Zápisnica z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Veľkom Slavkove, ktoré sa uskutočnilo dňa 19. septembra 2011
na Obecnom úrade vo Veľkom Slavkove
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny
Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia
Starosta obce František Šary privítal prítomných poslancov a otvoril 5. zasadnutie
obecného zastupiteľstva /ďalej len OZ/.
Bod č. 2 – Schválenie programu, voľba návrhovej komisie a overovateľov
zápisnice
Program zasadnutia bol bez doplnení jednohlasne schválený..
Do návrhovej komisie boli schválení poslanci A. Ţivčák, S. Čonka, za overovateľov
zápisnice poslanci Ľ. Babič, Ing. L. Beluš, za zapisovateľku bola určená pani Aliji.
Bod č. 3 – Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcich
zasadnutiach
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 je v plnení
Uznesenie č. 16 bod 2 je v plnení, s termínom do 21.novembra 2011
Ostatné uznesenia sa plnia priebeţne.
Bod č. 4 – Čiastková správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
za I. polrok 2011
Kontrolórka predloţila správu o kontrolnej činnosti za prvý polrok
Správu poslanci zobrali na vedomie, bez pripomienok.

2011.

Bod č. 5 – Čerpanie rozpočtu obce Veľký Slavkov za I. polrok 2011
Kontrolórka predloţila informáciu o čerpaní rozpočtu obce za I. polrok 2011 podľa
jednotlivých kapitol. Poslanci OZ zobrali informáciu na vedomie. Ekonómka obce
predloţí do budúceho zasadnutia OZ podrobný prehľad o čerpaní programového
rozpočtu k 30.9.2011, úpravu rozpočtu rozpočtovými opatreniami k 30.9.2011
a návrh rozpočtu na rok 2012 s výhľadom na roky 2013-2014.
Bod č. 6 – Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na II. polrok 2011
Kontrolórkou bol predloţený návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2011,
poslanci tento návrh bez pripomienok schválili.
Bod č. 7 – Dodatok k VZN o výške nákladov na stravovanie v ŠJ – ZŠ s MŠ
Starosta obce predloţil poslancom návrh VZN o výške nákladov na stravovanie
v školskej jedálni ZŠ s MŠ v obci. Poslanci dodatok bez pripomienok schválili.
Bod č. 8 – Predstavenie jednej z možností rekonštrukcie kultúrneho domu
Zástupca firmy BIZPARTNER predstavil projekt na rekonštrukciu budovy kultúrneho
domu, navrhol prízemie budovy rekonštruovať v historickom štýle, tieto priestory by
mali ostať vo vlastníctve obce a byť vyuţívané na podnikanie, na prvom poschodí
navrhol bytové jednotky 4+4 zatiaľ s variabilnými rozmermi. Navrhol na ochranu
obvodových múrov namontovať odkvapové rúry. Poslanci OZ odporučili pripraviť
zmluvu o budúcej zmluve na projektovú dokumentáciu k rekonštrukcii KD.
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Bod č. 9 – Rôzne
Starosta obce informoval poslancov OZ o :
- Zmluve o odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejnej kanalizácie.
- Zmluve o vecnom bremene pre zdruţenie majiteľov pozemkov IBV pri TEŢ.
- Cenovej ponuke na „Projektovú dokumentáciu rozšírenia kapacity ČOV“ od:
- EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o. Veľký Slavkov
- WOONERF, spol. s.r.o. Prešov
- Ing. Richard Soporský, Prešov
- Starosta informoval poslancov, ţe chodník je moţné budovať na etapy a prvú je
moţné začať v tomto období, čo poslanci nepodporili a ţiadali aby pôvodný architekt
dopracoval projekt chodníka cez celú obec.
- Pán Skokan poţiadal o predaj pozemku o výmere cca 197 m2 na p.č. 7055/102
k.ú. Veľký Slavkov, ktorá hraničí s jeho pozemkom a uţíva ju ako záhradu a tieţ
o cca 100 m2 odčlenenie od cesty. Poslanci o predaji rozhodnú na budúcom
zasadnutí OZ.
- Starosta informoval poslancov o havarijnom stave kotlov na vykurovanie obecného
úradu, poslanci odporučili aby sa dodávateľ vyberal z troch ponúk.
- Starosta navrhol, ţe je potrebné vyčistiť Slavkovský potok, čo poslanci nepodporili
a navrhli čistenie v jarných mesiacoch.
- Ďalej ţiadali o vyčistenie potoka za ulicou Záhradníckou, starosta informoval, ţe
potok za touto ulicou je v správe Meliorácie Košice a obec nemôţe zasahovať do ich
majetku, musí ich poţiadať písomne a počkať na plánované vyčistenie koryta potoka
z ich strany a podobné je to aj s čistením Slavkovského potoka, ktorý je v správe
Vodohospodárskeho podniku.
Bod č. 10 – Diskusia
- Ing. Beluš ţiada na internete zverejniť mená k organizačnej štruktúre.
- Sprístupniť nájomnú zmluvu s pánom Haľkom
- Zabezpečiť vyplatenie kosenia pozemkov p. Haľka ( uhradiť do pokladne obce )
Starosta obce informoval poslancov, ţe do zmluvy moţno nahliadnuť, poplatok za
sluţbu - kosenie je vystavený a pripravený na zaplatenie do pokladne obce
Riešiť cestu, ktorú ohrozujú povodne – nateraz je problém vyriešený, do budúcnosti
sa plánuje problém doriešiť pri výstavbe kanalizácie.
- Hasiči poţiadali o zakúpenie vybavenia – hadíc a prúdnic.
Bod č. 11 – Uznesenie
Tvorí samostatnú prílohu tejto zápisnice a bolo poslancami obecného zastupiteľstva
jednohlasne prijaté a schválené.
Bod č. 12 – Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí, zároveň oznámil, ţe
najbliţšie zasadnutie OZ sa uskutoční 21.novembra 2011 o 17,00 hod. v budove
Obecného úradu vo Veľkom Slavkove.
Zapísala: Edita Aliji
Overovatelia zápisnice:

Ing. L. Beluš
Ľ. Babič

Veľký Slavkov 20.9. 2011
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