Zápisnica
z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Veľký Slavkov,
konaného dňa 23. júna 2014
Prítomní:

Ing František Šary, starosta obce
Poslanci : MUDr. J. Brndiarová, M. Jančo, Mgr. V. Stankovičová,
Ing. L. Beluš, Mgr. Ján Dlugoš.

Neprítomní:

ospravedlnení: A. Ţivčák, S. Čonka a J. Čuban, Ľ. Babič.

Ďalší prítomní: E. Aliji, hlavná kontrolórka obce
Verejnosť:

Podľa prezenčnej listiny

PROGRAM:
1. Otvorenie.
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
4. Záverečný účet obce za rok 2013 - návrh.
5. Stanovisko HK k záverečnému účtu – návrh.
6. Správa audítorky k návrhu záverečného účtu za rok 2013.
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2014.
8. Úprava rozpočtu obce v kapitole školský úrad.
9. Refinancovanie municipálneho úveru obce inou bankou.
10. Informácia o pozemkových úpravách.
11. Informácia o rekonštrukcii elektrického vedenia v obci VSD, a.s..
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Uznesenie
15. Záver

K bodu 1.
Otvorenie zasadnutia
21. rokovanie OZ otvoril Ing. František Šary, starosta obce. Privítal všetkých prítomných.
Ospravedlnení poslanci: A. Ţivčák, S. Čonka a J. Čuban, Ľ. Babič.
Starosta konštatoval, ţe počet prítomných poslancov je päť a OZ je uznášania schopné.

K bodu 2.
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje
Uznesenie č. 91/2014
Voľbu návrhovej komisie poslancov Mgr. Vieru Stankovičovú a Mgr. Jána Dlugoša.
Hlasovanie:
za:
5
proti :
0
zdrţal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Berie na vedomie
Uznesenie č. 92/2014
Overovateľov zápisnice poslancov: MUDr. Jana Brndiarová a Michal Jančo.
Hlasovanie:
za:
5
proti :
0
zdrţal sa: 0
K bodu 3.
Kontrola plnenia uznesení
Uznesenia prijaté na predchádzajúcom 20. zasadnutí OZ sú splnené.
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Berie na vedomie
Uznesenie č. 93/2014
Informáciu o plnení uznesení z 20. zasadnutia OZ, uznesenia sú splnené.
Hlasovanie:
za:
5
proti :
0
zdrţalo sa: 0
K bodu 6.
Správa audítorky k návrhu záverečného účtu obce za rok 2013.
Starosta obce informoval prítomných so správou audítorky k návrhu záverečného účtu obce
za rok 2013. V hospodárení obce audítorka nezistila nedostatky, ktoré by boli v rozpore
s príslušnými predpismi a zákonnými ustanoveniami .
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p. a § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
Berie na vedomie
Uznesenie č. 94/2014
Správu audítorky k Návrhu záverečného účtu obce Veľký Slavkov za rok 2013.
Hlasovanie:
za:
5
proti :
0
zdrţal sa: 0

K bodu 5.
Stanovisko HK k návrhu záverečného účtu obce za rok 2013
Hlavná kontrolórka obce oboznámila prítomných so správou k návrhu záverečného účtu obce
za rok 2013. V správe uviedla všetky náleţitosti vyplývajúce z platných zákonov a odporučila
poslancom návrh záverečného účtu obce za rok 2013 uzavrieť s výrokom schvaľuje sa bez
výhrad.
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v zmysle § 11 ods. 4 a § 18f ods. 1 písm. c/
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
Berie na vedomie
Uznesenie č. 95/2014
Správu hlavnej kontrolórky obce k Návrhu záverečného účtu obce Veľký Slavkov za rok
2013.
Hlasovanie:
za:
5
proti :
0
zdrţal sa: 0
K bodu 4 Záverečný účet obce za rok 2013 - návrh
Starosta obce Ing. František Šary, informoval prítomných s návrhom záverečného účtu obce
za rok 2013, návrh bol v zmysle § 16 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. zverejnený na verejnú
diskusiu a pripomienkovanie, ţiadne námietky neboli podané ani v čase zverejnenia, ani na
jednaní OZ, poslanci jednohlasne návrh schválili.
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov podľa § 11 ods. 4 písm. b/ zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a § 16 ods. 6 a ods. 8 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
z.n.p. návrh záverečného účtu obce:
Schvaľuje
Uznesenie č. 96/2014
Záverečný účet obce Veľký Slavkov za rok 2013 s výrokom
celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.
Zároveň poslanci obecného zastupiteľstva v zmysle § 16 ods. 6 rozhodli, ţe prebytok
hospodárenia obce za rok 2013 vo výške 33494,64 € sa prevedie do Rezervného fondu obce.
O pouţití týchto finančných prostriedkov bude rozhodovať obecné zastupiteľstvo.
Hlasovanie:
za:
5
proti
0
zdrţalo sa: 0
K bodu 7.
Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2014
Kontrolórka obce predloţila poslancom OZ návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2014,
tento bol zverejnený v zmysle zákona na pripomienkovanie, keďţe neboli podané ţiadne
pripomienky, ani doplnky, poslanci plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2014 jednohlasne
schválili.
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v zmysle ustanovenia § 18f ods. 1 písm. b/
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
Schvaľuje
Uznesenie č. 97/2014
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2014.
Hlasovanie:
za:
5
proti
0
zdrţalo sa: 0

K bodu 8
Úprava rozpočtu obce v kapitole školský úrad
Starosta obce predloţil na schválenie rozpočtové opatrenie č. 2/2014, ktoré je v prílohe tejto
zápisnice. Informoval, ţe školský úrad, ktorý patrí pod obec zastrešuje uţ tri okresy. Obecné
zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov podľa § 11 ods. 4 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. a § 14 ods. 2 písm. a/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.
Schvaľuje
Uznesenie č. 98/2014
Rozpočtové opatrenie č. 2/2014 Navýšenie príjmov a výdajov o sumu 13146 € v kapitole
školský úrad o finančné prostriedky poskytnuté zo ŠR SR.
Hlasovanie:
za:
5
proti
0
zdrţalo sa: 0
K bodu 9.
Refinancovanie municipálneho úveru obce inou bankou
Starosta obce informoval prítomných o ponukách peňaţných ústavov k refinancovaniu
zostatku municipálneho úveru. Najvýhodnejšiu ponuku obec obdrţala od VÚB banky,
pobočka Poprad, EURIBOR -0,36 % obec ušetrí refinancovaním úveru značné finančné
prostriedky.
Poslanci OZ súhlasili so zmenou peňaţného ústavu, s refinancovaním municipálneho úveru a
Následným zrušením bankového účtu v Prima banka, nám. Sv. Egídia 2950, Poprad.
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p.
Schvaľuje
Uznesenie č. 99/2014
Ponuku na refinancovanie municipálneho úveru obce od VÚB banka, pobočka Poprad,
Mnoheľova 2832/9, Poprad
a
Schvaľuje
Uznesenie č. 99a/2014
Zrušenie bankového účtu obce vedeného v Prima banka Poprad, nám. Sv. Egídia 2950
Hlasovanie:
za:
5
proti :
0
zdrţal sa: 0
K bodu 10.
Informácia o pozemkových úpravách
Starosta obce informoval prítomných na zasadnutí OZ o stretnutí dňa 6. júla 2014
k usporiadaniu extravilánu obce.
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Berie na vedomie
Uznesenie č.100/2014
Informáciu starostu obce o stretnutí, ktoré sa uskutoční dňa 6.júla 2014 k usporiadaniu
extravilánu obce, so zástupcami pozemkového úradu.
Hlasovanie:
za:
5
proti :
0
zdrţal sa: 0

K bodu 11 Informácia o rekonštrukcii elektrického vedenia v obci VSD, a.s.
Ďalej starosta obce informovalo o plánovanej výmene elektrických káblov
Východoslovenskou distribučnou a.s. Poprad. V časti obce, na uliciach Kpt. Morávku sa budú
elektrické káble zabudovávať do zeme a v iných častiach sa vybudujú stĺpy, na ktorých sa
umiestnia káble elektrického vedenia jedná sa o ulice ..........
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v zmysle § 11 ods. 4 písm. a/ zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
Berie na vedomie
Uznesenie č. 101/2014
Informáciu starostu obce o plánovanej rekonštrukcii elektrického vedenia v obci firmou
Východoslovenská distribučná a.s. Poprad
a
Schvaľuje
Uznesenie č. 101a/2014
Umiestnenie kabeláţe na verejné osvetlenie na elektrických stĺpoch, na uliciach, na ktorých
nie je moţné kabeláţ umiestniť v zemi.
Hlasovanie:
za:
5
proti
0
zdrţalo sa: 0
K bodu 12 a 13
Rôzne, Diskusia
V ďalšom starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva:
a/ o zverejnení informácie k zadávaniu ponúk k výmeny rozhlasovej ústredne miestneho
rozhlasu.
b/ o plánovanom stretnutí s Ing. Frankom ku kontrole verejnej kanalizácie v obci.
c/ o prípravných prácach na podkladoch k legalizácií názvov ulíc.
d/ odpovedal Ing. Belušovi k dotazu o prenájom kancelárie pre urbárske spoločenstvo,
kanceláriu obec prenajať nemôţe, z dôvodu, ţe nemá voľný ţiadny takýto priestor, ale
obec môţe urbariátu poskytnúť adresu pre sídlo firmy.
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v zmysle § 11 ods. 4 písm. d/ zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
Berie na vedomie
Uznesenie č. 102/2014
Informácie starostu obce:
a/ o zverejnení informácie k zadávaniu ponúk k výmeny rozhlasovej ústredne miestneho
rozhlasu.
b/ o plánovanom stretnutí s Ing. Frankom ku kontrole verejnej kanalizácie v obci.
c/ o prípravných prácach na podkladoch k legalizácií názvov ulíc.
d/ odpovedal Ing. Belušovi k dotazu o prenájom kancelárie pre urbárske spoločenstvo,
kanceláriu obec prenajať nemôţe, z dôvodu, ţe nemá voľný ţiadny takýto priestor, ale
obec môţe urbariátu poskytnúť adresu pre sídlo firmy.
Hlasovanie:
za:
5
proti
0
zdrţalo sa: 0

K bodu 14 Uznesenie
Uznesenia tvoria samostatnú prílohu tejto zápisnice.
K bodu 10 Záver
Starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Oznámil, ţe termín najbliţšieho zasadnutia OZ, bude včas oznámený poslancom OZ aj
obyvateľom obce, plánovaný je mesiac august 2014.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20,00 h.
.

Overovatelia zápisnice:
MUDr. Jana Brndiarová
Michal Jančo

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

...................................................
Ing. František Šary
Starosta obce

