O B E C MA L Ý

SLAVKOV
Malý Slavkov, 29. 06. 2012

ZÁPISNICA
z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove konaného
dňa 29. júna 2012 o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.
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Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Kontrola plnenia uznesenia z 18. 05. 2012
Interpelácia poslancov
Hospodárenie obce za mesiac máj 2012
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Malý Slavkov za rok 2011
Schválenie záverečného účtu obce Malý Slavkov za rok 2011
Správa hlavného kontrolóra obce Malý Slavkov k vykonanej kontrole
Schválenie Zásad hospodárenia s majetkom obce Malý Slavkov
Schválenie odkúpenia parciel KN-E 124/1 – TTP a KN-E 123/1 – TTP od mesta Kežmarok
Žiadosť DHZ o finančný príspevok
Informácie o cenových ponukách na automobil
Rôzne
Diskusia
Záver

Úvod
Pätnáste zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil a viedol starosta obce p. Ladislav Oravec.
Privítal poslancov obecného zastupiteľstva a hostí.
Prítomným poslancom predložil na schválenie program 15. schôdze OZ, ak nemá nik z prítomných
doplňujúci bod do programu rokovania.
P. Ľudovít Svocák (poslanec obecného zastupiteľstva) - požiadal, aby bolo zasadnutie obecného
zastupiteľstva o 18.00 hod. prerušené z dôvodu jeho účasti na sv. omši
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č.186/2012: Obecné
zastupiteľstvo v Malom Slavkove schvaľuje program 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Malom Slavkove s prestávkou na sv. omšu o 18.00 hod.
Hlasovanie:
za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Emil Pišta, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa: Anton Oračko
neprítomný: Marek Pišta, Kamil Pompa

Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a zvolení: František Bies, Ľudovít Svocák
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a určení: Anton Oračko, Emil Pišta
Zapisovateľ zápisnice: Veronika Pirožeková
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č.187/2012: Obecné
zastupiteľstvo v Malom Slavkove určuje
Návrhovú komisiu v zložení: František Bies, Ľudovít Svocák
Overovateľov zápisnice v zložení: Anton Oračko, Emil Pišta
Zapisovateľa: Veroniku Pirožekovú
Hlasovanie:
za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný: Marek Pišta, Kamil Pompa
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice je elektronická nahrávka DVD nosiča č. 17/2012
Kontrola plnenia uznesenia z 18. 05. 2012
P. Ladislav Oravec (starosta obce) - konštatoval, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia aj
nesplnené uznesenie č. 168/2012 boli splnené. Požiadal prítomných poslancov o vyjadrenie sa
k predloženej kontrole plnenia uznesení, ktorú všetci obdržali v písomnej forme.
P. Ľudovít Svocák (poslanec obecného zastupiteľstva) - poukázal na uznesenia, ktoré boli vzaté na
vedomie (ide o žiadosti občanov o kúpu pozemkov) a je pri nich uvedené „splnené“ aj keď sa
nerozhodovalo o schválení, či neschválení predaja?
P. Ladislav Oravec (starosta obce) - so všetkými doručenými žiadosťami o kúpu pozemkov sa bude
obecné zastupiteľstvo zaoberať po schválení
Zásad hospodárenia s majetkom obce na
septembrovom zasadnutí.
Spoločne sa dohodli, že do kontroly plnenia uznesení sa budú uvádzať len tie uznesenia, ktoré budú
poverovať alebo určovať osobu na konkrétnu úlohu.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č.188/2012: Obecné
zastupiteľstvo v Malom Slavkove berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 14. zasadnutia OcZ
v Malom Slavkove z 18. 05. 2012 bez výhrad
Hlasovanie:
za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný: Marek Pišta, Kamil Pompa
Interpelácia
P. František Bies (poslanec obecného zastupiteľstva) - navrhol, aby sa využila pri dokončení
terénnych prác na priestranstve okolo chodníka na Lomnickej ulici firma Stavasta s ich
mechanizmami.
P. Ladislav Oravec (starosta obce) - informoval, že má prisľúbenú pomoc, ale momentálne majú
veľa práce na dobudovaní IS na novej IBV za Lúčnou ulicou.
P. Anton Oračko (poslanec obecného zastupiteľstva) – opätovne upozornil na cestu v rómskej časti
obce, ktorá je vo veľmi zlom stave, najmä v daždivom počasí sa nedá používať (napr. pri vývoze
TKO) a požiadal, aby sa cesta spevnila navezením kameniva.
P. Ladislav Oravec (starosta obce) - informoval, že pracovníci vodárni doposiaľ nenašli zdroj
odkiaľ je na tomto úseku voda, opätovne ich bude kontaktovať.

Hospodárenie obce za mesiac máj 2012
P. Ľudovít Svocák (poslanec obecného zastupiteľstva) - sa informoval k položke poplatky banke,
úroky, úver, dotazoval sa, či obec musí mať toľko účtov, či sa nedá splatiť úver jednorázovo.
P. Andrea Brutovská (ekonómka obce) – poplatky sú za všetky účty, ktoré obec musí mať, môže sa
zrušiť len účet otvorený na projekt „Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská
republika“. Úroky sú každý mesiac iné.
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informoval, že po zisťovaní v bankách, je úver výhodný, nikde
inde by nedostal výhodnejší. Taktiež by bolo pre obec nevýhodné splatiť úver jednorázovo (len za
poplatok). Aj keď v súčasnosti obec hospodári s prebytkom v obecnom rozpočte, je potrebné
myslieť na budúcnosť, keď bude obec potrebovať prostriedky na spolufinancovanie nových
projektov.
P. František Bies (poslanec obecného zastupiteľstva) - navrhol prehodnotiť prepravu cestujúcich
z Kežmarku do Malého Slavkova a späť počas soboty a nedele o 9.15 hod. a 9.25 hod., nakoľko
obec vynakladá pomerne vysokú čiastku z obecného rozpočtu na tieto spoje, ktoré zdá sa, sú
nevyužité.
Spoločne sa dohodli, že starosta obce zistí na SAD v Poprade rozdiel medzi nákladmi
vynaloženými SAD a dosiahnutou tržbou za prepravu cestujúcich.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č.189/2012: Obecné
zastupiteľstvo v Malom Slavkove berie na vedomie informácie o hospodárení obce za mesiac máj
2012
Hlasovanie:
za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný: Marek Pišta, Kamil Pompa
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Malý Slavkov za rok 2011
PhDr. Mária Balková (kontrolór obce) – informovala, že odborné stanovisko spracovala na
základe návrhu záverečného účtu obce Malý Slavkov za rok 2011. Návrh záverečného účtu bol
spracovaný v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách. Obsahuje najmä údaje o plnení
rozpočtu v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciou aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji
dlhu, údaje o hospodárení a údaje o nákladoch. Finančné hospodárenie obce Malý Slavkov sa
riadilo rozpočtom, ktorý schválilo obecné zastupiteľstvo dňa 09. 02. 2011 uz. č. 14/2011.
Konštatovala, že obec splnila povinnosť dať overiť účtovnú závierku audítorom. Správa
nezávislého audítora bola spracovaná 12. 04. 2012 a s jej výsledkom bolo obecné zastupiteľstvo
oboznámené na riadnom zasadnutí. S ohľadom na zistené skutočnosti a na základe správy audítora
odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť návrh záverečného účtu obce Malý Slavkov za rok
2011 s výhradami, čo nepokladá za chybu. Za nedostatok pokladá, že schválený rozpočet obce
Malý Slavkov na rok 2011 nebol počas roka upravovaný. Nakoľko rozpočet sa nedá pripraviť
presne na „chlp“, má za to, že sa počas roka vyskytli nepredpokladané situácie a prípady,
s ktorými sa pri tvorbe rozpočtu nepočítalo. V takomto prípade sa robí zmena v rozpočte, ku
ktorej predkladá zastupiteľstvu stanovisko hlavný kontrolór obce. Poukázala, že ňou spracované a
predložené materiály sú adekvátne a plnohodnotné k jej pracovnému úväzku hlavného kontrolóra
obce Malý Slavkov (8 hodín mesačne).
Na otázky poslancov k niektorým položkám v predloženom stanovisku adekvátne odpovedala
ekonómka a hlavný kontrolór obce.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice je Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného
účtu obce Malý Slavkov za rok 2011.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č.190/2012: Obecné
zastupiteľstvo v Malom Slavkove berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu
záverečného účtu obce Malý Slavkov za rok 2011

Hlasovanie:
za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný: Marek Pišta, Kamil Pompa
Schválenie záverečného účtu obce Malý Slavkov za rok 2011
P. František Bies (poslanec obecného zastupiteľstva) - poukázal na vysoký poplatok za spotrebu
plynu, vidí nutnosť vymeniť okná na budove obecného úradu a v kultúrnom dome.
P. Ladislav Oravec (starosta obce) - informoval poslancov, že už má predbežný rozpočet na
rekonštrukciu ústredného kúrenia a výmenu okien na budove obecného úradu cca EUR 12 000,00.
Má záujem na tento účel získať finančné prostriedky zo združenia Spiš cez MASK – u.
P. Ľudovít Svocák (poslanec obecného zastupiteľstva) - sa informoval k vyčísleným pohľadávkam
EUR 16 142,00. Pripomenul, že mal byť zverejnený zoznam daňových neplatičov obce Malý
Slavkov.
P. Ladislav Oravec (starosta obce) - ide o nedoplatky za DzN a TKO, neuhradené faktúry za
čiastkovú zmenu ÚPN v lokalite „Bies, Jezerčák, Kredatus, Šterbák a Štancel a prenájom klubu
DONYZ - Marek Klein.
PhDr. Mária Balková (kontrolór obce) - opäť pripomenula fakt, že na vymáhaní nedoplatkov pre
obec, musí predovšetkým záležať starostovi obce, nakoľko on je priamo zodpovedný za hospodárne
nakladanie s majetkom obce, ktorí ma ochraňovať, udržiavať, zveľaďovať. Starosta musí byť
činný a využívať všetky právne prostriedky na ochranu majetku obce, vrátane včasného
uplatňovania práv obce v zmysle platných zákonov.
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informoval, že ide o pohľadávky na daniach od r. 2005 k 31.
12. 2011. V súčasnosti sa tieto pohľadávky voči obci znížili, do budúceho zasadnutia starosta
predloží reálny stav pohľadávok.
P. František Bies (poslanec obecného zastupiteľstva) – v poplatkoch na činnosť stavebného úradu
P. Andrea Brutovská (ekonómka obce) – na konci kalendárneho roka zašle mesto Kežmarok
vyúčtovaciu faktúru (mzda pracovníka, všetky materiálne náklady vynaložené na činnosť SÚ) štát
zasiela mestu dotáciu na činnosť stavebného úradu pre obec Malý Slavkov vo výške cca 900,00 €,
obec prispieva zo svojho rozpočtu mestu na činnosť SÚ taktiež 900,00 € plus získané správne
poplatky.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice je Návrh záverečného účtu obce Malý Slavkov za rok
2011.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č.191/A,B/2012: Obecné
zastupiteľstvo v Malom Slavkove A/ schvaľuje záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce
Malý Slavkov za rok 2011 s výhradami, ktoré sú uvedené v správe audítora a hlavného kontrolóra
B/ schvaľuje použitie prebytku v sume 27 528,46 €, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm.
a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších, na :
- tvorba rezervného fondu 27 528,46 €
Hlasovanie:
za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný: Marek Pišta, Kamil Pompa
Správa hlavného kontrolóra obce Malý Slavkov k vykonanej kontrole
PhDr. Mária Balková (kontrolór obce) – informovala poslancov, že podklady pre napísanie správy
si prácne pripravovala dňa 07. 05. 2012 na obecnom úrade, kde si počas 8. hodín mapovala doklady
- uznesenia a zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva od odchodu hlavného kontrolóra
(kontrola vykonaná od januára 2010).

Zistila, že spravidla 3. bodom rokovania bola kontrola plnenia uznesení. Aj napriek tomu, že
program rokovania bol schválený, mnohokrát sa podľa neho nepostupovalo, čo vzniklo tým, že do
programu vstupovali občania so svojimi otázkami, ktoré veľa ráz neboli obsahovo totožné so
schváleným programom. Uviedla, že jej správu o výsledku kontroly majú všetci k dispozícii. Zo
zistených nedostatkov navrhuje nutne dodržiavať a postupovať podľa zákona o obecnom zriadení
č. 369/1990
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice je Správa hlavného kontrolóra obce Malý Slavkov
k vykonanej kontrole.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č.192/A,B/2012: Obecné
zastupiteľstvo v Malom Slavkove A/berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce Malý
Slavkov o vykonanej kontrole uznesení na základe požiadavky poslancov OcZ z 13. zasadania dňa
18. 04. 2012 B/ poveruje starostu obce a zástupcu starostu na kontrolu nesplnených uznesení
Hlasovanie:
za: : František Bies, Anton Oračko, Emil Pišta, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný: Mgr. Ján Klein, Marek Pišta, Kamil Pompa
Schválenie Zásad hospodárenia s majetkom obce Malý Slavkov
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – predložil na schválenie Zásady hospodárenia s majetkom obce
Malý Slavkov, ktoré boli v zmysle zákona zverejnené po dobu 15dní v mieste obvyklým spôsobom.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice sú Zásady hospodárenia obce Malý Slavkov.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č.193/2012: Obecné
zastupiteľstvo v Malom Slavkove schvaľuje Zásady hospodárenia s majetkom obce Malý Slavkov
Hlasovanie:
za: : František Bies, Anton Oračko, Emil Pišta, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný: Mgr. Ján Klein, Marek Pišta, Kamil Pompa
Schválenie odkúpenia parciel KN-E 124/1 – TTP a KN-E 123/1 – TTP od mesta Kežmarok
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informoval prítomných, že mesto Kežmarok odpredá obci
pozemky – TTP o výmere 950 m2 za 1,40 €/m2, t. j. 1 330,00 €. Jedná sa o pozemky pod miestnou
komunikáciou a priľahlé plochy v lokalite Bies, Jezerčák, Kredatus, Šterbák, Štancel. Žiada od
poslancov, aby rozhodli, či obec odkúpi od mesta Kežmarok predmetné pozemky, aby mohli
žiadatelia o čiastkovú zmenu v danej lokalite pokračovať v realizovaní svojich zámerov a plánov.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č.194/2012: Obecné
zastupiteľstvo v Malom Slavkove schvaľuje odkúpenie parciel KN-E 124/1 – TTP o výmere 607 m2
a KN-E 123/1 – TTP o výmere 343 m2 – k. ú. Malý Slavkov z dôvodu majetkoprávneho usporiadania
pozemkov pod miestnou komunikáciou a priľahlej plochy, ktorá s ňou tvorí neoddeliteľný celok, za
cenu 1,40 €/m2, t.j. 1 330,00 €
Hlasovanie:
za: : František Bies, Anton Oračko, Emil Pišta, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný: Mgr. Ján Klein, Marek Pišta, Kamil Pompa
Žiadosť DHZ o finančný príspevok
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informoval o žiadosti DHZ o finančný príspevok vo výške
300,00 €. Svoju žiadosť odôvodňujú tým, že organizujú pre svojich členov, ich deti a rodinných
príslušníkov Deň detí a Juniáles. Finančné prostriedky by im veľmi pomohli, nakoľko už dosť
investovali do športového ihriska a momentálne pracujú na jeho zveľaďovaní.

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č.195/2012: Obecné
zastupiteľstvo v Malom Slavkove schvaľuje žiadosť DHZ o finančný príspevok vo výške 300,00 €
z rozpočtu z programu 8 – KULTÚRA, podprogram 8.1 Kultúrne a športové podujatia
Hlasovanie:
za: František Bies, Anton Oračko, Emil Pišta, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný: Mgr. Ján Klein, Marek Pišta, Kamil Pompa
Informácie o cenových ponukách na automobil

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informoval o dvoch cenových ponukách na nový úžitkový
automobil pre obec zn. Renault – 28 740,00 € a Peugeot - 25 000,00 € .
Prítomní diskutovali o tom, či je dobré zakúpiť nový automobil alebo ojazdený, ak nové auto, tak
v hotovosti alebo na lízing? Navrhli, zaoberať sa týmto na budúcom rokovaní po predložení tretej
cenovej ponuky.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č.196/A/B/2012: Obecné
zastupiteľstvo v Malom Slavkove A/berie na vedomie informáciu o cenových ponukách na
automobil
B/ poveruje starostu obce na budúce zastupiteľstvo pripraviť 3 cenové ponuky
Hlasovanie:
za: : František Bies, Anton Oračko, Emil Pišta, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný: Mgr. Ján Klein, Marek Pišta, Kamil Pompa
Rôzne
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informoval, že bola poslancami vykonaná kontrola pecí do
kuchynky v kultúrnom dome, ktoré zabezpečil p. Svocák. Spoločne sa zhodli na tom, že pece
vyhovujú.
P. Ľudovít Svocák (poslanec obecného zastupiteľstva) - navrhol, aby obec využila možnosť
európskych fondov a zrealizovala ďalší projekt, ktorý by bol zameraný na rekonštrukciu budov
obecného úradu, alebo kultúrneho domu (výmena okien, rekonštrukcia ústredného kúrenia).
Informoval sa u rómskych poslancov, ako dopadla akcia „Život“, ktorú organizoval p. Marek
Pišta so svojim združením Rómske srdce, či sa tam uskutočnili všetky aktivity, ktoré uviedol
v žiadosti o finančný príspevok.
Prítomní rómski poslanci uviedli, že akcia bola vydarená, prebiehala tak ako bolo uvedené
v žiadosti. Majú výhrady oni, aj iní rómsky občania voči osobe p. Mareka Pištu. Nechcú, aby
v budúcnosti organizoval akcie pre rómov, nakoľko ich zavádzal (sponzorské príspevky).
V bode Rôzne Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove prijalo tieto uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č.197/2012: Obecné
zastupiteľstvo v Malom Slavkov poveruje starostu obce v spolupráci s ekonómkou obce zrušiť bežný
účet zriadený na projekt „Spoznajme sa lepšie! Program cezhraničnej spolupráce Poľsko –
Slovenská republika“ a finančné prostriedky previesť na bežný účet Obce Malý Slavkov
Hlasovanie:
za: František Bies, Anton Oračko, Emil Pišta, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný: Mgr. Ján Klein, Marek Pišta, Kamil Pompa

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č.198/2012: Obecné
zastupiteľstvo v Malom Slavkov poveruje starostu obce do budúceho zastupiteľstva prešetriť
na SAD v Poprade rozdiel medzi nákladmi vynaloženými SAD a dosiahnutou tržbou s DPH za
prepravu cestujúcich z Kežmarku do Malého Slavkova a späť počas soboty a nedele

Hlasovanie:
za: František Bies, Anton Oračko, Emil Pišta, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný: Mgr. Ján Klein, Marek Pišta, Kamil Pompa
Záver
V závere
zastupiteľstva.

starosta obce poďakoval prítomným a ukončil 15. zasadnutie obecného

V Malom Slavkove, 04. 07. 2012
Zapísala : Veronika Pirožeková

Ladislav Oravec
starosta obce
Overovatelia:
Anton Oračko:
Emil Pišta:

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
Malý Slavkov, 02. 07. 2012

Uznesenia
z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove
konaného dňa 29. júna 2012 v zasadacej miestnosti obecného úradu Obce Malý Slavkov


Uznesenie č. 186/2012
Program 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove
________________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
schvaľuje
program 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove s prestávkou na sv. omšu
o 18.00 hod.
Hlasovanie:
za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Emil Pišta, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa: Anton Oračko
neprítomný: Marek Pišta, Kamil Pompa

Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 187/2012
z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 29. 06. 2012
Schválenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
________________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
schvaľuje
Návrhovú komisiu v zložení: František Bies, Ľudovít Svocák
Overovateľov zápisnice v zložení: Anton Oračko, Emil Pišta
Zapisovateľ: Veronika Pirožeková
Hlasovanie: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Ľudovít Svocák
za:
proti:
zdržal sa:
neprítomný: Marek Pišta, Kamil Pompa

Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 188/2012
z15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 29. 06. 2012
Kontrola plnenia uznesení zo 14. zasadnutia OcZ v Malom Slavkove konaného dňa 18. 05. 2012
________________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení zo 14. zasadnutia OcZ v Malom Slavkove z 18. 05. 2012 bez výhrad
Hlasovanie:
za: : František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný: Marek Pišta, Kamil Pompa

Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 189/2012
z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 29. 06. 2012
Informácie o hospodárení obce za mesiac máj 2012
________________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
berie na vedomie
informácie o hospodárení obce za mesiac máj2012
Hlasovanie:
za: : František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný: Marek Pišta, Kamil Pompa

Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 190/2012
z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 29. 06. 2012
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Malý Slavkov za rok 2011
________________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Malý Slavkov za rok 2011
Hlasovanie:
za: : František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný: Marek Pišta, Kamil Pompa

Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 191/2012
z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 29. 06. 2012
Schválenie záverečného účtu obce Malý Slavkov za rok 2011
________________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
A/ schvaľuje
záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce Malý Slavkov za rok 2011 s výhradami, ktoré
sú uvedené v správe audítora a hlavného kontrolóra
B/ schvaľuje
použitie prebytku v sume 27 528,46 €, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších, na :
- tvorba rezervného fondu 27 528,46 €
Hlasovanie:
za: : František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný: Marek Pišta, Kamil Pompa

Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 192/2012
z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 29. 06. 2012
Správa hlavného kontrolóra obce Malý Slavkove o vykonanej kontrole
________________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
A/ berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra obce Malý Slavkov o vykonanej kontrole uznesení na základe
požiadavky poslancov OcZ z 13. zasadania dňa 18. 04. 2012
B/ poveruje
starostu obce a zástupcu starostu na kontrolu nesplnených uznesení
Hlasovanie:
za: : František Bies, Anton Oračko, Emil Pišta, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný: Mgr. Ján Klein, Marek Pišta, Kamil Pompa

Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 193/2012
z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 29. 06. 2012
Schválenie Zásad hospodárenia s majetkom obce Malý Slavkov
________________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
schvaľuje
Zásady hospodárenia s majetkom obce Malý Slavkov
Hlasovanie:
za: : František Bies, Anton Oračko, Emil Pišta, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný: Mgr. Ján Klein, Marek Pišta, Kamil Pompa

Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 194/2012
z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 29. 06. 2012
Schválenie odkúpenia parciel KN-E 124/1 – TTP a KN-E 123/1 – TTP od mesta Kežmarok
_______________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
schvaľuje
odkúpenie parciel KN-E 124/1 – TTP o výmere 607 m2 a KN-E 123/1 – TTP o výmere 343 m2 – k.
ú. Malý Slavkov z dôvodu majetkoprávneho usporiadania pozemkov pod miestnou komunikáciou
a priľahlej plochy, ktorá s ňou tvorí neoddeliteľný celok, za cenu 1,40 €/m2, t.j. 1 330,00 €.
Hlasovanie:
za: : František Bies, Anton Oračko, Emil Pišta, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný: Mgr. Ján Klein, Marek Pišta, Kamil Pompa

Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 195/2012
z 15. Zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 29. 06. 2012
Žiadosť DHZ o finančný príspevok
________________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
schvaľuje
žiadosť DHZ o finančný príspevok vo výške 300,00 € z rozpočtu z programu 8 – KULTÚRA,
podprogram 8.1 Kultúrne a športové podujatia
Hlasovanie:
za: : František Bies, Anton Oračko, Emil Pišta, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný: Mgr. Ján Klein, Marek Pišta, Kamil Pompa

Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 196/2012
z 15. Zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 29. 06. 2012
Informácie o cenových ponukách na automobil
________________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
A/ berie na vedomie
informáciu o cenových ponukách na automobil
B/ poveruje
starostu obce na budúce zastupiteľstvo pripraviť 3 cenové ponuky
Hlasovanie:
za: František Bies, Anton Oračko, Emil Pišta, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný: Mgr. Ján Klein, Marek Pišta, Kamil Pompa

Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 197/2012
z 15. Zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 29. 06. 2012
Rôzne
________________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
poveruje
starostu obce v spolupráci s ekonómkou obce zrušiť bežný účet zriadený na projekt „Spoznajme sa
lepšie! Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika“ a finančné prostriedky
previesť na bežný účet Obce Malý Slavkov
Hlasovanie:
za: František Bies, Anton Oračko, Emil Pišta, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný: Mgr. Ján Klein, Marek Pišta, Kamil Pompa

Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 198/2012
z 15. Zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 29. 06. 2012
Rôzne
________________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
poveruje
starostu obce do budúceho zastupiteľstva prešetriť na SAD v Poprade rozdiel medzi nákladmi
vynaloženým i SAD a dosiahnutou tržbou s DPH za prepravu cestujúcich z Kežmarku do Malého
Slavkova a späť počas soboty a nedele
Hlasovanie:
za: František Bies, Anton Oračko, Emil Pišta, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný: Mgr. Ján Klein, Marek Pišta, Kamil Pompa

Ladislav Oravec
starosta obce

