Zápisnica
Z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Veľký Slavkov,
konaného dňa 26. septembra 2016.
Prítomní: Ing. František Šary, starosta obce
Poslanci : Veronika Kukurová, Andrea Lichvárová, Mgr. Viera Stankovičová, Jozef Čuban,
Mgr. Ján Dlugoš, Michal Jančo Zdeno Stankovič
Neprítomní: Ing. Igor Harabin, Ľubomír Babič,
Ďalší prítomní: Edita Aliji, hlavný kontrolór obce
Verejnosť:
Podľa prezenčnej listiny v prílohe
PROGRAM ROKOVANIA
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Rozpočtové opatrenia obce
5. Aktivity obce do konca roku 2016
6. Voľba hlavného kontrolóra obce
7. Rôzne – odpredaj pozemkov
8. Diskusia
9. Záver

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril Ing. František Šary, starosta obce. Privítal všetkých prítomných.
Na zasadnutí sa zúčastnili siedmi poslanci OZ, dvaja sa ospravedlnili.
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 7 a OZ je uznášaniaschopné.
K bodu 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: A. Lichvárová, M. Jančo
Návrhová komisia: Mgr. V. Stankovičová, J. Čuban
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Uznesenie č. 95/2016 :
A/ Schvaľuje
Návrhovú komisiu v zložení: Mgr. V. Stankovičová, J. Čuban
B/ určuje
Overovateľov zápisnice v zložení: A. Lichvárová, M. Jančo
Hlasovanie:
za:
7
proti :
0
zdržal sa:
0

Poslanci obecného zastupiteľstva k návrhu programu nemali pripomienky, ani doplnenia
a zasadnutie sa bude riadiť týmto programom.
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Rozpočtové opatrenia obce
5. Aktivity obce do konca roku 2016
6. Voľba hlavného kontrolóra obce
7. Rôzne – odpredaj pozemkov
8. Diskusia
9. Záver
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 96/2016 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje
Program rokovania bez zmien a doplnení.
Hlasovanie:
za:
7
proti :
0
zdržal sa:
0
K bodu 3. Informácia o plnení uznesení zo 7. zasadnutia OZ
Kontrolu uznesení predložil starosta obce.
Uznesenia sa plnia priebežne.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 97/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Berie na vedomie
Informáciu o plnení uznesení zo 7. zasadnutia OZ, uznesenia sú plnené priebežne. Uznesenie
č. 92/2016 prerokované na 8. zasadnutí.
Hlasovanie:
za:
7
proti :
0
zdržal sa:
0
K bodu 4. Rozpočtové opatrenia obce
V súlade s § 14 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. boli predložené
rozpočtové opatrenia č. 10/2016 o úprave rozpočtu obce na schválenie poslancami OZ,
informácia k rozpočtovým opatreniam č. 8/2016 a 9/2016, ktoré boli schválené starostom
obce. Tieto rozpočtové opatrenie tvoria súčasť zápisnice. Zároveň poslanci OZ schválili
čerpanie finančných prostriedkov z Rezervného fondu obce vo výške 26200 € na
rekonštrukciu verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu.

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 98/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
A/ Schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 10/2016 o úprave rozpočtu obce v súlade s § 14 ods. 2) písm. a), b)
a c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
B/ Berie na vedomie
Rozpočtové opatrenie č. 8/2016 a 9/2016 o úprave rozpočtu starostom obce.
Hlasovanie:
za:
7
proti :
0
zdržal sa:
0
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 99/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n .p..
Schvaľuje
Čerpanie finančných prostriedkov z Rezervného fondu obce vo výške 26200 € na
rekonštrukciu verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu v obci v zmysle § 15 ods. 2 zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie:
za:
7
proti :
0
zdržal sa:
0
K bodu 5. Aktivity obce do konca roku 2016
Informáciu podal starosta obce o plánovaných aktivitách do konca roku 2016
- Divadelné predstavenie v mesiaci október - november
- Mikuláš pre deti a seniorov december
- Zabíjačkové hody november alebo január/február
- Silvestrovská oslava december
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 100/2016
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
Informáciu o pripravovaných aktivitách obce do konca roku 2016.
Schvaľuje
Čerpanie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na jednotlivé akcie.
Hlasovanie:
za:
proti :
zdržal sa:

7
0
0

K bodu 6. Voľba hlavného kontrolóra obce
Starosta obce ako predseda volebnej komisie informoval poslancov obecného zastupiteľstva
o doručení jednej prihlášky na voľbu hlavného kontrolóra obce od Edity Aliji, Poprad.
Zalepená obálka bola otvorená pred prítomnými na zasadnutí. Následne konštatoval, že
prihláška do výberového konania obsahuje všetky náležitosti, ktoré stanovuje zákon. Navrhol
aby voľba hlavného kontrolóra prebehla verejným hlasovaním, poslanci s návrhom súhlasili.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 101/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
A/ Berie na vedomie
Informáciu starostu obce o doručení obálky na voľbu hlavného kontrolóra obce.
B/ Konštatuje
Kandidátka Edita Aliji, Poprad, splnila podmienky pre voľbu hlavného kontrolóra obce.
C/ Schvaľuje
Voľbu hlavného kontrolóra obce verejným hlasovaním
D/ Volí
Za hlavého kontrolóra Obce Veľký Slavkov v súvislosti s § 18 ods. 1), § 18a ods. 3) a ods. 5)
zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
Editu Aliji na funkčné obdobie 6 rokov začínajúce odo dňa určeného ako deň nástupu do
práce.
E/ Určuje
a/ Deň nástupu do práce pre zvolenú hlavnú kontrolórku Obce Veľký Slavkov na 1.10.2016.
b/ Úväzok na výkon funkcie 25,6 %.
c/ Plat HKO podľa ustanovenia § 18c ods. 1 a ods. 2 na 370 €.
d/ Zvýšenie platu o 20 % v zmysle ustanovenia § 18c ods. 5, s platnosťou od 1.10.2016
Hlasovanie:
za:
7
proti :
0
zdržal sa:
0
K bodu 7. Rôzne
Predložené boli žiadosti o odpredaj pozemkov, ktoré boli v zmysle zákona zverejnené v obci
obvyklým spôsobom od:
1/ Milana Hoholíka, bytom Tatranská Lomnica 138, PSČ 059 60 žiadosť o odpredaj
pozemku p. č. 684/1 o výmere 2397 m2 trvalý trávnatý porast, katastrálne územie obce
Veľký Slavkov, časť Horný Slavkov, pozemok je lichobežníkového tvaru, bez prístupovej
komunikácie, cez pozemok vedie vodovodné potrubie, nie je možnosť pripojenia sa na
inžinierske siete. Pozemok susedí s pozemkom žiadateľa.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 102/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje
Prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa - pozemku p. č. 684/1 o výmere
2397 m2 trvalý trávnatý porast, katastrálne územie obce Veľký Slavkov, časť Horný
Slavkov pre Milana Hoholíka, bytom Tatranská Lomnica 138, PSČ 059 60 za cenu 24000 €
za celú výmeru, pozemok je lichobežníkového tvaru, bez prístupovej komunikácie, cez

pozemok vedie vodovodné potrubie, nie je možnosť pripojenia sa na inžinierske
siete. Pozemok susedí s pozemkom žiadateľa. Priamy predaj s osobitným zreteľom v súlade s
§ 9a ods. 8 písmeno e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p., zásad o hospodárení
s majetkom obce.
Hlasovanie
za:
7
proti :
0
zdržal sa:
0
2/ Rastislava Kušniráka, bytom Mlynica, č. 83, PSČ 059 91 žiadosť o odpredaj parcely
registra „C“ p. č. 256 o výmere 82 m2 trvalý trávnatý porast, katastrálne územie obce
Veľký Slavkov. Pozemok susedí s prevádzkou žiadateľa pozemok sa nachádza v extraviláne
obce.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 103/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje
Prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa - pozemku registra „C“ p. č. 256
o výmere 82 m2 trvalý trávnatý porast, katastrálne územie obce Veľký Slavkov, pre
Rastislava Kušniráka, bytom Mlynica, č. 83, PSČ 059 91 za cenu 10 € za m2. Pozemok
susedí s prevádzkou žiadateľa, obec nemá zámer na využitie pozemku, ktorý sa nachádza
v extraviláne obce. Priamy predaj v súlade s § 9a ods. 8 písmeno e) zákona č.138/1991 Zb.
o majetku obcí v z. n. p. a zásad o hospodárení s majetkom obce.
Hlasovanie
za:
7
proti :
0
zdržal sa:
0
3/ Dana Spišiaková, bytom Partizánska č. 67/63, Spišské Bystré, PSČ 059 18 žiada o
prenájom predajného stánku – bufetu nachádzajúceho sa na futbalovom ihrisku v obci
Veľký Slavkov počas športových a kultúrnych podujatí.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 104/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje
Prenájom predajného stánku – bufetu nachádzajúceho sa na futbalovom ihrisku v obci
Veľký Slavkov počas športových a kultúrnych podujatí za obcou zmluvne určených
podmienok o prenájme za cenu 1 € na sezónu 2016/2017, pre Danu Spišiakovu, bytom
Partizánska č. 67/63, Spišské Bystré, PSČ 059 18. Osobitným zreteľom na prenájom majetku
je, že obec nemá možnosť prevádzkovať bufet z dôvodu nerentabilnosti. Prenájom je v súlade
s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p..
Hlasovanie
za:
7
proti :
0
zdržal sa:
0

4/ Znovu prerokovanie žiadosti manželov Pucciových o odpredaj pozemku a budovy
hasičskej zbrojnice nachádzajúcich sa v obci Veľký Slavkov, za účelom zriadenia malého
pivovaru. Starosta obce informoval poslancov OZ , že občania bývajúci v susedstve hasičskej
zbrojnice nesúhlasia so zriadením malého pivovaru v blízkosti obytnej zóny.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 105/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
A/ Ruší
Uznesenie č. 92/2016, ktoré bolo presunuté zo 7. zasadnutia OZ, konaného dňa 20.6.2016
B/ Neschvaľuje
Žiadosť manželov Pucciových o odpredaj pozemku a budovy hasičskej zbrojnice, za účelom
zriadenia malého pivovaru, z dôvodu, že obyvatelia susediacich rodinných domov nesúhlasia
so zriadením pivovaru v blízkosti obytnej zóny.
Hlasovanie
za:
7
proti :
0
zdržal sa:
0
K bodu 8. Diskusia
V diskusii vystúpili:
A/ Starosta obce informoval o priebehu IX. Medzinárodného stretnutia Slavkovov z Európy,
ktoré sa konalo v obci v dňoch 23. - 25. septembra 2016.
B/ Hlavná kontrolórka obce s informáciou o plnení rozpočtu obce za I. polrok 2016.
C/ Poslanec pán M. Jančo vystúpil s požiadavkou opravy striešky na cintoríne.
D/ Občan pán Lajčuk žiadal o odstránenie zaparkovanej cudzej dodávky pred rodinným
domom.
E/ Žiadal upozorniť pána Kušniráka na neporiadok na pozemku za cintorínom, ktorý je nutné
odstrániť.
F/ Vyslovil poďakovanie starostovi obce za zriadenie kamerového systému.
G/ Starosta obce oznámi včas termín nasledujúceho zasadnutia OZ, ktoré uskutoční v mesiaci
december 2016.
H/ Poslanec p. J. Čuban navrhol zriadenie WIFI siete na Matejovskej ulici v obci.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 106/2016
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
A/ Informáciu starostu obce o priebehu IX. Medzinárodného stretnutia Slavkovov z Európy,
ktoré sa konalo v obci v dňoch 23. - 25. septembra 2016.
B/ Informáciu hlavnej kontrolórky obce o plnení rozpočtu obce za I. polrok 2016.
C/ Informáciu o nutnosti opravy striešky na cintoríne.
D/ Informáciu o potrebe odstránenia zaparkovanej dodávky pred cudzím rodinným domom.
E/ Informáciu o potrebe upozornenia p. Kušniráka majiteľa pozemku, o nutnosti upratať
pozemok za cintorínom.
F/ Poďakovanie starostovi obce za zriadenie kamerového systému.
G/ Termín nasledujúceho zasadnutia OZ sa uskutoční v mesiaci december 2016.

Schvaľuje
Zriadenie WIFI siete na Matejovskej ulici v obci pre rómsku komunitu.
Hlasovanie: za:
7
proti :
0
zdržal sa:
0
K bodu 9. Záver
Uznesenie
Uznesenia tvoria samostatnú a neoddeliteľnú prílohu tejto zápisnice
Hlasovanie: za:
7
proti :
0
zdržal sa:
0
Po prijatí uznesení starosta obce zasadnutie OZ ukončil.
Budúce zasadnutie OZ je plánované na december 2016.
Starosta poďakoval všetkým za účasť.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19,00 hodine.

Overovatelia zápisnice:
Andrea Lichvárová

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

Michal Jančo

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

