Na 5. zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Veľký Slavkov
zo dňa 19. septembra 2011 boli prijaté nasledovné

uznesenia:
Uznesenie č. 18
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Slavkove
A. Schvaľuje
1. Program rokovania.
2. Voľbu návrhovej komisie v zloţení A Ţivčák, S. Čonka.
3. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2011.
4. Dodatok k VZN o výške nákladov na stravovanie v ŠJ – ZŠ s MŠ
5. Zmluvu o odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejnej kanalizácie.
6. Zmluvu o zriadení vecného bremena pre zdruţenie majiteľov pozemkov IBV pri TEŢ.
7. Prípravu zmluvy k projektovej dokumentácii na rekonštrukcii kultúrneho domu.
Uznesenie č. 19
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Slavkove
B. berie na vedomie
1. Overovateľov zápisnice Ľ. Babič, Ing. L Beluš a zapisovateľku E. Aliji.
2. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ s konštatovaním,
ţe prijaté uznesenia sa plnia priebeţne. Uznesenie č. 14 bod 11 je v plnení, Uznesenie
č. 15 bod 9 sa ruší a nahrádza sa akciou s názvom „Rozlúčka s letom“ v prípade
priaznivého počasia. Uznesenie č. 16 bod 1 v plnení, bod 2 termín plnenia
do 19. novembra 2011.
3. Čiastkovú správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2011.
4. Informáciu o čerpaní rozpočtu Obce Veľký Slavkov za I. polrok 2011.
5. Informáciu fi Biz partners o projekte rekonštrukcie kultúrneho domu.
6. Cenové ponuky k projektovej dokumentácii rozšírenia kapacity ČOV od :
Ekoservis Slovensko, s.r.o. Veľký Slavkov,
Woonerf, spol. s.r.o. Prešov,
Ing. Richard Soporský, Prešov.
7. Informáciu starostu obce o havarijnom stave vykurovacích kotlov na obecnom
úrade.
8. Informáciu starostu obce o moţnostiach Vodohospodárskeho podniku a Meliorácií
Košice pri vyčistení potokov v obci.
9. Informáciu o doriešení problému s cestou, ktorú ohrozujú povodne.
10. Informáciu o moţnosti rekonštrukcie kultúrneho domu.
11. Termín budúceho zasadnutia OZ dňa 21. novembra 2011 o 17,00 hodine.
Uznesenie č. 20
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Slavkove
C. Odporúča
1. Starostovi obce zistiť cenové ponuky na dodanie vykurovacích kotlov aspoň od
troch firiem.
2. Starostovi obce zabezpečiť prípravu zmluvy o budúcej zmluve s fi Biz partners
Poprad na rekonštrukciu kultúrneho domu.
3. Starostovi obce poţiadať správcov potokov v obci o ich vyčistenie.
4. Starostovi obce zapájať sa do programov vyhlasovaných jednotlivými
ministerstvami k získaniu zdrojov financovania projektov prospešných pre obec.
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Uznesenie č. 21
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Slavkove
D. Ukladá
1. Ekonomickému oddeleniu obce do budúceho zasadnutia OZ dňa
21.11.2011 pripraviť :
a/ Podrobné čerpanie programového rozpočtu k 30. septembru 2011.
b/ Úpravu rozpočtu rozpočtovými opatreniami k 30.9.2011
c/ Návrh programového rozpočtu na rok 2012 s výhľadom na roky
2013 – 2014.
Zapísala:

Aliji

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

Overovatelia:

Ľ. Babič

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

Ing. L Beluš

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

Vo Veľkom Slavkove dňa 20. 9. 2011

František Šary

Starosta obce
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