Zápisnica
z 2. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Veľký Slavkov
konaného dňa 4. februára 2019 od 16.00 h
Prítomní: Ing. Slavomír Pucci, starosta obce
Poslanci : Ladislav Barabas, Ing. Martin Josko, Andrea Lichvárová, Anton Ţivčák,
Jozef Čuban, Peter Fábry, Ľubomír Pára, Jaroslav Barabás, Marcel Gajdoš.
Neprítomní:
0
Ďalší prítomní: Edita Aliji, hlavný kontrolór obce
Verejnosť:
Podľa prezenčnej listiny v prílohe
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie obecného zastupiteľstva (ďalej OZ) otvoril a prítomných privítal Ing. Slavomír
Pucci, starosta obce.
Na rokovaní sa zúčastnilo deväť poslancov OZ, ospravedlnený O, neospravedlnený O.
Starosta konštatoval, ţe počet prítomných poslancov je 9 a OZ je uznášaniaschopné.
K bodu 2. Schválenie programu zasadnutia
PROGRAM ROKOVANIA
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Schválenie programu zasadnutia.
3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
4. Kontrola plnenia uznesení.
5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra.
6. Správa zo vstupného auditu.
7. Správa o stave prác na Obecnom dome (kultúrny dom).
8. Správa o plánovanom obnovení Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ).
9. Správa o stave ţiadosti na Environmentálny fond.
10. Oprava uznesenia o opätovnom schválení predaja pozemku – p. I. Valigurský.
11. Prerokovanie ţiadosti spoločnosti FILTEKO, s.r.o. k prenájmu priestorov.
12. Prerokovanie ţiadosti OFK Veľký Slavkov o poskytnutie dotácie.
13. Prerokovanie zisteného stavu ohľadne prístavby materskej školy.
14. Stanovenie výšky odmien na obdobie rokov 2018 – 2022.
15. Prerokovanie stavu prác na monografii obce.
16. Zriadenie ďalších komisií Obecného zastupiteľstva.
17. Menovanie zástupcu starostu.
18. Rôzne – prerokovanie ţiadosti občanov, informácia o pripravovanej akcii
„Obecná zabíjačka“.
19. Diskusia.
20. Záver.
Poslanci OZ nemali návrhy ani doplnenia k programu a rokovanie OZ sa bude riadiť týmto
schváleným programom:
Uznesenie č. 9/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
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Schvaľuje
PROGRAM ROKOVANIA
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Schválenie programu zasadnutia .
3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
4. Kontrola plnenia uznesení.
5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra.
6. Správa zo vstupného auditu.
7. Správa o stave prác na Obecnom dome (kultúrny dom).
8. Správa o plánovanom obnovení Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ).
9. Správa o stave ţiadosti na Environmentálny fond.
10. Oprava uznesenia o opätovnom schválení predaja pozemku – p. I. Valigurský.
11. Prerokovanie ţiadosti spoločnosti FILTEKO, s.r.o. k prenájmu priestorov.
12. Prerokovanie ţiadosti OFK Veľký Slavkov o poskytnutie dotácie.
13. Prerokovanie zisteného stavu ohľadne prístavby materskej školy.
14. Stanovenie výšky odmien na obdobie rokov 2018 – 2022.
15. Prerokovanie stavu prác na monografii obce.
16. Zriadenie ďalších komisií Obecného zastupiteľstva.
17. Menovanie zástupcu starostu.
18. Rôzne – prerokovanie ţiadosti občanov, informácia o pripravovanej
akcii „Obecná zabíjačka „.
19. Diskusia.
20. Záver.
Hlasovanie:
za:
9 Ladislav Barabas, Ing. Martin Josko, Andrea Lichvárová, Anton Ţivčák,
Jozef Čuban, Peter Fábry, Ľubomír Pára, Jaroslav Barabás, Marcel Gajdoš
proti:
0
zdrţal sa: 0
K bodu 3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci p.p. Jozef Čuban, Marcel Gajdoš.
Za overovateľov zápisnice poslanci p.p. Peter Fábry, Jaroslav Barabás.
Návrhová komisia predloţila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 9a/2019
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 zloţení: Jozef Čuban, Marcel Gajdoš.
b) Určuje
Overovateľov zápisnice v zloţení: Peter Fábry, Jaroslav Barabás.
Hlasovanie:
za:
9 Ladislav Barabas, Ing. Martin Josko, Andrea Lichvárová, Anton Ţivčák,
Jozef Čuban, Peter Fábry, Ľubomír Pára, Jaroslav Barabás, Marcel Gajdoš
proti:
0
zdrţal sa: 0
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K bodu 4. Kontrola plnenía uznesení
Kontrolu plnenia uznesení predloţil starosta obce.
Uznesenia prijaté na predchádzajúcom ustanovujúcom zasadnutí OZ sú splnené.
Návrhová komisia predloţila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 10/2019
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 ustanovujúceho. zasadnutia OZ. Uznesenia sú splnené.
Hlasovanie:
za:
9 Ladislav Barabas, Ing. Martin Josko, Andrea Lichvárová, Anton Ţivčák,
Jozef Čuban, Peter Fábry, Ľubomír Pára, Jaroslav Barabás, Marcel Gajdoš
proti:
0
zdrţal sa: 0
K bodu 5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Kontrolórka obce predloţila správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018.
Správa bola zverejnená v obci spôsobom obvyklým a po dobu, ktorú určuje zákon.
Poslancom bola doručená ako písomný materiál, k správe neboli pripomienky a tak ju
poslanci zobrali na vedomie.
Návrhová komisia predloţila návrh na uznesenie
Uznesenie č. 11/2019
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 o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018
Hlasovanie:
za:
9 Ladislav Barabas, Ing. Martin Josko, Andrea Lichvárová, Anton Ţivčák,
Jozef Čuban, Peter Fábry, Ľubomír Pára, Jaroslav Barabás, Marcel Gajdoš
proti:
0
zdrţal sa: 0
K bodu 6. Správa zo vstupného auditu.
- Starosta informácia o zostatku finančných prostriedkov (FP) na BÚ vo vykazovanej výške
nie je úplná, z dôvodu, ţe na BÚ sa nachádzajú cudzie FP (MŠ), prostriedky rezervného
fondu pouţiteľné len na kapitálové výdavky, na beţné výdavky ostala len nepatrná časť.
A to bolo vrátane príjmu za predaj pozemkov od p. Baláţa, inak by bol mínusový zostatok.
V tejto súvislosti starosta poukázal na dátum uzavretia kúpnej zmluvy s p. Baláţom, ktorý bol
7.12.2018, t.j. posledný pracovný deň predchádzajúceho starostu. Ing. Šary túto zmluvu
uzavrel v rozpore s poţiadavkou nového starostu, aby do doby odovzdania svojej funkcie uţ
ţiadne zmluvy neuzatváral.
Starosta obce informoval poslancov OZ o vykonanom vstupnom audite, za predchádzajúce
volebné obdobie:
- Nezávislý audítor konštatuje, ţe odovzdanie funkcie starostu prebehlo 10.12.2018.
Neexistujú zoznamy odovzdávaných dokumentov, nie sú k dispozícii informácie
o významných skutočnostiach, ktoré môţu ovplyvniť činnosť obce v budúcnosti.
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- Audit poukázal na potrebu porovnania nehnuteľného majetku obce evidovaného v
účtovníctve s majetkom zapísaným na liste vlastníctva.
- Obec je 10% vlastníkom spoločnosti Burich Veľký Slavkov, s.r.o. Zmluva bola uzatvorená
v roku 2006, v účtovníctve obce nie je, ani nikdy nebol tento majetkový podiel zaúčtovaný.
Ide o porušenie zákona o účtovníctve, s dopadom na výsledky pravidelného auditu obce,
ktorý týmto nezodpovedal skutočnosti.
- Spoločnosť BURICH Veľký Slavkov, s.r.o., eviduje vo svojej účtovnej závierke k 31.12.2017
pohľadávku z titulu pôţičky poskytnutej obci Veľký Slavkov vo výške 195 608.- €. Obec Veľký
Slavkov takýto záväzok vo svojom účtovníctve neeviduje, ani nikdy neevidovala. Ide o váţny
problém, s ktorým sa obec bude musieť v nasledujúcom období vysporiadať.
- Audit poukazuje na porušenie zákona pri zámenných zmluvách medzi Obcou Veľký
Slavkov a pánom Lichvárom, neboli doloţené znalecké posudky ktoré sú povinné, taktieţ je
potrebné preveriť postavenie blízkych osôb pri prevode majetku z zmysle „zákona o majetku
obcí“ a Občianskeho zákonníka – poslankyňa p. Lichvárová, nakoľko prevod majetku medzi
blízkymi osobami a obcou zákon zakazuje.
- Pozemky boli predávané obcou za nízku cenu, k jednotlivým ţiadostiam o odpredaj majetku
neboli doloţené znalecké posudky.
- Nedostatočné zverejňovanie zmien územného plánu - na internetovej stránke obce je
zverejnený územný plán z roku 2008, pričom podľa zverejnených informácií, bola obci
v rokoch 2016-2018 fakturovaná čiastka 16 816,68 € za zmeny a doplnky územného plánu.
Tieto zmeny hradila obec zo svojich prostriedkov, aj keď sa realizovali na základe
poţiadaviek súkromných investorov. Zatiaľ nebola potvrdená existencia zmlúv, resp. dohôd
o spolufinancovaní územného plánu investormi. Chýbajú aj zálohy za tieto práce, čo mala
obec poţadovať.
Pracovníčka stavebného úradu skončila pracovný pomer ku dňu prevzatia funkcie novým
starostom a informácia ohľadom platnosti zmien a doplnkov vykonaných v územnom pláne
absentuje.
- Obec objednala projektové práce a prijala faktúru 4 680.- € za urbanistickú štúdiu, projekt
pre územné rozhodnutie – IBV Veľký Slavkov JUH (naproti salašu) – preveriť, či táto štúdia
súvisí s investičnými zámermi obce, nakoľko obec nič nestavia.
Starosta poukázal na objednávku na projektové práce, ktorá je na sumu 10 680.- €, a časť vo
výške 6 000.- € je nezaplatená – moţný dopad na financie do budúcnosti.
- Preveriť schválenie zámeru spracovania, vydania a rozpočtovaných prostriedkov na
monografiu obce obecným zastupiteľstvom. K tomu starosta uviedol, ţe to bude samostatný
bod rokovania.
Poslanci k správe nemali návrhy ani pripomienky.
Návrhová komisia predloţila návrh na uznesenie
Uznesenie č. 12/2019
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 zo vstupného auditu.
Hlasovanie:
za:
9 Ladislav Barabas, Ing. Martin Josko, Andrea Lichvárová, Anton Ţivčák,
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Jozef Čuban, Peter Fábry, Ľubomír Pára, Jaroslav Barabás, Marcel Gajdoš
proti:
zdrţal sa:

0
0

K bodu 7. Správa o stave prác na Obecnom dome (kultúrny dom).
Starosta obce Ing. Slavomír Pucci informoval prítomných, ţe dal vypracovať statický
posudok. Spracovateľ potvrdil skutočnosť, ţe statika stavby nie je narušená, stavba môţe
byť rekonštruovaná. Bolo vykonané zameranie stavby. Na stavbe boli zabezpečené okná,
aby nedochádzalo ku škodám v dôsledku poveternostných vplyvov, resp. činnosťou
nepovolaných osôb. Na to, aby sme mohli získať prostriedky zo štátnych zdrojov, resp. zo
zdrojov EU je potrebné mať vypracovaný stavebný projekt. Nakoľko v tomto smere
predchádzajúce vedenie obce neurobilo vôbec nič, začíname teraz od nuly, čo je škoda, lebo
v súčasnosti je výzva na rekonštrukciu kultúrnych domov a obec sa nemôţe o to uchádzať.
Takto strácame opäť čas na získanie prostriedkov z fondov, nakoľko tie onedlho uţ budú
minulosťou a nové výzvy uţ nemusia byť.
Poslanci nemali pripomienky ani doplnenia k informácii.
Návrhová komisia predloţila návrh na uznesenie
Uznesenie č. 13/2019
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 stave prác na Obecnom dome (kultúrnom dome).
Hlasovanie:
za:
9 Ladislav Barabas, Ing. Martin Josko, Andrea Lichvárová, Anton Ţivčák,
Jozef Čuban, Peter Fábry, Ľubomír Pára, Jaroslav Barabás, Marcel Gajdoš
proti:
0
zdrţal sa: 0
K bodu 8. Správa o obnovení Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ).
Pán starosta informoval o zámere obnoviť DHZ v obci. Keďţe v tomto roku si pripomenieme
140. výročie zaloţenia dobrovoľného hasičského zboru v obci, bude to pekné oslávenie
a uctenie si tradície našich predchodcov. Záujem majú najmä mladí obyvatelia obce.
Hasičská zbrojnica si vyţaduje opravu a rekonštrukciu. Je moţnosť po vyhlásení 3. kola
Výzvy na opravu poţiarnych zbrojníc zo ŠR získať finančné prostriedky, podmienkou je
obnovenie činnosti HZ. Taktieţ je moţnosť získať aj nové hasičské auto. DHZ v obci
potrebné zaloţiť do 28. februára 2019. Poslanci súhlasili s obnovením DHZ v Obci Veľký
Slavkov.
Návrhová komisia predloţila návrh na uznesenie
Uznesenie č. 14/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
A. Berie na vedomie
Správu o obnovení dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) v obci.
B. Schvaľuje
Obnovenie činnosti DHZ v obci.
Hlasovanie:
za:
9 Ladislav Barabas, Ing. Martin Josko, Andrea Lichvárová, Anton Ţivčák,
Jozef Čuban, Peter Fábry, Ľubomír Pára, Jaroslav Barabás, Marcel Gajdoš
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proti:
zdrţal sa:

0
0

K bodu 9. Správa o stave žiadosti na Environmentálny fond.
Starosta obce Ing. Slavomír Pucci informoval prítomných o stave ţiadosti na
Environmentálny fond, ktorá bola podaná ešte za jeho predchodcu. Ţiadosť bola
z Environmentálneho fondu vrátená na doplnenie pre závaţné nedostatky, ako sú chýbajúce
potvrdenie daňového úradu či sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní, vyjadrení
ostatných inštitúcií, ţe obec nemá nedoplatky na daniach a na poistnom atď. Ţiadosť
v spolupráci s firmou Ekoservis bola doplnená v zmysle pokynov a v stanovenom termíne
18.1.2019 bola odoslaná poskytovateľovi dotácie. Starosta informoval o svojej sluţobnej
ceste ohľadne tejto ţiadosti.
Návrhová komisia predloţila návrh na uznesenie
Uznesenie č. 15/2019
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 o stave ţiadosti na Environmentálny fond.
Hlasovanie:
za:
9 Ladislav Barabas, Ing. Martin Josko, Andrea Lichvárová, Anton Ţivčák,
Jozef Čuban, Peter Fábry, Ľubomír Pára, Jaroslav Barabás, Marcel Gajdoš
proti:
0
zdrţal sa: 0
K bodu 10. Oprava uznesenia o opätovnom schválení predaja pozemku – p. Valigurský
Katastrálny odbor v Poprade prerušil konanie návrhu na povolenie vkladu a zápis
vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam z dôvodu, ţe v pôvodnom znení uznesenia OZ č.
148/2017 z 26.6.2017 bol nedostatok v predloţenom GP z textu, ktorého nie je zrejmá
identifikácia prevádzaných dielov, jedná sa o 3 m2 druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria.
Návrhová komisia predloţila návrh na uznesenie
Uznesenie č. 16/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje
opravu uznesenia Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Slavkove č. 148 /2017 zo
26. júna 2017 takto:
Bod a/ Rozhoduje
Pôvodné znenie ...“ ţe predaj majetku obce pozemok KN-C p. č. 364 o výmere
3 m2 OP v k. ú. Veľký Slavkov vytvoreného GP č. G1-300/17 zo dňa 25.4.2017“...
Nahrádza sa ...“ ţe predaj majetku obce časť pozemku „C“ p. č. 364/2 o výmere
1 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Veľký Slavkov, Obec Veľký
Slavkov, okres Poprad a časť pozemku „C“ p. č. 364/3 o výmere 2 m 2 druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Veľký Slavkov, Obec Veľký Slavkov, okres Poprad,
ktoré boli vytvorené GP 45498083-58/2018 vyhotoveným spoločnosťou GeoGro, s.r.o.,
úradne overený Okresným úradom v Poprade ako G1 845/18 dňa 25.9.2018“... ostatný text
uznesenia ostáva v platnosti.
Bod b/ Schvaľuje
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Pôvodné znenie ...“ predaj majetku obce ornej pôdy KN-C p. č. 364 o výmere 3 m2 OP v
k. ú. Veľký Slavkov “...
Nahrádza sa ...“predaj majetku obce pozemky „C“ p. č. 364/2 o výmere 1 m 2 druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Veľký Slavkov, Obec Veľký Slavkov, okres
Poprad a časť pozemku „C“ p. č. 364/3 o výmere 2 m2 druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria v k. ú. Veľký Slavkov, Obec Veľký Slavkov, okres Poprad, ktoré boli vytvorené GP
45498083-58/2018 vyhotoveným spoločnosťou GeoGro, s.r.o., úradne overený Okresným
úradom v Poprade ako G1 845/18 dňa 25.9.2018“,... ostatný text uznesenia ostáva
v platnosti.
Hlasovanie:
za:
9 Ladislav Barabas, Ing. Martin Josko, Andrea Lichvárová, Anton Ţivčák,
Jozef Čuban, Peter Fábry, Ľubomír Pára, Jaroslav Barabás, Marcel Gajdoš
proti:
0
zdrţal sa: 0
K bodu 11. Prerokovanie žiadosti spoločnosti FILTEKO, s.r.o. k prenájmu priestorov
Na prerokovanie bola starostom obce predloţená ţiadosť spoločnosti FILTEKO, s.r.o., ktorá
poţiadala o schválenie zmeny uţívania stavby – budovy, ktorú má vo vlastníctve, so
zámerom priestor prenajať firme Schülle Slovakia, s.r.o.. Zámerom spolupráce oboch firiem
je spustenie prevádzky 7-mich CNC centier v priestoroch budovy Filteko, Veľký Slavkov
403, ktoré zaplnia 100% voľného výrobného priestoru. Výroba je podľa vyjadrenia
prítomného konateľa p. Ing. Lackoviča absolútne prijateľná k pracovnému a ţivotnému
prostrediu. V ţiadnom prípade sa nejedná o zlievarenskú činnosť, ale ide o strojársku
výrobu. Konateľ prisľúbil vo svojom vystúpení pomoc – sponzoring novovytvorenému DHZ
v obci, rovnako samotná firma Schülle Slovakia. Je moţnosť aj zamestnať občanov obce
s príslušným odborným vzdelaním. Starosta obce spolu s niekoľkými poslancami si boli na
mieste preveriť niektoré skutočnosti uvedené v ţiadosti. Po vyjadrení stavebného úradu
poslanci odporučili ţiadosti vyhovieť.
Návrhová komisia predloţila návrh na uznesenie
Uznesenie č. 17/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Odporúča
Vyhovieť ţiadosti spoločnosti FILTEKO, s.r.o. Školská 655/36, 059 52 Veľká Lomnica,
prevádzka 059 91 Veľký Slavkov 403 s podmienkou vyjadrenia Stavebného úradu Veľký
Slavkov.
Hlasovanie:
za:
9 Ladislav Barabas, Ing. Martin Josko, Andrea Lichvárová, Anton Ţivčák,
Jozef Čuban, Peter Fábry, Ľubomír Pára, Jaroslav Barabás, Marcel Gajdoš
proti:
0
zdrţal sa: 0
K bodu 12. Prerokovanie žiadosti OFK Veľký Slavkov o poskytnutie dotácie
Obci bola doručená ţiadosť Občianskeho zdruţenia OFK Veľký Slavkov o dotáciu z rozpočtu
obce pre rok 2019 oblasť vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry a verejnoprospešný
účel rozvoj vedy, vzdelávania, telovýchovy. Boli zistené porušenia prevádzky objektu
nepovolanými osobami, zistený vysoký nárast spotreby energie. Do odstránenia nedostatkov
zistených v priestoroch šatne i v spotrebe elektrickej energie sa prerokovanie ţiadosti
odkladá do budúceho zasadnutia OZ.
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Návrhová komisia predloţila návrh na uznesenie
Uznesenie č. 18/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Odkladá
Prerokovanie ţiadosti o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2019 pre občianske zdruţenie OFK
Veľký Slavkov na budúce rokovanie obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:
za:
9 Ladislav Barabas, Ing. Martin Josko, Andrea Lichvárová, Anton Ţivčák,
Jozef Čuban, Peter Fábry, Ľubomír Pára, Jaroslav Barabás, Marcel Gajdoš
proti:
0
zdrţal sa: 0
K bodu 13. Prerokovanie zisteného stavu ohľadne prístavby materskej školy
Starosta obce predloţil poslancom informáciu o zistenom stave výstavby materskej školy
v obci. Informoval prítomných, ţe zmluvne dohodnutá suma finančných prostriedkov je
nepostačujúca. Rozpočet na výstavbu novej materskej školy je podľa Uznesenia č. 150/2017
z 26.6.2017 je 888 135,91 €, pričom schválená dotácia z fondov EÚ je maximálne do výšky
508 416,15 €. To znamená, ţe obec v takom prípade musí z vlastných zdrojov doplatiť cca
380 tis. € a viac, ktoré nemá a v takom rozsahu ani nebude mať. Uzavretie takej zmluvy
závaţne ohrozuje finančnú situáciu obce, ktorá by v takom prípade mohla vyústiť do nútenej
správy. Podľa vyhlásenia prítomných poslancov, ktorí pôsobili v minulom volebnom období,
títo nemali ţiadnu vedomosť o tomto stave. Nie je známe, prečo takúto zmluvu predošlý
starosta podpísal, nakoľko je preukázateľná nevýhodná pre obec. Obec je nútená od
pôvodne podanej ţiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z EÚ odstúpiť a podať novú
ţiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej ŢoNFP) kód výzvy: OPLZ-PO6-SC612-20181, názov ŢoNFP: „Výstavba novej materskej školy v obci Veľký Slavkov“, kde je moţnosť
získať vyšší podiel z fondov EÚ.
Prítomní občania reagovali na tieto informácie a poukazovali na ich závaţnosť. Pán Ladislav
Josko vystúpil s tým, ţe či je vôbec treba tento projekt pre obec z dôvodu nízkeho počtu detí,
a poukázal, ţe keď sú občania nespokojní, mali starostu odvolať v referende. Starosta
vysvetlil nutnosť výstavby MŠ vzhľadom na pripravovanú legislatívu, ktorá prenesie
zodpovednosť v oblasti predškolskej dochádzky na obce. Poslanec Ing. Josko uviedol, ţe je
pre obec výhodné postaviť novú budovu z fondov a spoluúčasťou 5%.
Poslanci OZ návrhy starostu obce prerokovali a prijali nasledovné uznesenie.
Návrhová komisia predloţila návrh na uznesenie
Uznesenie č. 19/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje
Návrh starostu obce na odstúpenie od realizácie pôvodne podanej a uţ schválenej ţiadosti o
nenávratný finančný príspevok na výstavbu novej materskej školy v obci Veľký Slavkov.
Hlasovanie:
za:
9 Ladislav Barabas, Ing. Martin Josko, Andrea Lichvárová, Anton Ţivčák,
Jozef Čuban, Peter Fábry, Ľubomír Pára, Jaroslav Barabás, Marcel Gajdoš
proti:
0
zdrţal sa: 0
Návrhová komisia predloţila návrh na uznesenie
Uznesenie č. 19a/2019
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Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Slavkove
A. Berie na vedomie
Ţiadosť starostu obce Veľký Slavkov, Ţiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej
ŢoNFP)
a) kód výzvy: OPLZ-PO6-SC612-2018-1,
b) názov ŢoNFP: „Výstavba novej materskej školy v obci Veľký Slavkov“
B. Konštatuje
ţe ciele predkladaného projektu sú v súlade s platným programom hospodárskeho a
sociálneho rozvoja a územným plánom obce Veľký Slavkov.
C. Schvaľuje
a) predloţenie ŢoNFP v rámci Výzvy OPLZ-PO6-SC612-2018-1, za účelom realizácie
projektu „Výstavba novej materskej školy v obci Veľký Slavkov“,
b) zabezpečenie realizácie projektu obcou po schválení Ţiadosti o NFP,
c) spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov,
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu, ktoré
predstavujú rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými
výdavkami projektu.
Hlasovanie:
za:
9 Ladislav Barabas, Ing. Martin Josko, Andrea Lichvárová, Anton Ţivčák,
Jozef Čuban, Peter Fábry, Ľubomír Pára, Jaroslav Barabás, Marcel Gajdoš
proti:
0
zdrţal sa: 0
K bodu 14. Stanovenie výšky odmien na obdobie rokov 2018 – 2022.
Pán starosta predloţil poslancom návrh na schválenie odmien, rovnakých ako v predošlom
období 2014 - 2018:
- poslancovi OZ patrí za kaţdé zasadnutie vo výške 20 €.
- sobášiacemu 30 € za kaţdý svadobný obrad, ostatným zúčastneným pri obrade 20 €.
- rečníkovi pri pohrebe 30 €.
- predsedovi komisie, ktorý je poslancom OZ patrí za kaţdé zasadnutie komisie 30 €.
- členovi komisie, ktorý je poslancom OZ za kaţdé zasadnutie 25 €.
- za kaţdé zasadnutie komisie podpredsedovi 10 €, členovi komisie 7 €.
Poslanci návrh starostu obce prerokovali a prijali uznesenie.
Návrhová komisia predloţila návrh na uznesenie
Uznesenie č. 20/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Slavkove
Schvaľuje
Výšku odmien na obdobie rokov 2018 – 2022 V zmysle § 15 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p. pre poslancov a členov jednotlivých komisií:
- poslancovi OZ patrí za kaţdé zasadnutie vo výške 20 €.
- sobášiacemu 30 € za kaţdý svadobný obrad, ostatným zúčastneným pri obrade 20 €.
- rečníkovi pri pohrebe 30 €.
- predsedovi komisie, ktorý je poslancom OZ patrí za kaţdé zasadnutie komisie 30 €.
- členovi komisie, ktorý je poslancom OZ za kaţdé zasadnutie 25 €.
- za kaţdé zasadnutie komisie podpredsedovi 10 €, členovi komisie 7 €.

9

Hlasovanie:
za:
9 Ladislav Barabas, Ing. Martin Josko, Andrea Lichvárová, Anton Ţivčák,
Jozef Čuban, Peter Fábry, Ľubomír Pára, Jaroslav Barabás, Marcel Gajdoš
proti:
0
zdrţal sa: 0
K bodu 15. Prerokovanie stavu prác na monografii obce.
Audit v súvislosti so spracovaním monografie poukázal, ţe boli uzatvorené zmluvy vo výške
15 625.- €. Ku dňu prevzatia funkcie bolo uhradené 6 575.- €. Termín dokončenia
monografie sa neplní, ku dňu prevzatia funkcie novým starostom mala byť akcia dokončená
aj zaplatená. Realita je taká, ţe monografia nie je ani zďaleka hotová, a je potrebné za uţ
uzatvorené zmluvy doplatiť 9 050.- €.
Z informácie podanej starostom obce o stave prác na monografii obce vyplynulo, ţe na danej
úlohe je veľmi málo vykonané, obcou bola zaplatená zálohová platba vo výške 6 tis. €
z celkovej predpokladanej sumy 15 tis. € ( zistenie zo vstupného auditu), ktorá má byť
vyplatená za honoráre a odmeny vydavateľa. Podľa informácie, ktorú získal starosta obce je
predpoklad, ţe monografia obce by mohla byť ukončená v tomto roku, bude však potrebné
doplatiť rozdiel, po získaní ďalších informácií poslanci budú rozhodovať, či sa v tom bude
pokračovať.
Pán RNDr. Harničár prítomný na rokovaní informoval, ţe je spoluautorom monografie,
spracovával časť príroda ţivá a neţivá, materiály odovzdal ale nemá vedomosti o ďalšom
postupe prác na monografii.
Pán Ladislav Josko informoval, ţe existuje nemecká verzia knihy o Veľkom Slavkove.
Pán Lajčuk ponúkol, ţe sa pokúsi o získanie materiálov od pána Langu o minulosti obce.
Starosta uviedol, ţe ho kontaktoval pán Langa, ktorý uţ v minulosti spracovával údaje o obci,
a je ochotný poskytnúť ich obci spolu s dokumentami.
Poslanci informáciu prerokovali a prijali uznesenie.
Návrhová komisia predloţila návrh na uznesenie
Uznesenie č. 21/2019
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 starostu obce o stave prác na monografii obce.
Hlasovanie:
za:
9 Ladislav Barabas, Ing. Martin Josko, Andrea Lichvárová, Anton Ţivčák,
Jozef Čuban, Peter Fábry, Ľubomír Pára, Jaroslav Barabás, Marcel Gajdoš
proti:
0
zdrţal sa: 0
K bodu 16. Zriadenie ďalších komisií Obecného zastupiteľstva.
Starostom obce bol predloţený návrh na zriadenie ďalších komisií OZ v zmysle § 15 zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.. Po prerokovaní návrhu poslanci zriadili
tieto komisie a zvolili predsedov a členov. Odmeny za činnosť v komisii boli stanovené
schválené v bode č. 14 na tomto zasadnutí.
Návrh:
Komisia verejného poriadku a ochranu životného prostredia:
Predseda: Ladislav Barabas
Členovia: Ľ. Pára, P. Pavličková, V. Zumríková
Komisia dôchodcovská komisia:
Predseda: Peter Fábry
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Členovia: J. Barabas, B. Lajčuk, V. Belicová, T. Lindemanová
Komisia kultúry a športu:
Predseda: A. Lichvárová
Členovia: Ing. M. Josko, Mgr. V. Stankovičová, A. Klusová, M. Budzáková
Komisia investičná:
Predseda: Jozef Čuban
Členovia: A. Ţivčák, M. Gajdoš, J. Andráš, Ing. M. Mrava
Návrhová komisia predloţila návrh na uznesenie
Uznesenie č. 22/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Slavkov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
A. Zriaďuje
V zmysle § 15 ods. 1 zákona NRSR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
a) Komisiu verejného poriadku a ochranu ţivotného prostredia
b) Komisiu dôchodcovská komisia
c) Komisiu kultúry a športu
d) Komisiu investičnú
B. Volí
V zmysle § 15 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
a) Komisia verejného poriadku a ochranu ţivotného prostredia:
Predseda: Ladislav Barabas
Členovia: Ľ. Pára, P. Pavličková, V. Zumríková
b) Komisia dôchodcovská komisia:
Predseda: Peter Fábry
Členovia: J. Barabas, B. Lajčuk, V. Belicová, T. Lindemanová
c) Komisia kultúry a športu:
Predseda: A. Lichvárová
Členovia: Ing. M. Josko, Mgr. V. Stankovičová, A. Klusová, M. Budzáková
d) Komisia investičná:
Predseda: Jozef Čuban
Členovia: A. Ţivčák, M Gajdoš, J. Andráš, Ing. M. Mrava
Hlasovanie:
za:
9 Ladislav Barabas, Ing. Martin Josko, Andrea Lichvárová, Anton Ţivčák,
Jozef Čuban, Peter Fábry, Ľubomír Pára, Jaroslav Barabás, Marcel Gajdoš
proti:
0
zdrţal sa: 0
K bodu 17. Menovanie zástupcu starostu
Starosta obce v zmysle § 13b ods. 1) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p. oznámil, ţe poveril poslanca Jozefa Čubana zastupovaním starostu obce v čase jeho
neprítomnosti v rozsahu určenom v písomnom poverení.
Návrhová komisia predloţila návrh na uznesenie
Uznesenie č. 23/2019
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
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Poverenie v zmysle § 13b ods. 1 a 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p. poslanca Jozefa Čubana zastupovaním
starostu obce v rozsahu určenom
v písomnom poverení.
Hlasovanie:
za:
9 Ladislav Barabas, Ing. Martin Josko, Andrea Lichvárová, Anton Ţivčák,
Jozef Čuban, Peter Fábry, Ľubomír Pára, Jaroslav Barabás, Marcel Gajdoš
proti:
0
zdrţal sa: 0
K bodu 18. Informácia o pripravovanej akcii „Obecná zabíjačka“
Pán starosta informoval prítomných o pripravovanej akcii „Obecná zabíjačka“, ktorá bude
pripravená pre občanov obce. Materiálno - technické zabezpečenie celej akcie zastreší
poslanec p. A. Ţivčák. Spolupracovať budú všetci poslanci a ich partner/ka. Termín akcie bol
stanovený na sobotu 2. marca – posledný fašiangový víkend pred Popolcovou stredou. Akcia
sa bude konať pri futbalovom ihrisku. Všetci občania sú pozvaní.
Návrhová komisia predloţila návrh na uznesenie OZ.
Uznesenie č. 24/2019
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 starostu obce o pripravovanej akcii „Obecná zabíjačka“ a jej materiálnotechnickom zabezpečení.
Hlasovanie:
za:
9 Ladislav Barabas, Ing. Martin Josko, Andrea Lichvárová, Anton Ţivčák,
Jozef Čuban, Peter Fábry, Ľubomír Pára, Jaroslav Barabás, Marcel Gajdoš
proti:
0
zdrţal sa: 0
Ďalej pán starosta informoval o doručených ţiadostiach o odkúpenie pozemkov.
K ţiadostiam neboli predloţené potrebné doplňujúce materiály (znalecké posudky).
Ţiadosti budú prerokované po doplnení potrebných dokladov.
Zároveň je potrebné vypracovať smernicu o postupe pri odpredaji a prenájme majetku obce
v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p., nakoľko takúto smernicu obec
doteraz nemala.
Návrhová komisia predloţila návrh na uznesenie
Uznesenie č. 25/2019
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 starostu obce o doručených ţiadostiach o odkúpenie pozemkov, ţiadosti sa budú
riešiť po doplnení ţiadostí a prijatí smernice o postupe pri odpredaji a prenájme pozemkov
v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p..
Hlasovanie:
za:
9 Ladislav Barabas, Ing. Martin Josko, Andrea Lichvárová, Anton Ţivčák,
Jozef Čuban, Peter Fábry, Ľubomír Pára, Jaroslav Barabás, Marcel Gajdoš
proti:
0
zdrţal sa: 0
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Ţiadosť p. Kollegu o čiastkovú zmenu ÚPNO v lokalite Pod lesom - parkovisko pri Penzióne
Raimund Vysoké Tatry. Ţiadosť p. Kušniráka o čiastkovú zmenu ÚPNO v lokalite (pri
kriţovatke ciest V.Slavkov – N.Lesná).
Poslanci ţiadosti presunuli na ďalšie rokovanie OZ.
Návrhová komisia predloţila návrh na uznesenie
Uznesenie č. 26/2019
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 starostu obce o doručených ţiadostiach o čiastkovú zmenu ÚPNO. Riešenie
ţiadostí presúva do budúceho rokovania obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:
za:
9 Ladislav Barabas, Ing. Martin Josko, Andrea Lichvárová, Anton Ţivčák,
Jozef Čuban, Peter Fábry, Ľubomír Pára, Jaroslav Barabás, Marcel Gajdoš
proti:
0
zdrţal sa: 0
V diskusii ďalej vystúpil so ţiadosťou o pomoc pri riešení problémov Horného Slavkova
prítomný zástupca občianskeho zdruţenia, ktoré majitelia bytov zaloţili, kde ţiadajú obec
o pomoc pri riešení vzniknutých problémov, keďţe lokalita je bez pitnej vody, kanalizácie,
osvetlenia a miestnej komunikácie - jedná sa skoro o 100 bytov. Ide o investíciu, ktorú
zabezpečoval pán Šuliga, nie o obecnú investíciu. Zástupca starostu p. J. Čuban navrhol
vyvolať jednanie – stretnutie so spoločnosťou Ekoservis. Pán Lichvár poukázal, ţe si
nedostatočne preverili situáciu pred investíciou. Prítomný kňaz Mgr. Kapina sa vyjadril, aby
títo obyvatelia H. Slavkova sa spojili s p. Kollegom a vzájomne postupovali pri riešení
problémov s vodou.
Starosta obce – uviedol, ţe má záujem pomôcť obyvateľom riešiť problémy, ale len v rámci
zákonných moţností. Odporučil, aby títo obyvatelia svoje problémy medializovali. Bude
spoločné stretnutie, kde sa dohodne postup.
Návrhová komisia predloţila návrh na uznesenie
Uznesenie č. 27/2019
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 problémoch obyvateľov lokality Horný Slavkov.
Hlasovanie:
za:
9 Ladislav Barabas, Ing. Martin Josko, Andrea Lichvárová, Anton Ţivčák,
Jozef Čuban, Peter Fábry, Ľubomír Pára, Jaroslav Barabás, Marcel Gajdoš
proti:
0
zdrţal sa: 0
Ďalej v diskusii vystúpili poslanci OZ aj občania.
p. Čuban, zástupca starostu - Boli mu doručené fotografie zle zaparkovaných áut, doručenie
bolo anonymné bez odosielateľa. Skutočnosťou je, ţe mnohé dopravné prostriedky sú na
uliciach (kpt. Morávku, aj na iných) zaparkované nevhodne.
Odpoveď - starosta obce upozornil občanov na to, aby nepodávali anonymné podnety, ale
nech sa kľudne bez obáv podpíšu, a potom budú prejednané.
p. Lichvár – Podal vysvetlenie k výmene pozemkov s obcou, ktorá bola schválená ešte
predchádzajúcim obecným zastupiteľstvom, aby nedochádzalo k zlej interpretácii tejto
výmeny. Starosta v tejto súvislosti zdôraznil, ţe chybu spravila obec. Pán Lichvár ďalej
uviedol, ţe predsedom komisie pozemkových úprav, ktorá mala sceľovať pozemky bol
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predchádzajúci starosta, avšak očakávaná aktivita nebola vykonaná a pre obec nespravil nič,
hoci mal moţnosť.
p. Dţubanová – Potvrdzuje, ţe motorové vozidlá sú nevhodne zaparkované aj na ich ulici.
Po prejednaní problému s p. Čonkom sa situácia zlepšila. Ţiada aby sa viac kontroloval
odvoz odpadov, nakoľko odvozca odváţa odpad aj bez priloţených ţetónov. S poslancom p.
Čubanom si vysvetlili nedorozumenia z minulého OZ.
Odpoveď p. starosta a poslanci OZ – budú sa riešiť aj s problémy pri odvoze odpadov.
Treba upozorniť, aby odvozca odpadu vyberal odpad iba z označených nádob.
Na 2. Rokovaní obecného zastupiteľstva obce Veľký Slavkov boli prijaté uznesenia
č. 9/2019 aţ 27/2019.
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť na 2. zasadnutí obecného zastupiteľstva,
rokovanie ukončil s prianím aby aj na budúcich zasadnutiach OZ sa zúčastnil taký počet
obyvateľov.
Informatívne 3. zasadnutie OZ sa uskutoční v mesiaci apríl 2019, termín bude včas
oznámený.
Zasadnutie OZ bolo ukončené po 3,5 hodinách, o 19,30 hodine.

Overovatelia zápisnice:
Peter Fábry

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

Jaroslav Barabás

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