Zápisnica z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Veľkom Slavkove, ktoré sa uskutočnilo na obecnom úrade dňa 24. septembra 2012
Prítomní:
Ospravedlnení:

7 poslancov, podľa prezenčnej listiny
2 poslanci páni Mgr. Ján Dlugoš a Anton Živčák

Bod č. 1 - Otvorenie zasadnutia
Starosta obce Ing. František Šary privítal prítomných poslancov a otvoril
10. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva /ďalej len OcZ/.
Bod č. 2- Schválenie programu, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Program zasadnutia bol jednohlasne schválený bez pripomienok a doplnení.
Do návrhovej komisie boli schválení poslanci: páni Jozef Čuban a Michal Jančo
Za overovateľov zápisnice páni: Ľubomír Babič a Stanislav Čonka
Hlasovanie: Za schválenie 7 poslancov, proti 0 , zdržalo sa 0.
Bod č. 3 - Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcich zasadnutiach OcZ
Uznesenia sa plnia priebežne.
Hlasovanie: Za 7 poslancov, proti 0 , zdržalo sa 0.
Bod č. 4 – Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za 1. polrok 2012
Kontrolórka obce predložila poslancom informatívnu správu o kontrolnej činnosti za 1. polrok 2012,
materiály boli predložené na verejnú
diskusiu v zákonom stanovenej lehote a spôsobom v obci
obvyklým. K správe neboli zo strany poslancov ani občanov doručené žiadne námietky,
či pripomienky. Poslanci OcZ vzali správu o kontrolnej činnosti na vedomie.
Hlasovanie: Za 7 poslancov, proti 0 , zdržalo sa 0.
Bod č. 5 – Informácia o vykonaných kontrolách
Ďalej bola hlavnou kontrolórkou predložená informatívna správa o vykonávaných kontrolách
v 2. polroku 2012. Poslanci OcZ zobrali informáciu o vykonávaných kontrolách na vedomie
bez pripomienok.
Hlasovanie: Za 7 poslancov, proti 0 , zdržalo sa 0.
Bod č. 6 - Monitorovacia správa o plnení rozpočtu k 30. 6.2012
Hlavná kontrolórka obce predložila monitorovaciu správu o plnení rozpočtu obce za 1.polrok 2012,
správa bola zverejnená spôsobom v obci obvyklým počas 15 dní, pripomienky ani návrhy neboli
k správe vznesené, poslanci OcZ zobrali monitorovaciu správu o plnení rozpočtu k 30. 6.2012
na vedomie.
Hlasovanie: Za 7 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0.
Bod č. 7 – Presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu
Starosta obce predložil v súlade s § 11 ods. 4 písm, b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p. poslancom OcZ na schválenie Rozpočtové opatrenie č. 2, ktoré bolo vypracované v súlade
s § 14 ods. 2 písm. a/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., materiál bol zverejnený počas zákonom stanovenej
doby a spôsobom v obci obvyklým. Na zasadnutí OZ pán poslanec Jozef Čuban navrhol v zmysle
zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v z.n.p. v súlade s § 10 ods. 8, aby sa časť rekonštrukcie miestnej komunikácie pri kostole ,
financovala z Rezervného fondu obce, s týmto návrhom súhlasili 6 zo 7 prítomných poslancov,
nesúhlasil jeden poslanec p. Ing. L. Beluš a trval na čerpaní sumy z mzdových prostriedkov. Poslanci
hlasovaním prijali návrh pán poslanca Čubana a zároveň odsúhlasili úhradu a čerpanie uvedenej
sumy vo výške 5341 € z Rezervného fondu obce.
Hlasovanie: Za schválenie 6 poslancov, proti 1 poslanec Ing. L. Beluš, zdržalo sa 0.
Bod č. 8 – Asfaltovanie ciest
- Starosta obce predložil poslancom OcZ informáciu o ponuke k asfaltovaniu miestnych komunikácií.
Firma je schopná vyasfaltovať MK cca 1639 m2 za 15.203,77 € bez DPH. Na zasadnutí predložil
poslanec Ing. Beluš rozpočet inej firmy na vyasfaltovanie MK cca 1639 m2 za 14.931,52 € bez DPH.
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Poslanci sa rozhodli, že je potrebné predložiť najmenej tri ponuky a potom budú vyberať dodávateľa
prác, pričom kritériom výberu nie je len najnižšia cena, ale i kvalita, či kladné referencie i z vlastných
skúseností. Jedná sa o asfaltovanie :
- MK pri základnej škole po zastávku SAD
- MK od OcÚ k ul. Záhradníckej
Hlasovanie: za 7 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0.
Bod č. 9 – Cena stočného pre rok 2013
Starosta obce predložil poslancom OcZ návrh aby cena stočného pre rok 2013 zostala rovnaká ako
v roku 2012 0,439 € za m3. Poslanci s návrhom súhlasili.
Hlasovanie: Za schválenie 7 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0.
Bod č. 10 - Informácia o priebehu výberového konania na funkciu riaditeľa ZŠ s MŚ Veľký
Slavkov
Starosta obce informoval o priebehu výberového konania na funkciu riaditeľa ZŠ s MŠ Veľký Slavkov.
Do výberového konania sa prihlásili dvaja uchádzači. Vybratý bol Mgr. Vladimír Fedor. Poslanci OcZ
informáciu zobrali na vedomie.
Hlasovanie: Za 7 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0.
Bod č. 11 – Rôzne
Starosta obce predložil poslancom ponuky na vypracovanie audítu riadnej účtovnej závierky obce,
vydanie správy audítora a audit konsolidovanej účtovnej závierky včítane správy audítora k nej.
Poslanci z troch ponúk na vypracovanie audítu pre rok 2012 jednohlasne vybrali Ing. Danielu Dudovú,
č. licencie SKAU 565.
Poslanec OcZ Ing. L. Beluš na zasadnutí predložil informatívny návrh na šetrenie finančných
prostriedkov, ktorý vypracoval spoločne s členom ekonomickej komisie Ing. Majdánom. Poslanci
k návrhu odporučili aby bolo zvolané spoločné jednanie ekonomickej komisie so starostom obce,
ekonómkou obce, hlavnou kontrolórkou a výsledok jednania aby bol predložený na schválenie OcZ.
Pán starosta informoval poslancov OcZ o vyhlásenom projekte z Environmentálneho fondu, obec sa
do projektu prihlási. Ďalej pán starosta informoval prítomných o plnení oprávnených požiadaviek
občanov z predchádzajúceho zasadnutia OcZ .
Na dome smútku je potrebná rekonštrukcia strechy – podľa finančných možností obce.
Dopracovať projekt na chodník až k časti obce „Peklo“ a k ZŠ a MŠ – predkladanie ponúk
dodávateľov. Zlý výhľad na výjazd z vedľajšej cesty od ZŠ na hlavnú cestu - odstránené.
Ing. Beluš navrhol starostovi obce aby riešil neprehľadnosť webovej stránky obce zmenou dizajnu
alebo novým dodávateľom. Požadoval, aby Záhradnícka ulica – asfaltovanie bola uprednostnená pred
Školskou ulicou s čím poslanci nesúhlasili a potvrdili asfaltovanie tak, ako bolo navrhnuté. Zároveň
zaznela požiadavka o riešenie križovatky MK a štátnej cesty pri kostole a križovatky na Mlynicu.
MUDr. Brndiarová požadovala riešiť – čiernu skládku biologického odpadu – pokosenej trávy za jej
rodinným domom. Biologický odpad by sa mohol kompostovať a následne znovu využívať ,
je potrebné určiť lokalitu. Odpoveď starostu – lokalita bude určená po dohode s poľnohospodármi.
Zároveň upozornil na rozostavovanie veľkoobjemových kontajnerov v čase jesenného upratovania
obce so začiatkom v mesiaci október. Občania požadovali, aby sa kontajnery rozostavovali v čase po
16,00 h., presný deň bude občanom oznámený.
I. etapa výstavby chodníka na Matejovskej ulici k časti obce „Peklo“ je zrealizovaná, z časti
z prostriedkov obce. Oboznámiť poslancov do budúceho zasadnutia s časťou obce „Horný Slavkov“ –
na zasadnutí podaná informácia a predstavený projekt.
Bod č. 12 - diskusia
Príspevky od občanov prítomných na zasadnutí OcZ:
Občania požadovali aby sa firmám so sídlom v obci určil poplatok za parkovanie motorových vozidiel.
Obec pripraví návrh dodatku vo VZN o poplatkoch do nasledujúceho zasadnutia OcZ, z dôvodu,
že sa mení zákon o poplatkoch a následne sa bude meniť aj VZN.
Znovu upozorniť občanov, ktorí porušujú zákaz voľného pohybu psov. Odpovedal starosta obce, že
bola udelená pokuta majiteľke psa za porušenie VZN.
p. Bachledová požadovala vyčistiť kanál - rigol na Záhradníckej ulici – rigol je majetkom PBaH je to
cudzí majetok, do ktorého obec nemôže zasahovať, ale majiteľ bol upozornený na odstránenie
porastov a nánosov ale i napriek tomu obec 1x ročne rigol čistí.

2

Ďalej bola prednesená požiadavka na reguláciu potoka pri mlyne, nakoľko pri zvýšení hladiny môže
prísť k zaplaveniu okolitých rodinných domov – odpoveď – je dohodnutá brigáda na spevnení brehu
potoka, čím by sa predišlo záplavám.
p. Belušová dokedy majú obyvatelia Záhradníckej ulice čakať na opravu MK, vysoká prašnosť
znepríjemňuje bývanie obyvateľom – odpoveď pána starostu - na ulici ešte nie je zrealizovaná
výstavba kanalizácie, z toho dôvodu nie je upravená MK, keď by sa úprava realizovala teraz, boli by to
zbytočne vynaložené finančné prostriedky.
p. Majzel – poďakoval p. starostovi za odstránenie koša z kruhu na ul. Dr. Guhra a jeho úpravu.
Vyjadril nespokojnosť s písaním zápisníc zo zasadnutí OcZ. Žiada zmeniť vzhľad webovej stránky
obce nakoľko je neprehľadná.
p. Kukurová - Vyjadrila nespokojnosť so správaním niektorých poslancov s negovaním práce starostu
obce. Poďakovala starostovi obce v mene viacerých občanov za úpravu priestranstva pred kostolom,
za vybudovanie chodníka, parkoviska a opravu komunikácie.
Zdôraznila, že táto náročná
rekonštrukcia a výstavba skultúrnila a zveľadila aj námestíčko pred obecným úradom a kostolom.
Poslancom OcZ pripomenula, že starostovi obce je potrebné pomáhať v snahe na zveľaďovaní
a skultúrňovaní obce a nie mu prácu znechucovať a znepríjemňovať.
Bod č. 11 – Uznesenie
Tvorí samostatnú prílohu tejto zápisnice. Uznesenie bolo poslancami obecného zastupiteľstva
jednohlasne prijaté a schválené.
Hlasovanie: Za schválenie 7 poslancov, proti 0 , zdržalo sa 0.
Bod č. 12 - Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí, zároveň oznámil, že najbližšie zasadnutie
OZ sa uskutoční 26. novembra 2012 o 17,00 hod. v budove Obecného úradu vo Veľkom Slavkove.

Overovatelia zápisnice: Ľubomír Babič
Stanislav Čonka

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

Veľký Slavkov dňa 25. 9. 2012
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