Zápisnica
z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Veľký Slavkov
konaného dňa 29. júna 2018.
Prítomní: Mgr. Ing. František Šary, starosta obce
Poslanci : Veronika Kukurová, Andrea Lichvárová, Mgr. Viera Stankovičová,
Michal Jančo, Zdenko Stankovič, Jozef Čuban, Mgr. Ján Dlugoš
Neprítomní:
Ing. Igor Harabin ospravedlnený, Ľubomír Babič, neospravedlnený
Ďalší prítomní: Edita Aliji, hlavný kontrolór obce
Verejnosť:
Podľa prezenčnej listiny v prílohe
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril prítomných privítal Mgr. Ing. František Šary, starosta obce.
Na zasadnutí sa zúčastnili siedmi poslanci OZ, ospravedlnený poslanec Ing. Igor Harabin,
Ľubomír Babič, neospravedlnený
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 7 a OZ je uznášaniaschopné.
K bodu 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Návrhová komisia:
Veronika Kukurová, Mgr. Viera Stankovičová
Overovatelia zápisnice: Andrea Lichvárová, Zdenko Stankovič
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 189/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
a) Schvaľuje
Návrhovú komisiu v zložení: Veronika Kukurová, Mgr. Viera Stankovičová
b) Určuje
Overovateľov zápisnice v zložení: Andrea Lichvárová, Zdenko Stankovič
Hlasovanie:
za:
7 všetci prítomní poslanci OZ
proti:
0
zdržal sa:
0

PROGRAM ROKOVANIA
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Správa z finančnej kontroly
5. Stanovisko HK k záverečnému účtu
6. Záverečný účet obce za rok 2017
7. Plán činnosti na II. polrok 2018
8. Rozpočtové opatrenie 2/2018
9. VZN o zmene ÚPNO
10. VZN rôzne
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Záver

Starostom obce bol predložený návrh na zmenu programu, vynechať časť bodu 10 VZN
rôzne a doplniť do bodu 11 list od obyvateľov časti obce Horný Slavkov, poslanci s týmto
návrhom súhlasili a zasadnutie OZ sa bude riadiť týmto schváleným programom:
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 190/2018
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 s navrhovanou zmenou v bode 10 VZN rôzne.
PROGRAM ROKOVANIA
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Správa z finančnej kontroly
5. Stanovisko HK k záverečnému účtu
6. Záverečný účet obce za rok 2017
7. Plán činnosti na II. polrok 2018
8. Rozpočtové opatrenie 2/2018
9. VZN o zmene ÚPNO
10. Návrh Dodatku č. 1 k VZN o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce
Veľký Slavkov
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Záver
Hlasovanie:
za:
7 všetci prítomní poslanci
proti:
0
zdržal sa:
0
K bodu 3. Informácia o plnení uznesení zo 14. zasadnutia OZ
Kontrolu plnenia uznesení predložil starosta obce.
Uznesenia prijaté na predchádzajúcich zasadnutiach sú splnené.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 191/2018
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 14. zasadnutia OZ. Uznesenia sú splnené.
Hlasovanie:
za:
7 všetci prítomní poslanci
proti:
0
zdržal sa:
0
K bodu 4. Správa z finančnej kontroly
Kontrolórka obce predložila správy z finančných kontrol za 1. polrok 2018. Správy boli
poslancom doručené ako písomný materiál na zasadnutie OZ. K správam neboli
pripomienky.

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie
Uznesenie č. 192/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Berie na vedomie
Správy HKO z vykonaných kontrol za 1. polrok 2018.
Hlasovanie:
za:
7 všetci prítomní poslanci
proti:
0
zdržal sa:
0
K bodu 5. a 6. Záverečný účet obce za rok 2017 a Stanovisko HK k Záverečnému účtu
Starosta obce predložil poslancom OZ záverečný účet obce za rok 2017 a stanovisko HK
k záverečnému účtu za rok 2017. Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej
závierky a hospodárenia nebola audítorom do termínu zverejnenia materiálu doručená.
Materiály boli zverejnené v zmysle zákona a počas doby (od 1. 6. do 29. 6. 2018), ktorú
určuje zákon na webovom sídle obce ako aj obecnej tabuli. K záverečnému účtu za rok 2017
neboli občanmi počas doby zverejnenia a ani poslancami OZ vznesené žiadne pripomienky
ani návrhy či doplnenia, a tak záverečný účet obce za rok 2017 bol poslancami OZ
jednohlasne schválený bez pripomienok. Poslanci zároveň schválili tvorbu a čerpanie
rezervného fondu obce
Zároveň poslanci OZ vzali na vedomie aj stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu
obce za rok 2017.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 193/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p
I. Berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2017
II. Schvaľuje
a) Celoročné hospodárenie Obce Veľký Slavkov za rok 2017 bez výhrad.
b) Prebytok rozpočtu vo výške 63 445,39 € sa pridelí do rezervného fondu obce.
c) Tvorbu a použitie rezervného fondu obce, konkrétne:
1/ RF počiatočný stav k 1. 1.2017
v € 97 930,23
2/ RF tvorba
k 31.12.2017
€ 43 616,60
3/ RF čerpanie
k 31.12.2017
€ 78 101, 44
3/ RF konečný stav k 31.12.2016
€ 63 445,39
d) Použitie na kapitálové výdavky:
1/ splátka úveru
€ 10 740,00
2/ kapitálové výdavky
€ 52 705,39
Hlasovanie:
za:
7 Veronika Kukurová, Andrea Lichvárová, Mgr. Viera Stankovičová,
Michal Jančo, Zdenko Stankovič, Jozef Čuban, Mgr. Ján Dlugoš
proti:
0
zdržal sa:
0
K bodu 7. Návrh plánu činnosti HK na II. polrok 2018
Kontrolórka obce predložila na schválenie poslancom OZ návrh plánu kontrolnej činnosti na
II. polrok 2018, návrh plánu kontrolnej činnosti bol poslancom doručený ako písomný
materiál na zasadnutie OZ . K návrhu neboli vznesené pripomienky ani doplnenia a plán
kontrolnej činnosti na II. polrok 2018 bol schválený.

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 194/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2018.
Hlasovanie:
za:
7 všetci prítomní poslanci
proti:
0
zdržal sa:
0
8. Rozpočtové opatrenie č. 2/2018
Starosta obce predložil poslancom na schválenie rozpočtové opatrenie č. 2/2018.
1/ Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 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.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 195/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje
Zmeny rozpočtu obce na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva rozpočtovým
opatrením č. 2/2018 jedná sa o úpravu rozpočtu obce v súlade s § 14 ods. 2 písm. a), b), c)
Zákona č. 583/2004Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
1. Základná škola s materskou školou vo Veľkom Slavkove
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) nasledovne:
Bežné výdavky ZŠ s MŠ Veľký Slavkov – zvýšenie výdavkov
Funkčná klasifikácia
Ekonomická klasifikácia: 612002, zdroj 41 – príplatky za kredity
+ 520,00 €
642015, zdroj 111 – náhrada príjmu
+ 500,00 €
Spolu :
+ 1 020,00 €
Bežné výdavky ZŠ s MŠ Veľký Slavkov – zníženie výdavkov
Funkčná klasifikácia
Ekonomická klasifikácia: 611, zdroj 41 – tarifný plat
- 520,00 €
611, zdroj 111 – tarifný plat
- 500,00 €
Spolu :
- 1 020,00 €
2. Obec Veľký Slavkov
B/ 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 – zníženie výdavkov
Funkčná klasifikácia:
09.1.2.1, zdroj 41
Ekonomická klasifikácia: 641006 – dotácia pre ZŠ s MŠ – bežný transfer
- 3 000,00 €
Kapitálové výdavky Obce Veľký Slavkov – zvýšenie výdavkov
Funkčná klasifikácia:
09.1.2.1, zdroj 41
Ekonomická klasifikácia: 721002 – dotácia ZŠ s MŠ – kapit. transfer
+ 3 000,00
C/ Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov v súlade s § 14 ods. 2
písm. b) a c) nasledovne:
Príjmy – zvýšenie príjmov
Ekonomická klasifikácia: 111003, zdroj 41 – výnos dane z príjmov - obec
+ 20 190,00 €
454001, zdroj 46 – prevod prostriedkov z RF
+ 38 000,00 €
Spolu:
+ 58 190,00 €

Výdavky
Bežné výdavky Obce Veľký Slavkov – zvýšenie výdavkov
Funkčná klasifikácia:
01.1.1, zdroj 41
Ekonomická klasifikácia: 633001 – interiérové vybavenie
633006 – materiál OTE – insignia
637004 – všeobecné služby
637004 – výroba monografie
637012 – poplatky a odvody, kolky
637031 – pokuty a penále
637035 – poplatky RTVS
642015 – náhrada príjmu pri DPN
Funkčná klasifikácia:
01.1.2, zdroj 41
Ekonomická klasifikácia: 637012 – poplatky banke
Funkčná klasifikácia:
06.2.0, zdroj 41
Ekonomická klasifikácia: 635006 – údržba verejnej zelene, kosenie
Funkčná klasifikácia:
08.2.0, zdroj 41
Ekonomická klasifikácia: 637036 - reprezentačné

+ 800,00 €
+ 500,00 €
+ 1 000,00 €
+ 7 000,00 €
+ 100,00 €
+ 600,00 €
+ 170,00 €
+ 370,00 €
+ 200,00 €
+ 6 000,00 €
+ 450,00 €

Kapitálové výdavky Obce Veľký Slavkov – zvýšenie výdavkov
Funkčná klasifikácia:
04.5.1, zdroj 46
Ekonomická klasifikácia: 717002 – rekonštrukcia mostíkov, chodníka z RF
+ 6 000,00 €
Funkčná klasifikácia:
09.1.1.1, zdroj 46
Ekonomická klasifikácia: 717001 – novostavba MŠ z RF
+ 32 000,00 €
Funkčná klasifikácia:
09.1.2.1, zdroj 41
Ekonomická klasifikácia: 721002 – dotácia ZŠ s MŠ – kapit. transfer
+ 3 000,00 €
Spolu
+ 58 190,00 €
Hlasovanie:
za:
7 Veronika Kukurová, Andrea Lichvárová, Mgr. Viera Stankovičová,
Michal Jančo, Zdenko Stankovič, Jozef Čuban, Mgr. Ján Dlugoš
proti:
0
zdržal sa:
0
K bodu 9. VZN o zmene ÚPNO
Starosta predložil návrh VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmeny a doplnku ÚPNO
Veľký Slavkov č. 7 a č. 8
Poslanci návrhy prerokovali a so zmenami a doplnkami v dodatkoch č. 7 a č. 8 jednohlasne
súhlasili.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 196/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje
a/ Zmeny a doplnky územného plánu Obce Veľký Slavkov č. 7.
b/ Zmeny a doplnky územného plánu Obce Veľký Slavkov č. 8.
Zmeny a doplnky ÚPNO Obce Veľký Slavkov č. 7 a č. 8 podľa podmienok stanovených
obcou s rešpektovaním pripomienok v schvaľovacom procese. Investori zabezpečia
odkanalizovanie daných lokalít rozšírením ČOV a taktiež zabezpečia rozšírenie vodovodu
a ďalších inž. sietí. Dodávka pitnej vody nemôže znížiť zásobovanie ostatných častí obce
a investori zabezpečia v spolupráci s PVS a PVPS lepšie zásobovanie vodou pre celú obec
aj zvýšením tlaku. Bližšie a ďalšie podmienky obec špecifikuje v ďalšom konaní.

Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:

5 Veronika Kukurová, Andrea Lichvárová, Mgr. Viera Stankovičová,
Michal Jančo, Zdenko Stankovič, ,
1 Jozef Čuban
1 Mgr. Ján Dlugoš

K bodu 10. Návrh dodatku č. 1 k VZN o podmienkach poskytovania dotácií
z prostriedkov Obce Veľký Slavkov
Starostom obce bol predložený návrh dodatku č. 1 k VZN č. 3/2016 o podmienkach
poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Veľký Slavkov. Poslanci s predloženým návrhom
bez pripomienok súhlasili a návrh schválili.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 197/2018
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 k VZN č. 3/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce
Veľký Slavkov
Hlasovanie:
za:
7 Veronika Kukurová, Andrea Lichvárová, Mgr. Viera Stankovičová,
Michal Jančo, Zdenko Stankovič, Jozef Čuban, Mgr. Ján Dlugoš
proti:
0
zdržal sa:
0
K bodu 11. Rôzne
- Starosta obce predložil na prerokovanie žiadosť občanov obce manželov MUDr. Miloša
Brndiara a manželky MUDr. Jany Brndiarovej rod. Murínovej, obaja bytom ul. Dr. Ghura
č. 332 Veľký Slavkov o odpredaj časti pozemku p. č. KN-C 530/113 v k. ú. Veľký Slavkov,
o výmere 164 m2, druh pozemku orná pôda, pozemok oddelený z p. č. KN-C 530/35 v k. ú.
Veľký Slavkov vedený na LV č. 1. Pozemok bol oddelený Geometrickým plánom č. G1-386/
18 overeným dňa 16.5.2018.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 198/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
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 p. č. KN-C 530/113 v k.
ú. Veľký Slavkov, o výmere 164 m2, druh pozemku orná pôda, pozemok oddelený z p. č.
KN-C 530/35 v k. ú. Veľký Slavkov vedený na LV č. 1. Pozemok bol oddelený
Geometrickým plánom č. G1-386/18 zo dňa 16.5.2018 pre žiadateľov, občanov obce
MUDr. Miloša Brndiara a manželku MUDr. Janu Brndiarovú, rod. Murínovú, bytom Veľký
Slavkov, ul. Dr. Ghura č. 332.
Prípadom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že uvedený pozemok je využívaný ako
poľnohospodárska pôda, priamo priľahlá k susediacemu pozemku, ktorý je vo vlastníctve
žiadateľov. Pozemok je bez technickej vybavenosti, bez prístupovej cesty, iné využitie

pozemku sa zatiaľ nedá predpokladať. Obec nemá finančné prostriedky na pravidelné
udržiavanie poľnohospodárskej pôdy v blízkosti obytnej zóny.
b) schvaľuje
predaj majetku obce časť pozemku p. č. KN-C 530/113 v k. ú. Veľký Slavkov, o výmere 164
m2, druh pozemku orná pôda, pozemok oddelený z p. č. KN-C 530/35 v k. ú. Veľký Slavkov
vedený na LV č. 1. Pozemok bol oddelený Geometrickým plánom č. G1-386/18 zo dňa
16.5.2018 pre žiadateľov, občanov obce MUDr. Miloša Brndiara a manželku MUDr. Janu
Brndiarovú, rod. Murínovú, bytom Veľký Slavkov, ul. Dr. Ghura č. 332, a to za cenu učenú
znaleckým posudkom. S kupujúcimi je potrebné uzatvoriť kúpnu zmluvu.
O odpredaji majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa rozhodli poslanci OZ
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Zámer predať majetok z dôvodu hodného
osobitného zreteľa bol zverejnený od 1. 6.2018 do 29..6.2018.
Hlasovanie:
za:
7 Veronika Kukurová, Andrea Lichvárová, Mgr. Viera Stankovičová,
Michal Jančo, Zdenko Stankovič, Jozef Čuban, Mgr. Ján Dlugoš
proti:
0
zdržal sa:
0
- Ďalej starosta obce informoval prítomných o pripravovaných aktivitách obce na 2. polrok
2018
- Oboznámil prítomných s anonymným listom, ktorý je šírený po obci. Prítomným vysvetlil
svoj názor k polopravdám a klamstvám, ktorými ho pisateľ očierňuje, prítomní občania
zúčastnení na zasadnutí vyzývajú pisateľa - anonyma, aby sa k textu a k nepravdivým
obvineniam verejne priznal.
- Zasadnutia sa zúčastnili aj obyvatelia z ul , Záhradníckej ktorí nie sú napojení na verejnú
kanalizáciu a žiadali, aby im obec vybudovala kanalizáciu, pán starosta im vysvetlil, že
pokým bude na ulici vybudovaná kanalizácia, musia odpad riešiť vybudovaním vlastných
žúmp.
- Informoval o žiadosti OS v Poprade o schválenie prísediaceho na Okresný súd Poprad.
- Informácia k listu, ktorý bol doručený poslancom OZ od SVB Horný Slavkov, riešením danej
situácie poslanci OZ poverili starostu obce v spolupráci so stavebným úradom, OÚ Poprad
a vodárenskou spoločnosťou.
- Predložil návrh na schválenie platu hlavnej kontrolórke na obdobie roku 2018.
- Predložil návrh na určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie
roky 2018 až 2022.
- Predložil návrh na určenie úväzku starostu obce pre volebné obdobie rokov 2018 až 2022.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 199/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990Zb.
A/ Berie na vedomie
a) Informáciu o pripravovaných aktivitách obce na 2. polrok 2018.
b) Informáciu k anonymnému listu
c) Informáciu k listu SVB Horný Slavkov
d) Informáciu k riešeniu problémov s odvedením odpadových vôd a vybudovaním žúmp na
vlastné náklady pre vlastníkov nehnuteľností na ul. Záhradníckej
Hlasovanie:
za:
7 všetci prítomní poslanci, proti: 0, zdržal sa: 0
B/ Poveruje
Starostu obce riešením problémovej situácie v časti obce Horný Slavkov s dodávkou vody
a iných problémov v spolupráci so stavebným úradom, OÚ Poprad a vodárenskou
spoločnosťou.

Hlasovanie:
za:
7 všetci prítomní poslanci, proti: 0, zdržal sa: 0
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 200/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990Zb.
Navrhuje a schvaľuje
Pani Potokovú Oľgu za prísediacu za Obec Veľký Slavkov na Okresnom súde v Poprade pre
najbližšie volebné obdobie.
Hlasovanie:
za:
7 Veronika Kukurová, Andrea Lichvárová, Mgr. Viera Stankovičová,
Michal Jančo, Zdenko Stankovič, Jozef Čuban, Mgr. Ján Dlugoš
proti:
0
zdržal sa:
0
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 201/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990Zb.
Schvaľuje
Plat HKO to podľa ustanovenia § 18c ods. 1 a ods. 2 vo výške
381 €
Zvýšenie platu o 30 % v zmysle ustanovenia § 18c ods. 5 vo výške
114 €
s platnosťou od 1. januára 2018.
Hlasovanie:
za:
7 Veronika Kukurová, Andrea Lichvárová, Mgr. Viera Stankovičová,
Michal Jančo, Zdenko Stankovič, Jozef Čuban, Mgr. Ján Dlugoš
proti:
0
zdržal sa:
0
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 202/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990Zb.
Schvaľuje
Počet deväť (9) poslancov obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie rokov
2018 až 2022 v zmysle ustanovenia § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p..
Hlasovanie:
za:
7 Veronika Kukurová, Andrea Lichvárová, Mgr. Viera Stankovičová,
Michal Jančo, Zdenko Stankovič, Jozef Čuban, Mgr. Ján Dlugoš
proti:
0
zdržal sa:
0
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 203/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990Zb.
Schvaľuje
Rozsah výkonu funkcie starostu obce na plný úväzok pre volebné obdobie rokov 2018 až
2022 v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. i).
Hlasovanie:
za:
7 Veronika Kukurová, Andrea Lichvárová, Mgr. Viera Stankovičová,
Michal Jančo, Zdenko Stankovič, Jozef Čuban, Mgr. Ján Dlugoš
proti:
0
zdržal sa:
0

K bodu 12. Diskusia
V diskusii vystúpili:
Pán Lajčuk - Upozornil na potrebu vybudovania chodníka k cintorínu. Potrebu venovať
zvýšenú pozornosť pri tvorbe uznesení zo zasadnutí OZ.
Viacerí občania (podľa prezenčnej listiny) diskutovali k témam, ktoré odzneli v bod rôzne.
Starosta obce odpovedal prítomným občanom na jednotlivé podnety
Na 15. zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Slavkove boli poslancami prijaté
uznesenia č. 189/2018 až 203/2018.
Hlasovanie:
za:
7 Veronika Kukurová, Andrea Lichvárová, Mgr. Viera Stankovičová,
Michal Jančo, Zdenko Stankovič, Jozef Čuban, Mgr. Ján Dlugoš
proti:
0
zdržal sa:
0
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť na 15. zasadnutí obecného zastupiteľstva,
jednanie ukončil s prianím oddychu počas leta.
16. zasadnutie OZ sa uskutoční v mesiaci september 2018, termín bude včas oznámený.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18,30 hodine.
Overovatelia zápisnice:
Andrea Lichvárová

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

Zdenko Stankovič

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

