Zápisnica
z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Veľký Slavkov
konaného dňa 11. decembra 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. Návrh rozpočtu obce na roky 1018 – 2020
5. Stanovisko HK k rozpočtu obce
6. Informácia k správe z vykonanej kontroly HK
7. Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na I. polrok 2018
8. Rozpočtové opatrenie 8/2017
9. Zmeny ÚPNO
10. VZN o komunálnom odpade a poplatkoch
11. VZN o určení dotácie pre žiakov
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Záver
Rokovanie OZ otvoril prítomných privítal Ing. František Šary, starosta obce.
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 8 a OZ je uznášaniaschopné.
K bodu 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Návrhová komisia: p. p. A. Lichvárová, Ing. I. Harabin
Overovatelia zápisnice: p. p. M Jančo, Z. 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. 163/2017
a) Schvaľuje
Návrhovú komisiu v zložení: p. p. A. Lichvárová, Ing. I. Harabin
Hlasovanie:
za:
8 všetci prítomní poslanci
proti :
0
zdržal sa:
0
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. 164/2017
Určuje
Overovateľov zápisnice: p. p. M. Jančo, Z. Stankovič
Hlasovanie:
za:
8 všetci prítomní poslanci
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. Návrh rozpočtu obce na roky 1018 – 2020
5. Stanovisko HK k rozpočtu obce
6. Informácia k správe z vykonanej kontroly HK
7. Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na I. polrok 2018
8. Rozpočtové opatrenie 8/2017
9. Zmeny ÚPNO
10. VZN o komunálnom odpade a poplatkoch
11. VZN o určení dotácie pre žiakov
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Záver
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 162/2017
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:
8 všetci prítomní poslanci
proti :
0
zdržal sa:
0
K bodu 3. Informácia o plnení uznesení z 12. zasadnutia OZ
Kontrolu uznesení predložil starosta obce.
Uznesenia sa plnia priebežne.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 165/2017
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 12. zasadnutia OZ, uznesenia sú plnené priebežne.
Hlasovanie:
za:
8 všetci prítomní poslanci
proti :
0
zdržal sa:
0
K bodu 4. Návrh rozpočtu obce na roky 2018 – 2020 a k bodu 5. Stanovisko HK
k rozpočtu obce
Starosta obce predložil prítomným na schválenie návrh rozpočtu na rok 2018 s výhľadom
na roky 2019 a 2020 a stanovisko hlavnej kontrolórky. Návrh rozpočtu obce a stanovisko
HK boli zverejnené v obci spôsobom obvyklým a po dobu, ktorú určuje zákon. K návrhu
rozpočtu ani k stanovisku neboli vznesené pripomienky ani námietky zo strany občanov ani
poslancov OZ.
Poslanci zobrali na vedomie stanovisko HKO k návrhu rozpočtu na rok 2018 a roky 2019 a
2020, následne rozpočet obce na rok 2018 schválili a rozpočty s výhľadom na nasledujúce
roky 2019 a 2020 zobrali na vedomie.

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 166/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Berie na vedomie
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na roky 2018 - 2020
Hlasovanie:
za:
8 všetci prítomní poslanci
proti :
0
zdržal sa:
0
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 167/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
A) Schvaľuje
Rozpočet obce na rok 2018
a) bežný rozpočet:
Obec
ZŠ s MŠ
bežný rozpočet spolu
bežné príjmy €
450 540
523 290
973 830
bežné výdavky €
429 800
523 290
953 090
b) kapitálový rozpočet:
kapitálové príjmy €
20 000
kapitálové výdavky €
45 000
c) finančné operácie
FO príjmové €
15 000
FO výdavkové €
10 740
Celkom rozpočet príjmov
485 540
523 290
1 008 830
Celkom rozpočet výdavkov 485 540
523 290
1 008 830
B) Berie na vedomie
Rozpočet obce na roky 2019 a 2020 príloha č. 1 uznesenia obecného zastupiteľstva.
a) Predpoklad Rok 2019
OBEC
ZŠ s MŠ
SPOLU
bežné príjmy €
457 860
539 500
997 360
bežné výdavky €
442 120
539 500
981 620
kapitálové príjmy €
5 000
5 000
kapitálové výdavky €
25 000
25 000
FO príjmové €
15 000
15 000
FO výdavkové €
10 740
10 740
Z toho vlastné príjmy ZŠ s MŠ
11 500
11 500
Celkom rozpočet príjmov

477 860

539 500

1 017 360

Celkom rozpočet výdavkov

477 860

539 500

1 017 360

b) Predpoklad Rok 2020
bežné príjmy €
bežné výdavky €
kapitálové príjmy €
kapitálové výdavky €
FO príjmové €
FO výdavkové €
Z toho vlastné príjmy ZŠ s MŠ

OBEC
468 860
453 120
5 000
25 000
15 000
10 740

ZŠ s MŠ
539 500
539 500

Celkom rozpočet príjmov

488 860

11 500

Celkom rozpočet výdavkov 488 860
Hlasovanie:
za:
8 všetci prítomní poslanci
proti :
0
zdržal sa:
0

SPOLU
1 008 360
992 620
5 000
25 000
15 000
10 740
11 500

539 500

1 028 360

539 500

1 028 360

K bodu 6. Informácia k správe z vykonanej kontroly HK
Hlavná kontrolórka predložila na rokovanie správu z vykonanej kontroly 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. 168/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Berie na vedomie
Správu hlavnej kontrolórky z finančnej kontroly vykonanej v II. polroku 2017.
Hlasovanie:
za:
8 všetci prítomní poslanci
proti :
0
zdržal sa:
0
K bodu 7. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018
Kontrolórka predložila poslancom OZ návrh plánu kontrolnej činnosti HKO na I. polrok 2018.
Návrh plánu bol zverejnený v obci spôsobom obvyklým a po dobu, ktorú určuje zákon.
Poslanci OZ nemali k návrhu doplnenia ani pripomienky a plán kontrolnej činnosti na I. polrok
2018 schválili.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 169/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p..
Schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Veľký Slavkov na I. polrok 2018.
Hlasovanie:
za:
8 všetci prítomní poslanci
proti :
0
zdržal sa:
0

K bodu 8. Rozpočtové opatrenie č. 7/2017 a č. 8/2017
Starosta obce oboznámil poslancov OZ s rozpočtovým opatrením č. 7/2017 a č. 8/2017,
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.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 170/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p..
Berie na vedomie
Rozpočtové opatrenie č. 7/2017, presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného
rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu v súlade s § 14 ods.
2 písm. a) nasledovne:
Bežné výdavky Obce Veľký Slavkov – zvýšenie výdavkov
Funkčná klasifikácia:
01.1.1
Ekonomická klasifikácia: 632005 – telekomunikačné služby
+ 2 500,00 €
637004 – všeobecné služby
+ 350,00 €
637016 – prídel do SF
+ 500,00 €
642001 – príspevok SČK
+ 50,00 €

Funkčná klasifikácia:
04.5.1
Ekonomická klasifikácia: 633006 – materiál – údržba MK
Funkčná klasifikácia:
06.2.0
Ekonomická klasifikácia: 633004 – MOS náradie
633006 – MOS materiál
634001 – benzín do kosačiek
Funkčná klasifikácia:
08.4.0
Ekonomická klasifikácia: 632001 – elektrina – dom smútku
633004 – zariadenie – dom smútku
Kapitálové výdavky Obce Veľký Slavkov – zvýšenie výdavkov
Funkčná klasifikácia:
06.4.0
Ekonomická klasifikácia: 717002 – rekonštrukcia VO
Funkčná klasifikácia:
09.1.2.1
Ekonomická klasifikácia: 716 – projektová dokumentácia - MŠ
Spolu:
Bežné výdavky Obce Veľký Slavkov – zníženie výdavkov
Funkčná klasifikácia:
01.1.1
Ekonomická klasifikácia: 632003 – telekomunikačné služby
635006 – údržba budov, objektov
637002 – konkurzy, súťaže
€
642007 – transfer cirkvi
Spolu:

+ 500,00 €
+ 50,00 €
+ 100,00 €
+ 25,00 €
+ 100,00 €
+ 240,00 €
+ 4 500,00 €
+ 240,00 €
+ 9 155,00 €
- 2 500,00 €
- 755,00 €
- 1 000,00
- 4 900,00 €
- 9 155,00 €

B) 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

Rozpočtové opatrenie č. 8/2017
1. Základná škola s materskou školou vo Veľkom Slavkove
Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov v súlade s § 14 ods. 2 písm. b)
a c) nasledovne:
Príjmy
Ekonomická klasifikácia: 111003 – výnos dane z príjmov pre ZŠ s MŠ
+ 2 267,00 €
312001 – dotácia – strava HN
- 1 760,00 €
312001 – dotácia – školské pomôcky
- 487,00 €
312012 – dotácia – normatívy
+ 14 930,00 €
312012 – dotácia – odchodné
+ 4 050,00 €
312012 – dotácia – 5 ročné deti
- 216,00 €
312012 – dotácia – vzdel. poukazy
+ 42,00 €
312012 – dotácia – deti zo SZP
+ 3 633,00 €
312012 – dotácia – príspevok na učebnice
- 763,00 €
312012 – dotácia – dopravné
- 1 056,00 €
312012 – dotácia – lyžiarsky výcvik
- 1 000,00 €
312012 – dotácia – škola v prírode
- 1 000,00 €
vlastné príjmy školy
+ 2 873,00 €
Spolu:
+ 21 513,00 €
z toho: navýšenie príjmov v rozpočte obce
+18 640,00 €
navýšenie príjmov v rozpočte ZŠ s MŠ
+ 2 873,00 €
Výdavky
Navýšenie výdavkov v rozpočte ZŠ s MŠ
+ 21 513,00 €
2. Obec Veľký Slavkov

Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov v súlade s § 14 ods. 2 písm.
b) a c) nasledovne:
Príjmy
Ekonomická klasifikácia: 111003 – výnos dane z príjmov pre obec
+ 9 570,00 €
133013 – poplatok za KO
+ 1 700,00 €
133013 – poplatok za KO - žetón
+ 420,00 €
Spolu
+ 11 690,00 €
Bežné výdavky
Funkčná klasifikácia:
05.1.0
Ekonomická klasifikácia: 637004 – odvoz odpadov
+ 1 400,00 €
637012 – poplatok za uloženie odpadu
+ 70,00 €
Funkčná klasifikácia:
05.2.0
Ekonomická klasifikácia: 632001 – elektrická energia ČOV
+ 1 450,00 €
Funkčná klasifikácia:
08.2.0
Ekonomická klasifikácia: 633006 – kultúrne služby – materiál
+ 120,00 €
633016 – kultúrne služby - balíčky
+ 700,00 €
637002 – kultúrne služby – ohňostroj
+ 750,00 €
637005 – kultúrne služby – výzdoba
+ 500,00 €
Funkčná klasifikácia:
09.1.2.1
Ekonomická klasifikácia: 636001 – prenájom ŠÚ
+ 1 400,00 €
Kapitálové výdavky
Funkčná klasifikácia:
06.4.0
Ekonomická klasifikácia: 717002 – rekonštrukcia VO
+ 2 300,00 €
Funkčná klasifikácia:
05.2.0
Ekonomická klasifikácia: 713004 –zariadenie na ČOV
+ 3 000,00 €
Výdavky spolu:
+ 11 690,00 €
Hlasovanie:
Za:
8 všetci prítomní poslanci
proti:
0
zdržal sa:
0
K bodu 9. Zmeny ÚPNO
Informáciu k zmenám ÚPNO predložil starosta obce. Poslanci s predloženým návrhom
nesúhlasili a to pri návrhu výstavby IBV v danej lokalite. Namiesto IBV schválili rozšírenie
plôch cestovného ruchu, kúpeľníctva, športu, občianskej vybavenosti, polyfunkcie
a rekreačných plôch, zároveň požadovali dodržanie ďalších podmienok stanovených obcou,
s rešpektovaním pripomienok v schvaľovacom procese. Bližšie podmienky bude obec
špecifikovať v procese zmeny ÚPNO a v územnom rozhodnutí.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 171/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje
Zmeny ÚPNO Veľký Slavkov podľa podmienok stanovených obcou, s rešpektovaním
podmienky, že obec nesúhlasí s návrhom výstavby IBV v danej lokalite, ale namiesto IBV
navrhuje rozšírenie plôch cestovného ruchu, kúpeľníctva, športu, občianskej vybavenosti
polyfunkcie a rekreačných plôch. Zároveň dodržanie ďalších podmienok stanovených
obcou, s rešpektovaním pripomienok v schvaľovacom procese. Bližšie podmienky obec
špecifikuje v procese zmeny ÚPNO a v územnom rozhodnutí .
Hlasovanie:
za:
8 všetci prítomní poslanci
proti:
0
zdržal sa:
0
K bodu 10. VZN o komunálnom odpade a poplatkoch

Poslanci OZ prerokovali predložený návrh dodatku č. 1 k VZN č. 2/2008 o miestnom
poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Poslanci nesúhlasili so zvýšením
poplatku v bode a) z navrhovaných 18,- € znížili poplatok na 16,- €.
V bode b) znížili poplatok z 9,-€ na 8,- € ostatné navrhované poplatky zostávajú v platnosti
podľa návrhu predloženého dodatku. Poslanci OZ po prerokovaní schválili zvýšenie teraz
znížených poplatkov v bode a) na 18,- € a v bode b) na 9,- € s účinnosťou od 1.1.2019.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 172/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje
Dodatok č. 1/2017 k VZN č. 2/2008 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady sa oproti návrhu upravuje:
a) v čl. I. ods. 1 písmeno a. z navrhovaných 18,- € na 16,- € za dospelú fyzickú osobu na
kalendárny rok
b) v čl. I. ods. 1 písmeno b. z navrhovaných 9,- € na 8,- € za fyzickú osobu dieťa do 18
rokov veku na kalendárny rok.
Ostatné písmená c., d., e., f., boli schválené v zmysle návrhu dodatku č.1/2017,.
Upravený Dodatok č. 1/2017 k VZN č. 2/2008 tvorí prílohu uznesenia.
Od 1. januára 2019 sa miestne poplatky za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad upravia na :
a) v čl. I. ods. 1 písmeno a. zo schválených 16,- € na 18,- € za dospelú fyzickú osobu na
kalendárny rok
b) v čl. I. ods. 1 písmeno b. zo schválených 8,- € na 9,- € za fyzickú osobu dieťa do 18
rokov veku na kalendárny rok.
Hlasovanie:
za:
8 všetci prítomní poslanci
proti:
0
zdržal sa:
0
K bodu 11. VZN o určení dotácie pre žiakov
Ďalej bol predložený návrh na schválenie dodatku č. 6/2017 k VZN č. 1/2009 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka školského zariadenia na
území obce. Poslanci s návrhom dodatku súhlasili bez pripomienok.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 173/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje
Dodatok č. 6/2017 k VZN č. 1/2009 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a žiaka školského zariadenia so sídlom na území Obce Veľký Slavkov.
Materská škola dotácia na prevádzku mzdy na žiaka/dieťa na rok v € 2000,Školská jedáleň
150,Školský klub detí
450,Dodatok č. 6/2017 k VZN č. 1/2009 tvorí prílohu uznesenia.
Hlasovanie:
za:
8 všetci prítomní poslanci
proti:
0
zdržal sa:
0
K bodu 12. Rôzne
Starostom obce bol predložený návrh na zrušenie uznesenia č. 135/2017 zo dňa 27. 3. 2017
o predaji stavby bývalého kultúrneho domu súpisné číslo 111, ornej pôdy pozemky KN-C
parc. č. 14 o výmere 236 m2 a KN-C parc. č. 15 zastavané plochy a nádvoria o výmere 221
m2 v k.ú. Veľký Slavkov pre firmu PELUMAX so sídlom Strojárska č. 4265, 069 01 Snina,

z dôvodu porušenia podmienok určených obcou. Poslanci OZ s návrhom súhlasili bez
pripomienok.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 174/2017
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. 135/2017 zo dňa 27. 3. 2017 o predaji stavby bývalého kultúrneho domu
súpisné číslo 111, ornej pôdy pozemky KN-C parc. č. 14 o výmere 236 m2 a KN-C parc. č.
15 zastavané plochy a nádvoria o výmere 221 m2 v k.ú. Veľký Slavkov pre firmu PELUMAX
so sídlom Strojárska č. 4265, 069 01 Snina, z dôvodu nesplnenia podmienok určených
obcou.
Hlasovanie:
za:
8 všetci prítomní poslanci
proti:
0
zdržal sa:
0
Ďalej boli predložené návrhy na vyplatenie odmien poslancom OZ, HK a členom komisií OZ
za rok 2017 a navýšenie platu starostu v zmysle zákona o 20% s účinnosťou od 1.7.2017 do
31.7.2017.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenia:
Uznesenie č. 175/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje
Vyplatenie odmien pre poslancov obecného zastupiteľstva, HK a členov komisií obecného
zastupiteľstva v zmysle schváleného predpisu.
Hlasovanie:
za:
8 všetci prítomní poslanci
proti:
0
zdržal sa:
0
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenia:
Uznesenie č. 176/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje
Navýšenie platu starostovi obce v zmysle ustanovenia § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z. n. p. o
20% s účinnosťou od 1.7. 2017 do 31.12.2017.
Hlasovanie:
za:
8 všetci prítomní poslanci
proti:
0
zdržal sa:
0
Poslanci prerokovali zmenu ÚPNO v obci z doteraz platného územného plánu v lokalite
Horný Slavkov v k. ú. Veľký Slavkov. Novým spôsobom využitia celého priestoru - vyššie
uvedených pozemkov bude územie polyfunkcie určené na obchod a služby občianskej
vybavenosti, bývania. Zároveň dodržanie ďalších podmienok stanovených obcou,
s rešpektovaním pripomienok v schvaľovacom procese. Bližšie podmienky obec špecifikuje
v procese zmeny ÚPNO a v územnom rozhodnutí.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenia:
Uznesenie č. 177/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.

Schvaľuje
Zmenu ÚPNO v Obci Veľký Slavkov spočívajúcu v zmene doteraz platného územného plánu
v lokalite Horný Slavkov v k. ú. Veľký Slavkov. Novým spôsobom využitia celého priestoru vyššie uvedených pozemkov bude územie polyfunkcie určené na obchod a služby
občianskej vybavenosti, bývania. Zároveň dodržanie ďalších podmienok stanovených obcou,
s rešpektovaním pripomienok v schvaľovacom procese. Bližšie podmienky obec špecifikuje
v procese zmeny ÚPNO a v územnom rozhodnutí.
Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:

8 všetci prítomní poslanci
0
0

V ďalšom poslanci rokovali o žiadosti Ing. Dušana Sichrovského ADUS, Fraňa Kráľa 2049,
Poprad, IČO 17285194IČ DPH: SK 1020726267 o príležitostné otváracie hodiny pre
Reštauráciu ADUS, Tatranská ul. č. 79 vo Veľkom Slavkove. Prevádzka bude využívaná na
akcie svadby, školenia, semináre, oslavy jubileí, krstiny, s plánovaným uvedením do
prevádzky na rozhraní roka 2017/2018.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenia:
Uznesenie č. 178/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje
Žiadosť Ing. Dušana Sichrovského ADUS, Fraňa Kráľa 2049, Poprad, IČO 17285194
IČ DPH: SK 1020726267 o príležitostné otváracie hodiny pre Reštauráciu ADUS, Tatranská
ul. č. 79 vo Veľkom Slavkove. Prevádzka bude využívaná na akcie svadby, školenia,
semináre, oslavy jubileí, krstiny, uvedenie do prevádzky je plánované na rozhraní roka
2017/2018.
Hlasovanie:
za:
8 všetci prítomní poslanci
proti:
0
zdržal sa:
0
K bodu 13 Diskusia
Z diskusie poslancov OZ vyplynula požiadavka písomne upozorniť obyvateľov obce na
nutnosť parkovania dopravných prostriedkov, počas zimného obdobia v dvoroch rodinných
domov, nie popri krajnici MK pred rodinnými domami. Obec zabezpečuje v zimnom období
pluhovanie komunikácií a zaparkované vozidlá bránia riadnemu odstráneniu snehu.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenia:
Uznesenie č. 179/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje
Zámer písomne upozorniť obyvateľov obce na nutnosť parkovania dopravných prostriedkov,
počas zimného obdobia v dvoroch rodinných domov, nie popri krajnici MK pred rodinnými
domami. Obec zabezpečuje v zimnom období pluhovanie komunikácií a zaparkované vozidlá
bránia riadnemu odstráneniu snehu.
Hlasovanie:
za:
8 všetci prítomní poslanci
proti:
0
zdržal sa:
0

K bodu 14. Záver
Na 13. zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Slavkove boli poslancami prijaté
uznesenia č. 162/2017 až 179/2017.
Po prijatí uznesenia starosta obce zasadnutie OZ ukončil.
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť na 13. zasadnutí OZ, poprial všetkým
prítomným šťastlivé sviatky a pracovné aj osobné úspechy v novom roku 2018.
Termín budúceho zasadnutia OZ bude poslancom včas oznámený.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19 ,00 hodine.
Overovatelia zápisnice:
Michal Jančo
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Zdenko Stankovič
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