Zápisnica z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Veľkom Slavkove, ktoré sa uskutočnilo na obecnom úrade dňa 18. februára 2013
Prítomní:
Ospravedlnený

8 poslancov, podľa prezenčnej listiny
poslanec: pán Stanislav Čonka

Bod č. 1 - Otvorenie zasadnutia
Starosta obce Ing. František Šary privítal prítomných poslancov a otvoril
12. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva /ďalej len OZ/.
Bod č. 2- Schválenie programu, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Program jednania bol jednohlasne schválený bez pripomienok a doplnení.
Do návrhovej komisie boli schválení poslanci: pani Mgr. Viera Stankovičová a pán Michal Jančo
Za overovateľov zápisnice páni poslanci: páni Ľubomír Babič a Mgr. Ján Dlugoš
Bod č. 3 - Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcich zasadnutiach OZ
Uznesenia sa plnia priebežne. Ing. Beluš navrhol doplniť chýbajúce uznesenie z predchádzajúceho
Zasadnutia: Uznesenie č. 38 A bod 7 bude znieť po doplnení: Výber dodávateľa firmu Eurovia, a.s.
Košice na opravu a údržbu miestnej komunikácie, od základnej školy po zastávku SAD a spojovaciu
ulicu medzi ulicou Kpt. Morávku a ulicou Záhradníckou.
Bod č. 4 – Ponuka p. Baďurika na možnosť získania pozemkov v pôvodnom katastri obce
Pán Baďurik, z urbárskeho združenia Mlynica ponúkol obci svoje služby pri možnosti získania
pozemkov v pôvodnom katastri obce za navrhnutú odmenu, vybavovanie je náročné na čas aj na
získanie materiálov - podkladov. Poslanci OZ ponuku zobrali na vedomie.
Bod č. 5 – Správa o kontrolnej činnosti HKO za rok 2012
Hlavná kontrolórka obce predložila poslancom OZ Správu o kontrolnej činnosti za rok 2012, k správe
neboli podané žiadne pripomienky ani po zverejnení ani na zasadnutí OZ. Poslanci OZ zobrali správu
na vedomie bez pripomienok.
Bod č. 6 - Návrh plánu kontrolnej činnosti HKO na 1. polrok 2013
Kontrolórka obce predložila na schválenie Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2013. Návrh
bol zverejnený spôsobom v obci obvyklým počas zákonom stanovej lehoty neboli podané žiadne
návrhy na doplnenie. Poslanci OZ návrh jednohlasne schválili.
Bod č. 7 – Informácia o rozpočte obce
Starosta obce informoval poslancov OZ o rozpočte obce o zohľadnení návrhov ekonomickej komisie
z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. Poslanci OZ zobrali informáciu na vedomie
bez pripomienok.
Bod č. 8 – Zámery na aktivity obce v rokoch 2013/2014
Starosta obce predložil poslancom návrh zámeru aktivít obce na najbližšie dva roky jedná sa o
nasledujúce aktivity:
- Zriadenie kamerového systému v obci, poslanci OZ navrhli získať cenové ponuky a na najbližšom
zasadnutí sa budú nimi zaoberať.
- Výstavba obecných bytov – GP je urobený pozemky je potrebné získať od SPF – poslanci navrhli
ponechať tento zámer do budúcnosti s tým, že je potrebné najskôr zistiť záujem zo strany občanov
a zvážiť všetky podmienky
- Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci – získať cenové ponuky na rekonštrukciu, Ing. Beluš navrhol
prijať dvoch pracovníkov cez ÚPSVaR, ktorým by bola mzda hradená cez fondy a polovica z rozpočtu
obce, čo viacerí poslanci odmietli
- Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice s tým aby garáž bola ponechaná pre potreby DHZ – osloviť
záujemcov aby podali ponuky a zámery – poslanci OZ sa ponukami budú zaoberať v budúcnosti.
- Úprava priestranstiev – zelene pred kostolmi, zriadiť centrum obce – námestie pred katolíckym
kostolom – poslanci OZ rozhodnú v budúcnosti
- Vybudovať autobusovú zastávku „pod Jednotou“ aby bola zabezpečená väčšia bezpečnosť
obyvateľov – poslanci OZ jednohlasne súhlasili s výstavbou.
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- Dobudovať chodník na ulici Matejovskej – poslanci OZ jednohlasne súhlasili s dostavbou
- Úprava obecného cintorína – vykonávať priebežne.
Bod č. 9 – Rôzne
Starosta obce informoval prítomných o:
- jednaní ZMOS-u a MF SR o zvýšení podielových daní pre obce – informáciu poslanci OZ
zobrali na vedomie.
- predniesol žiadosť pána Mgr. Vladimíra Maťáša s manželkou bytom Veľký Slavkov,
Tatranská 71 o odkúpenie pozemku k.ú. Veľký Slavkov p.č. 3721, registra E o výmere 735
m2.- poslanci OZ predaj schválili za cenu 10€ za m2 v zmysle obcou prijatých zásad.
- o získaní finančných prostriedkov pre ZŠ s MŠ z MŠVVaŠ SR na rekonštrukciu telocvične.
Výberové konanie na dodávateľa urobí ZŠ s MŠ poslanci OZ zobrali informáciu na vedomie.
- navrhol prijať Dodatok č 1 k VZN č. 1/2006 o názvoch ulíc a miestnych častí obce, poslanci
OZ Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2006 o názvoch ulíc a miestnych častí obce schválili.
- najbližšie zasadnutie OZ sa uskutoční v pondelok 22. apríla 2013 o 17,00 hod. v budove
obecného úradu.
Bod č. 10 - Diskusia
Príspevky občanov prítomných na zasadnutí OZ
- pán Lajčuk v areáli hydinárne p. Kubusa psy sú uväzované pri plote a môžu ohrozovať občanov
idúcich k zástavke električky.
- Ing. Beluš upozornil na nebezpečnosť križovatky pri pošte v smere na Mlynicu, zistiť možnosť
lepšieho označenia cez správcu komunikácie
- pán Andráš dotaz na prečistenie potoka za ul. Záhradníckou a pluhovanie počas zimnej údržby,
prečistenie bude vykonané v najbližšom období, keď to dovolia poveternostné podmienky zároveň pán
starosta upozornil na nutnosť odstránenia mostíkov k jednotlivým domom, ktoré pri prečistení nemôžu
byť umiestnené na brehoch. K zimnej údržbe starosta uviedol, že sa vykonáva podľa poveternostných
podmienok a potrieb obce v súlade s hospodárnosťou a potrebnosťou.
Bod č. 11 – Uznesenie
Tvorí samostatnú prílohu tejto zápisnice. Uznesenie bolo poslancami obecného zastupiteľstva
jednohlasne prijaté a schválené.
Hlasovanie: Za schválenie 8 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 22. apríla 2013 o 17,00 hod. v budove Obecného úradu vo Veľkom Slavkove.

Overovatelia zápisnice:

Ľubomír Babič
Mgr. Ján Dlugoš

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

Veľký Slavkov dňa 18. 2. 2013
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