, vyhotoveným dňa 30.5.2018
autorizačne overeným Ing. Viktóriou Vajdovou dňa 4.6.2018, úradne overeným
Ing. Ľ. Leskovjanským dňa 20.6.2018, pre žiadateľku, Máriu Štefaniskovú, bytom Veľký
Slavkov, ul. Tatranská č. 10, za cenu 16,66 € za m2 určenú podľa Znaleckého posudku
18/2018, vyhotoveného znalcom Ing. Miroslavom Gromadom, Svätoplukova 2726/25, 058 01
Poprad. S kupujúcimi je potrebné uzatvoriť kúpnu zmluvu.
O odpredaji majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa rozhodli poslanci OZ
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Zámer predať majetok z dôvodu hodného
osobitného zreteľa bol zverejnený od 12. 9.2018 do 1.10.2018.
.
Hlasovanie:
za:
7 Veronika Kukurová, Andrea Lichvárová, Mgr. Viera Stankovičová,
Michal Jančo, Zdenko Stankovič, Jozef Čuban, Mgr. Ján Dlugoš
proti:
0
zdržal sa:
0
- Ďalej starosta obce informoval prítomných o:
a) Správe nezávislého audítora k auditu účtovnej závierky za rok 2017.
b) Správe nezávislého audítora k správe z auditu konsolidovanej účtovnej závierky za
rok 2017.
c) Riešení problémov s dodávkou pitnej vody pre Horný Slavkov – problém bude
riešiť Podtatranská vodárenská spoločnosť.
d) Termíne komunálnych volieb, počte podaných a zaregistrovaných kandidátnych listín na
starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva.
e) Darovacej zmluve manželov Pucciových, ich finančnom príspevku na rekonštrukciu KD.
f) Získaní finančných prostriedkov zo ŠR SR a EÚ vo výške 48 000 € s 5% spoluúčasťou
obce na rekonštrukciu telocvične v ZŠ s MŠ. Finančné prostriedky vo výške 5% ako
spoluúčasť navrhol použiť z Rezervného fondu obce, s týmto návrhom poslanci jednohlasne
súhlasili.
g) Určení miesta na obecnej tabuli na vyvesovanie plagátov v predvolebnej kampani.

h) Uloženie inžinierskych sietí v miestnych komunikáciách a pozemkoch obce pre IBV
v zmysle platného ÚPNO a jeho dodatkov.
i) Prevod inžinierskych sietí do správy obce za podmienok dohodnutých v zmluvách podľa
jednotlivých lokalít.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 213/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990Zb.
A/ Berie na vedomie
a) Informáciu o správe nezávislého audítora k auditu účtovnej závierky za rok 2017.
b) Informáciu o správe nezávislého audítora k správe z auditu konsolidovane účtovnej
závierky za rok 2017.
c) Informáciu o riešení problémov s dodávkou pitnej vody pre Horný Slavkov – problém bude
riešiť Podtatranská vodárenská spoločnosť.
d) Informáciu o termíne komunálnych volieb, počte podaných a zaregistrovaných
kandidátnych listín na starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva.
e) Informáciu o darovacej zmluve manželov Pucciových, ich finančnom príspevku na
rekonštrukciu KD.
f) Informáciu o získaní finančných prostriedkov zo ŠR SR a EÚ vo výške 48 000 € na
rekonštrukciu telocvične v ZŠ s MŠ
g) Informáciu o určení miesta na obecnej tabuli k vyvesovanie plagátov v predvolebnej
kampani.
B/ Schvaľuje
a) Použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu obce vo výške 5% spoluúčasť
obce pri rekonštrukcii telocvične ZŠ s MŠ v obci.
b) Uloženie inžinierskych sietí v miestnych komunikáciách a pozemkoch obce pre IBV
v zmysle platného ÚPNO a jeho dodatkov.
c) Prevod inžinierskych sietí do správy obce za podmienok dohodnutých v zmluvách podľa
jednotlivých lokalít.
C/ Určuje
Pre Komunálne voľby 2018 obecnú tabuľu ako priestor na vyvesovanie plagátov vo volebnej
kampani.
Hlasovanie:
za:
7 Veronika Kukurová, Andrea Lichvárová, Mgr. Viera Stankovičová,
Michal Jančo, Zdenko Stankovič, Jozef Čuban, Mgr. Ján Dlugoš
proti:
0
zdržal sa:
0
K bodu 9. Diskusia a záver
V diskusii nevystúpil nikto z prítomných poslancov a ani občanov.
Na 16. zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Slavkove boli poslancami prijaté
uznesenia č. 204/2018 až 213/2018.
Hlasovanie:
za:
7 Veronika Kukurová, Andrea Lichvárová, Mgr. Viera Stankovičová,
Michal Jančo, Zdenko Stankovič, Jozef Čuban, Mgr. Ján Dlugoš
proti:
0
zdržal sa:
0

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť na 16. zasadnutí obecného zastupiteľstva,
jednanie ukončil s prianím pohody do nasledujúcich dní .
17. zasadnutie OZ (doterajšieho - starého) sa uskutoční v mesiaci november 2018, termín
bude včas oznámený.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18,30 hodine.
Overovatelia zápisnice:
Michal Jančo

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

Mgr. Viera Stankovičová

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

