Zápisnica z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkom
Slavkove, ktoré sa uskutočnilo dňa 21. februára 2011 na Obecnom
úrade vo Veľkom Slavkove
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny
Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia
Starosta František Šary privítal prítomných a otvoril zasadnutie obecného
zastupiteľstva (ďalej OZ). Ing. Beluš navrhol doplniť program v bode rôzne o:
- Zmenu platu starostu obce
- O jednoduchšie predkladanie návrhu rozpočtu obce a čerpanie rozpočtu
- Ing. Josko – zástupca OFK Veľký Slavkov navrhol zmenu schváleného rozpočtu
na rok 2011 v príspevku pre FK a to o 600 Eur ako odmenu pre hospodára OFK.
Poţiadavku predloţí písomne v čo najkratšom čase.
Poslanci OZ doplnenie programu v bode 6 jednohlasne schválili
Bod č. 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta ako zapisovateľa určil p. Aliji, za overovateľov zápisnice MUDr. Brndiarovú
a Mgr. Dlugoša.
Bod č. 2 - Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli jednohlasne zvolení Bc. Stankovičová a Ing. Beluš.
– Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení z 1. zasadnutia previedol starosta obce.
Bod č. 3 – Voľby do komisií
Starosta obce navrhol vytvorenie komisií pri OZ a vyzval prítomných poslancov aby
podali návrhy na zastúpenie poslancov v jednotlivých komisiách.
Vytvárajú sa nasledovné komisie:
- Kultúrna komisia v zloţení:
p.p. Bc. Stankovičová, MUDr. Brndiarová, Čuban, Jančo, Klusová, Mgr. Keťová,
Budzáková.
- Športová v zloţení :
p. p. Mgr. Dlugoš, Ţivčák, Babič, Stankovič, Ing. Josko.
- Ekonomická v zloţení:
p. p. Ing. Beluš, Ing. Majdan, Čonka.
-Verejného záujmu v zloţení:
p. p. Jančo, MUDr. Brndiarová, Čonka.
Poslanci jednohlasne schválili vytvorenie komisií aj ich zloţenie.
Bod č. 4. - Zmeny v Štatúte obce Veľký Slavkov, v Zásadách hospodárenia
a nakladania s majetkom obce Veľký Slavkov a Zásadách odmeňovania
poslancov
Ing. Beluš navrhol upraviť v Štatúte obce Veľký Slavkov v § 4 pôvodný text na nový
text - hlasovanie obce.
Tak isto navrhol zmeny v nasledovných článkoch v Zásadách hospodárenia
a nakladania s majetkom obce Veľký Slavkov a to:
- v čl. 4 ods. 5, písm. a/ zmeniť sumu do 500 Eur
b/ zmeniť sumu nad 500 Eur
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- v čl. 5 ods. 5 doplniť text 15 dní
- v čl. 6 ods. 9 zmeniť sumu na 10.000 Eur
- v čl. 8 ods. 1 zmeniť sumu na 10.000 Eur
Poslanci zmeny jednohlasne schválili.
V Zásadách odmeňovania poslancov neboli navrhnuté ţiadne zmeny ostávajú
v platnosti tak, ako boli pôvodne predloţené a poslanci ich jednohlasne schválili.
Bod č. 5 – Prípravy osláv 760. výročia I. písomnej zmienky o obci
Oslavy by sa mali uskutočniť v mesiaci august alebo september t.r. informoval
prítomných p. starosta. Poslanci poverili starostu obce aby pripravil návrh na
organizačné, technické a finančné zabezpečenie dôstojného priebehu osláv. Zistení
moţnosti zapoţičania veľkoplošného stanu, zabezpečení programu a ostatných
náleţitostí. Na najbliţšom zasadnutí OZ bude starosta poslancov informovať
o zistených moţnostiach.
Bod č. 6 – Rôzne
Do tohto bodu programu boli doplnené poslancami navrhnuté zmeny a to :
Zmena platu starostu obce
Návrh na zmenu – zníţenie platu starostovi obce podali viacerí poslanci. Starostovi
sa schvaľuje základný plat podľa zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z.n.p.. Podľa § 3, 4 ods. 1
mu bol schválený plat podľa 3. platovej skupiny a to 2,20 násobok priemernej
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej za
predchádzajúci rok podľa údajov Štatistického úradu SR. Odmena k platu starostovi
nebude vyplácaná.
Ing. Beluš poţaduje k schválenému rozpočtu a čerpaniu rozpočtu obce podať
vysvetlenia a vypracovať ekonómkou prehľadnejší a jednoduchší materiál.
Pán Josko poţiadal o navýšenie rozpočtu pre OFK Veľký Slavkov a to:
- pre hospodára
600 Eur na odmenu hospodárovi za sezónu
/t.j. 6 mesiacov/
- pre rozhodcov
1.660 Eur /príspevok bol poskytovaný aj doteraz/
- na nákup materiálu
840 Eur /príspevok bol poskytovaný aj doteraz/
- obec uhrádza o.i. energie a iné výdavky /čerpanie rozpočtu/
celkový príspevok pre OFK by mal byť vo výške 3.100 Eur, p. Josko predloţí svoju
poţiadavku aj písomne. Poslanci s návrhom súhlasili.
Ďalej poţadoval zakúpenie práčky pre OFK, tu starosta oznámil, ţe túto mu
bezodplatne poskytol sponzor, takţe poţiadavka bola vybavená.
Ďalej navrhol aby sa poslanci zamysleli nad návrhom na ocenenie občanov, ktorí
pracujú pre obec na jej reprezentovaní a iných prospešných činnostiach, títo občania
by mohli byť ocenení pri príleţitosti osláv obce, p. starosta poţiadal poslancov OZ,
aby pripravili návrhy na ocenenie.
Starosta obce predloţil poslancom ţiadosti, ktoré boli na Obecný úrad doručené:
- písomná ţiadosť Baču Ladislava o odpredaj pozemkov o výmere cca 3000m2
v k.ú. Veľký Slavkov na zaloţenie záhrady - sadu, ţiadosť odporučili poslanci
odročiť na nasledujúce zasadnutie OZ, poslanci poverili starostu zistením
trhovej - predajnej ceny pozemku TTP za m2.
- ďalej poverili starostu aby dal vyznačiť vecné bremeno na LV pre firmu
PANORAMA Real.
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Bod č. 7 - Diskusia
- p. Ţivčák predniesol návrh, aby starosta navštívil miestnych podnikateľov
a poţiadal ich o sponzorské príspevky na rekonštrukciu podlahy v telocvični
základnej školy. Obecné zastupiteľstvo sa dohodlo, ţe podnikateľov pozvú na
obecný úrad, kde sa zúčastnia aj všetci poslanci.
- p. Čuban navrhol pozvať na zasadnutie OZ p. Gurku „Dom na polceste“
ohľadom riešenia spoločných problémov
- p. starosta odporučil poslancom OZ navrhnúť do školskej rady svojich
zástupcov. Zvolení boli p.p. Mgr. Dlugoš a Čuban.
- Poslanci sa dohodli na termínoch zasadnutí OZ a to:
- Vţdy v predposledný pondelok, kaţdý druhý mesiac v roku, okrem mesiacov
júl a august, v lete o 18,00 hod. v zime o 17,00 hod.
- Najbliţšie riadne zasadnutie sa uskutoční 18. apríla 2011 o 17,00 hod.
- Materiály na zasadnutie zasielať elektronicky, príp. doručiť osobne aspoň
5 dní pred samotným zasadnutím OZ.

Zapísala:

E. Aliji

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

Overovatelia:

MUDr. Brndiarová

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

Mgr. Dlugoš

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

Vo Veľkom Slavkove dňa 21. februára 2011

František Šary
starosta obce

3

