Zápisnica
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Veľký Slavkov
konaného dňa 2. októbra 2017.
Prítomní: Ing. František Šary, starosta obce
Poslanci : Veronika Kukurová, Andrea Lichvárová, Mgr. Viera Stankovičová,
Jozef Čuban, Mgr. Ján Dlugoš, Michal Jančo, Zdenko Stankovič, Ing. Igor Harabín
Neprítomní: 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 z predchádzajúceho zasadnutia OZ
4. Voľby do VÚC 2017 - informácia
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Uznesenie
8. Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril prítomných privítal Ing. František Šary, starosta obce.
Na zasadnutí sa zúčastnili ôsmi poslanci OZ, poslanec Ľubomír Babič sa zasadnutia nezúčastnil.
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 8 a OZ je uznášaniaschopné.
K bodu 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Návrhová komisia: Mgr. Ján Dlugoš, Jozef Čuban
Overovatelia zápisnice: Veronika Kukurová, Zdenko Stankovič
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. 152/2017
a) Schvaľuje
Návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Ján Dlugoš, Jozef Čuban
b) Určuje
Overovateľov zápisnice v zložení: Veronika Kukurová, Zdenko Stankovič
Hlasovanie:
za:
8
proti :
0
zdržal sa:
0
Starostom obce bol predložený návrh programu, poslanci s týmto návrhom súhlasili a zasadnutie OZ
sa bude riadiť týmto schváleným programom:
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
4. Voľby do VÚC 2017 - informácia
5. Rôzne

6. Diskusia
7. Uznesenie
8. Záver
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 153/2017
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:
proti :
zdržal sa:

8
0
0

K bodu 3. Informácia o plnení uznesení z 11. zasadnutia OZ
Kontrolu uznesení predložil starosta obce.
V plnení je časť uznesenia č. 151/2017 bod 3/ zo dňa 26.6.2017 ostatné uznesenia sú splnené.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 154/2017
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 z 11. zasadnutia OZ, uznesenia sú plnené priebežne.
Hlasovanie:
za:
proti :
zdržal sa:

8
0
0

K bodu 4. Voľby do VÚC 2017- informácia
Starosta obce informoval prítomných o nadchádzajúcich voľbách do VÚC 2017. Voľby sa uskutočnia
v sobotu 4.11.2017 budú trvať iba jeden deň v priestoroch obecného úradu, 2. kolo volieb sa už
nebude konať.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie
Uznesenie č. 155/2017
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 starostu obce o voľbách do VÚC 2017.
Hlasovanie:
za:
proti :
zdržal sa:

8
0
0

K bodu 5. Rôzne
a) Hlavná kontrolórka predložila na rokovanie správu o vykonaných kontrolách
v II. polroku 2017. Poslancom bola správa doručená ako písomný materiál, k správe neboli žiadne
pripomienky a poslanci OZ zobrali informáciu o vykonaných kontrolách na vedomie.

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie
Uznesenie č. 156/2017
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 vykonaných kontrolách v II. polroku 2017.
Hlasovanie:
za:
proti :
zdržal sa:

8
0
0

b) Starosta obce predložil na prerokovanie v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov žiadosť občianky obce Oľgy Kečkovej
o odkúpenie časti pozemku KN-C parc. č. 156/3 o výmere 57 m2 trvalý trávnatý porast v k. ú.
Veľký Slavkov oddelenej od KN-E parc. č. 558/101, podľa GP č. 07/2014 zo dňa 24.4.2014 a časti
pozemku KN-C parc. č. 155/6 o výmere 25 m2 trvalý trávnatý porast v k. ú. Veľký Slavkov
oddelenej od KN-Eparc. č. 561/101, podľa GP č. 07/2014 zo dňa 24.4.2014.
Predaj časti pozemkov si v zmysle platnej legislatívy vyžaduje schválenie predaja obecným
zastupiteľstvom.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 157/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
a) Rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že predaj majetku obce časti pozemku KN-C parc. č. 156/3 o výmere 57 m2
trvalý trávnatý porast v k. ú. Veľký Slavkov oddelenej od KN-E parc. č. 558/101, podľa GP č.
07/2014 zo dňa 24.4.2014 a časť pozemku KN-C parc. č. 155/6 o výmere 25 m2 trvalý trávnatý
porast v k. ú. Veľký Slavkov oddelenej od KN-E parc. č. 561/101, podľa GP č. 07/2014 zo dňa
24.4.2014, pre žiadateľku občianku obce Oľgu Kečkovú, rod. Pabišovú bytom Veľký Slavkov ul.
Záhradnícka č. 226. Prípadom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že uvedené pozemky sú
evidované ako trvalý trávnatý porast, susedia s pozemkom žiadateľky, ktorá ho využíva ako záhradu,
pozemky nie sú napojené na rozvody inžinierskych sietí a k pozemkom nie je zriadený prístup.
b) Schvaľuje
predaj majetku obce časť pozemku KN-C parc. č. 156/3 o výmere 57 m2 trvalý trávnatý porast v k.
ú. Veľký Slavkov oddelenej od KN-E parc. č. 558/101, podľa GP č. 07/2014 zo dňa 24.4.2014 a časť
pozemku KN-C parc. č. 155/6 o výmere 25 m2 trvalý trávnatý porast v k. ú. Veľký Slavkov
oddelenej od KN-E parc. č. 561/101, podľa GP č. 07/2014 zo dňa 24.4.2014, pre žiadateľku občianku
obce Oľgu Kečkovú , rod. Pabišovú, bytom Veľký Slavkov ul. Záhradnícka č. 226 a to za cenu 10 €
za jeden m2, t.j. spolu 820 € (slovom: Osemstodvadsať Eur). O odpredaji majetku obce z dôvodu
hodného osobitného zreteľa rozhodli poslanci obecného zastupiteľstva trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov. Zámer predať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený od
14.9.2017 počas celej doby do 2. 10.2017.
Hlasovanie:
za:
8 : Veronika Kukurová, Andrea Lichvárová, Mgr. Viera Stankovičová,
Jozef Čuban, Mgr. Ján Dlugoš, Michal Jančo, Zdenko Stankovič, Ing. Igor Harabín
proti:
0
zdržal sa
0

c) Ďalej starosta obce oboznámil poslancov OZ s rozpočtovým opatrením č. 6/2017, jedná sa o úpravu
rozpočtu obce 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 platnom znení.
1) Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové
príjmy a celkové výdavky – presuny vo výške + - 9100 €.
2) Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov v súlade s § 14 ods. 2 písm. 2) a c)
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení vo výške bežné príjmy +16000 €, bežné výdavky vo výške
+ 4900 € a kapitálové výdavky vo výške +11100 €.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 158/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
Obecné zastupiteľstvo

Schvaľuje
Zmeny rozpočtu obce na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva rozpočtovým opatrením
č. 6/2017 jedná sa o úpravu rozpočtu obce v súlade s § 14 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení.
a) Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové
príjmy a celkové výdavky rozpočtu v súlade s § 14 ods. 2 písm. a)
Zníženie výdavky
- 9 100 €
- bežné výdavky obce EK 642007 transfer cirkvi
- 500 €
- kapitálové výdavky EK 717002 rekonštrukcia MR a RZ
- 600 €
- kapitálové výdavky EK 717001 výstavba MŠ z RF
- 8 000 €
Zvýšené výdavky
- bežné výdavky EK 642001 transfer OFK Veľký Slavkov
- kapitálové výdavky EK 717001 výstavba chodníka z RF

+ 9 100 €
+ 500 €
+ 8 600 €

b) Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) a c)
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení
Zvýšené bežné príjmy
+ 16 000 €
- bežné príjmy obce EK 111003 výnosy z dane z príjmov
+ 10 000 €
- bežné príjmy obce EK 133006 daň za ubytovanie
+ 6 000 €
Zvýšené bežné výdavky
- bežné výdavky EK 637005 projekt MŠ
- bežné výdavky EK 637005 archív
Zvýšené kapitálové výdavky
- kapitálové výdavky EK 717001 výstavba
chodníka z vlastných zdrojov

+ 4 900 €
+ 1 500 €
+ 3 400 €
+ 11 100 €
+ 11 100 €

Hlasovanie:
za:
8 všetci prítomní poslanci
proti:
0
zdržal sa:
0
d) V ďalšom bol starostom obce predložený návrh na zvýšenie poplatku za školský klub detí,
z dôvodu, že doterajší poplatok nepostačuje na pokrytie výdavkov. Od 1.11. 2017 sa zvýši poplatok
za školský klub detí na 8 € mesačne za jedno dieťa.

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 159/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
Poplatok za Školský klub detí pri Základnej škole vo Veľkom Slavkove sa od 1.11. 2017 zvyšuje na
8 € mesačne za jedno dieťa.
Hlasovanie:
za:
8 všetci prítomní poslanci
proti:
0
zdržal sa:
0
e) Prerokovaný bol návrh na vystúpenie obce z vydavateľského družstva Podtatranské noviny
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 160/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
Vystúpenie obce z vydavateľského družstva Podtatranské noviny a žiada starostu obce uskutočniť
potrebné kroky.
Hlasovanie:
za:
8 všetci prítomní poslanci
proti:
0
zdržal sa:
0
f) prerokovaný bol návrh zmluvy o poskytovaní audítorských služieb
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 161/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
Zmluvu o audítorských službách pre obec Veľký Slavkov, ktorý bude aj naďalej vykonávať
Ing. Daniela Dudová
Hlasovanie:
za:
8 všetci prítomní poslanci
proti:
0
zdržal sa:
0

K bodu 6. Diskusia
V diskusii vystúpili:
Pán Lajčuk – územný plán prerokovanie v dňoch 25. -26. 10 2017 platí termín
- kosenie priestranstva pri cintoríne.
Pán Pabiš – upozornil na nefunkčnosť – poruchu kamerového systému na cintoríne.
Pán Andráš – upozornil na potrebu opravy MK – ulica kpt. Morávku,
kanalizácia v obci – pripájanie sa, ktoré ulice sa budú pripájať.
Pán Krajňák – informoval o možnosti prehodnotenia kúpy bývalého KD pre iného záujemcu
Pán poslanec Čuban – upozornil na potrebu riešenia problému s parkovaním pri potravinách na
krajnici pri hlavnej ceste, na ničenie novovybudovaného chodníka parkujúcimi autami.
Pán starosta odpovedal diskutujúcim na všetky otázky, ku kanalizácii informoval, že každý, kto sa
bude pripájať k verejne kanalizácii bude na ňu musieť finančne prispieť.
K bodu 7. Uznesenie
Na 12. zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Slavkove boli poslancami prijaté uznesenia
č. 152/2017 až 160/2017.
Hlasovanie:
za:
8 všetci prítomní poslanci
proti:
0
zdržal sa:
0
K bodu 8. Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť na 12. Zasadnutí OZ.
Po prijatí uznesenia starosta obce zasadnutie OZ ukončil.
Budúce zasadnutie OZ sa uskutoční v decembri a bude poslancom včas oznámené.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18,30 hodine.
Overovatelia zápisnice:
Veronika Kukurová

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

Zdenko Stankovič

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

