OBEC

MA L Ý S L A V K O V
Malý SlavkovĽ 13. 12. 2012

ZÁPISNICA
z 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove konaného
dňa 12. decembra 2012 o 15.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu
Prítomní: pod a prezenčnej listinyĽ ktorá tvorí neoddelite nú súčasť tejto zápisnice.
Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
Určenie návrhovej komisieĽ mandátovejĽ overovate ov zápisnice a zapisovate a
Zloženie s ubu nového poslanca
Kontrola plnenia uznesení z 21. 11. 2012
Interpelácia poslancov
Hospodárenie obce za mesiac november 2012
Všeobecne záväzné nariadenia č. 5/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa materskej školy so sídlom na územní obce Malý Slavkov
8. Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2012 o určení výšky príspevku na činnosť školy
a školského zariadenia
9. Rozpočet obce Malý Slavkov na rok 2012 – úprava č. 1
10. Rozpočet obce Malý Slavkov na rok 2013
11. Predaj časti pozemku parc. č. 124/1 p. Šterbákovi PatrikoviĽ Malý Slavkov
12. Predaj časti pozemku parc. č. 124/1 p. Nahálkovej LuciiĽ Malý Slavkov
13. Upozornenie prokurátora na nezákonnosť zistenú kontrolnou previerkou - informácia
14. Rôzne
15. Diskusia
16. Záver
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Úvod
Dvadsiate zasadnutie obecného zastupite stva zahájil a viedol starosta obce p. Ladislav
Oravec. Privítal hlavného kontrolóra obceĽ poslancov obecného zastupite stva.
Prítomným poslancom predložil na schválenie program 20. zasadnutia OZ a požiadal ich o jeho
doplnenie o Žiadosť p. Kuchtovej o odkúpenie časti pozemku. P. Svocák poslanec obecného
zastupite stva taktiež požiadal o doplnenie programu o bod Úprava zásad odmeňovania poslancov
OZ. Prítomní poslanci súhlasili so zmenou v programe 20. zasadnutia obecného zastupite stva a to
po bode 13 doplniť Žiadosť P. Petry Kuchtovej o odkúpenie časti pozemku – bod 14, Doplnenie
zásad odmeňovania poslancov OZ – bod 15Ľ bod 16. RôzneĽ bod 17. DiskusiaĽ bod 18. Záver.
Program:
1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
1. Určenie návrhovej komisieĽ mandátovejĽ overovate ov zápisnice a zapisovate a
2. Zloženie s ubu nového poslanca
3. Kontrola plnenia uznesení z 21. 11. 2012

4. Interpelácia poslancov
5. Hospodárenie obce za mesiac november 2012
6. Všeobecne záväzné nariadenia č. 5/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa materskej školy so sídlom na územní obce Malý Slavkov
7. Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2012 o určení výšky príspevku na činnosť školy
a školského zariadenia
8. Rozpočet obce Malý Slavkov na rok 2012 – úprava č. 1
9. Rozpočet obce Malý Slavkov na rok 2013
10. Predaj časti pozemku parc. č. 124/1 p. Šterbákovi PatrikoviĽ Malý Slavkov
11. Predaj časti pozemku parc. č. 124/1 p. Nahálkovej LuciiĽ Malý Slavkov
12. Upozornenie prokurátora na nezákonnosť zistenú kontrolnou previerkou - informácia
13. Žiadosť P. Petry Kuchtovej o odkúpenie časti pozemku
15. Doplnenie zásad odmeňovania poslancov OZ Rôzne
16. Rôzne
17. Diskusia
18. Záver
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 236/2012: Obecné
zastupiteľstvo v Malom Slavkove schvaľuje program 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva
doplnený o Žiadosť P. Petry Kuchtovej o odkúpenie časti pozemku – bod 14 a Doplnenie zásad
odmeňovania poslancov- bod 15
Hlasovanie:
za: František BiesĽ Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek PištaĽ udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í):
Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a zvolení: Emil PištaĽ udovít Svocák
Za overovate ov zápisnice boli navrhnutí a určení: Mgr. Ján KleinĽ František Bies
Zapisovate zápisnice: Veronika Pirožeková
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 237/2012: Obecné
zastupiteľstvo v Malom Slavkove určuje
Návrhovú komisiu v zložení: František BiesĽ Mgr. Ján Klein
Mandátovú komisiu: Emil PištaĽ Marek Pišta
Overovate ov zápisnice v zložení: Anton OračkoĽ udovít Svocák
Zapisovate zápisnice: Veronika Pirožeková
Hlasovanie:
za: František BiesĽ Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek PištaĽ udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomní (í):
Neoddelite nou súčasťou tejto zápisnice je elektronická nahrávka DVD nosiča č.21/1/2012
Zloženie sľubu nového poslanca
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informoval prítomných o odstúpení p. Kamila Pompu z postu
poslanca obecného zastupite stva obce Malý Slavkov zo zdravotných dôvodov k 30. 11. 2012.
Zároveň požiadal p. Stanislava PompuĽ
prvého náhradníka z rady náhradníkov za poslanca
obecného zastupite stvaĽ aby prečítal s ub poslanca a následne podpísal tento s ub. Po splnení
zákonných náležitosti mandátová komisia overila s ub za poslanca OZĽ čím sa p. Stanislav Pompa
ujal postu poslanca obecného zastupite stva obce Malý Slavkov. Obecné zastupiteľstvo prijalo
k tomuto bodu programu uznesenie č. 238/2012: Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
A/ berie na vedomie vzdanie sa mandátu poslanca p. Kamila Pompu zo zdravotných dôvodov

B/ berie na vedomie zloženie sľubu nového poslanca p. Stanislava Pompu
Hlasovanie:
za: František BiesĽ Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek PištaĽ udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný:
Kontrola plnenia uznesení z 21. 11. 2012
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – požiadal prítomných poslancov o vyjadrenie sa k predloženej
kontrole plnenia uzneseníĽ ktorú všetci obdŕžali v písomnej forme.
P. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – sa informoval u p. starostuĽ či PDP
súhlasilo s podmienkami zmluvyĽ ktorou sa zaoberali na predošlom zastupite stve.
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – konštatovalĽ že PDP podpísalo predmetnú zmluvu aj
s predloženými podmienkami.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č.239/2012: Obecné
zastupiteľstvo v Malom Slavkove berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 20. zasadnutia OcZ
v Malom Slavkove ako informatívnu.
Hlasovanie:
za: František BiesĽ Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek PištaĽ udovít Svocák
proti:
zdržal sa: Stanislav Pompa
neprítomný (í):
Interpelácia
P. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – prejavil svoju nespokojnosťĽ že
materiály oh adom rozpočtu obce na rok 2013 mu boli doručené na poslednú chví u aj napriek
tomuĽ že boli dohodnutí Ľ že mu predmetné materiály pošle.
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – vysvetlilĽ že on mal dovolenku a pokia si on pamätá p.
Svocák si mal materiály vyzdvihnúť osobne na obecnom úrade.
P. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – žiada do budúcna zjednať nápravu a
nebude nateraz o tom polemizovať
P. František Bies (poslanec obecného zastupite stva) – kritizoval obecný úradĽ že v obecnom
rozhlase púšťa nevhodné piesneĽ je potrebné vyberať ich s citom. Prežívame advent a do rozhlasu
sa púšťajú vianočné piesneĽ jeho to pohoršuje - nerobme komerčne. Treba si ustrážiťĽ čo
v rozhlase hráme. Navrhuje na konkrétnu príležitosť hrať stále tú istú pieseňĽ aby občania vedeli
pod a pesničky identifikovaťĽ čo sa bude v rozhlase hlásiť. Keď bol on starostaĽ hral v rozhlase aj
jubilantom a aj pol hodinu a s citom vyberal pesničky pre konkrétneho jubilanta. Obecný úrad
opakovane hrá len toho „kubašana“Ľ a pri tom je to ko udových a iných pekných piesní.
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – konštatovalĽ že je ťažké posúdiťĽ čo je pekná a čo nepekná
pieseň. Každý má rád niečo inéĽ takže sa ťažko vyhovie každému. Starosta názor p. Biesa berie na
vedomie, a aby sa nikoho nedotkol do budúcna bude v rozhlase hrať hudba bez textu.
P. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – žiadaĽ aby mu boli pracovné materiály
na zasadnutia OZ zasielané e-mailom. (Ostatným poslancom vyhovuje písomná forma).
P. František Bies (poslanec obecného zastupite stva) – sa pochvalne vyjadril o internetovej
stránke obce Malý Slavkov.
PhDr. Mária Balková (kontrolór obce) – stručne informovala prítomných o výkone kontrolnej
činnosti v priebehu hodnoteného obdobia (prvý a druhý polrok 2012) v súlade s plánmi kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra. Bola zameraná predovšetkým na kontrolu zákonnostiĽ účinnostiĽ
hospodárnosti a efektívnosti hospodárenia a nakladania s majetkom obce a majetkovými právami
obceĽ kontrolu príjmovĽ výdavkov a finančných operácií obceĽ kontrolu vybavovania sťažností
a petíciíĽ kontrolu dodržiavania VZN obceĽ kontrolu plnenia uznesení OZĽ kontrolu plnenia
interných predpisov obceĽ či kontrolu ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.
KonštatovalaĽ že ide o rozsiahlu správuĽ preto nebola predložená každému poslancovi samostatne.

Poslanci boli písomne upovedomeníĽ že uvedená správa je k dispozícii na obecnom úrade počas
úradných hodín. (Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malý Slavkov tvorí
neoddelite nú súčasť tejto zápisnice).
Mgr. Ján Klein (poslanec obecného zastupite stva) – informoval o pozitívnom ohlase verejnosti na
akciu obecného Mikuláša s týmĽ že niektorým mamičkám bola zima a ocenili by varené vínko.
Hospodárenie obce za mesiac november 2012
P. František Bies (poslanec obecného zastupite stva) – sa informovalĽ či je v rómskej časti obce
namontované svetlo.
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informovalĽ že lampa je namontovanáĽ ale verejné osvetlenie
tam nesvietiĽ nako ko sa zistiloĽ že tam chýba 5. vodič.
P. Anton Oračko (poslanec obecného zastupite stva) – sa informoval k položke pluhovanie.
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – pluhovalo sa raz v poslednú októbrovú nede u.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č.240/2012: Obecné
zastupiteľstvo v Malom Slavkove berie na vedomie Hospodárenie obce za mesiac november 2012.
Hlasovanie:
za: František BiesĽ Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek PištaĽ Stanislav PompaĽ
udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný (í):
Všeobecne záväzné nariadenia č. 5/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa materskej školy so sídlom na územní obce Malý Slavkov
P. Ladislav Oravec (starosta obce) - predložil na schválenie VZN č. 5/2012 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ v Malom Slavkove. Informoval o normatíve/dieťaĽ ktoré obec
dostáva v podielových daniach a ktorý určuje štát. VZN č. 5/2012 sa zverejní na internetovej
stránke a na úradnej tabuli obce Malý Slavkov po dobu 15 dní. Obecné zastupiteľstvo prijalo
k tomuto bodu programu uznesenie č.241/2012: Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenia č. 5/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa materskej školy so sídlom na územní obce Malý Slavkov
Hlasovanie:
za: František BiesĽ Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek PištaĽ Stanislav PompaĽ
udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný (í):
(VZN č. 5/2012 tvorí neoddelite nú súčasť tejto zápisnice).
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2012 o určení výšky príspevku na činnosť školy
a školského zariadenia
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – predložil na schválenie Všeobecne záväzné nariadenie č.
6/2012 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia. Výška príspevku je
podmienená v zmysle Zákona o životnom minime. V našom školskom zariadení ide o sumu 1,99
€/dieťa okrem predškolákov. VZN č. 6/2012 sa zverejní na internetovej stránke a na úradnej tabuli
obce Malý Slavkov po dobu 15 dní.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č.242/2012: Obecné
zastupiteľstvo v Malom Slavkove schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2012 o určení výšky
príspevku na činnosť školy a školského zariadenia
Hlasovanie:
za: František BiesĽ Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek PištaĽ Stanislav PompaĽ
udovít Svocák

proti:
zdržal sa:
neprítomný (í):
(VZN č. 6/2012 tvorí neoddelite nú súčasť tejto zápisnice).
Rozpočet obce Malý Slavkov na rok 2012 – úprava č. 1
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – predložil na prerokovanie úpravu rozpočtu obce na rok 2012.
KonštatovalĽ že ide o úpravu rozpočtu na základe tohoĽ čo vieme v rámci rozpočtovania do
novembra 2012. Informoval prítomných o stanovisku hlavného kontrolóra k predmetnej úprave.
Nako ko je predmetný návrh spracovaný v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávyĽ doporučuje obecnému zastupite stvu schváliť návrh prvej zmeny rozpočtu na rok
2012 bez pripomienok.
Obecné zastupite stvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č.243/2012: Obecné
zastupite stvo v Malom Slavkove schvaľuje úpravu č. 1 Rozpočtu obce Malý Slavkov na rok
2012
Hlasovanie:
za: František BiesĽ Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek PištaĽ Stanislav PompaĽ
udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný (í):
Rozpočet obce Malý Slavkov na rok 2013
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – predložil na prerokovanie Rozpočet obce na rok 2013
a Rozpočet na roky 2014-2015
udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – konštatovalĽ že ak bude vybudované
plánované krematóriumĽ či sa oplatí v obci stavať dom smútku. Navrhuje zrušiť v rozpočte položku
na dom smútku. (Nasledovala dlhá rozprava o potrebnosti domu smútku v obci).
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informovalĽ že to bol len návrh naplánovať do obecného
rozpočtu na budúce obdobie aj finančné prostriedky na realizáciu domu smútku (pobádala ho
k tomu aj ochota zo strany spoluobčanov pomôcť a stavať ho svojpomocne). Nie je to definitívneĽ
neskôr po zvážení sa to môže zmeniť. Teraz nevidí dôvod polemizovať o tomĽ či obec potrebuje
dom smútku alebo nie. Požiadal prítomných poslancovĽ aby hlasovaním vyjadriliĽ či ponechať
v rozpočte položku na dom smútku EUR 5000Ľ00.
Hlasovanie:
za: František BiesĽ Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek PištaĽ Stanislav Pompa
zdržal sa: udovít Svocák
Predložil prítomným odborné stanovisko kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu obce na
roky 2013 – 2015Ľ ktorý bol spracovaný v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách. Hlavný
kontrolór obce odporučil obecnému zastupite stvu predložený návrh rozpočtu na rok 2013 schváliť
a na roky 2014 a 2015 zobrať na vedomie.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č.244/2012: Obecné
zastupiteľstvo v Malom Slavkove A/ schvaľuje rozpočet obce Malý Slavkov na rok 2013
B/ berie na vedomie rozpočet obce na roky 2014 - 2015
C/ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2013
Hlasovanie:
za: František BiesĽ Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek PištaĽ
proti:
zdržal sa: udovít Svocák
neprítomný: Stanislav Pompa

Predaj časti pozemku parc. č. 124/1 p. Šterbákovi Patrikovi, Malý Slavkov
Ladislav Oravec (starosta obce) – predložil na schválenie prevod nehnute nosti vo vlastníctve obce
p. Šterbákovi PatrikoviĽ Malý Slavkov v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce a a zákona
o majetku obce, a to časti pozemku parc. č. 124/1 v zmysle predloženého GP č. 34630911-3/2012
zo dňa 12. 11.2012. Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č.245/2012:
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove schvaľuje prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
Malý Slavkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa § 9a ods. 8 písm. e), a to konkrétne v danom
prípade: časť pozemku KN-E parc. č. 124/1 o výmere 70 m2, druh pozemku: trvalý tr. porast, ktorý
sa nachádza v katastrálnom území Malý Slavkov a je zapísaný na liste vlastníctva č. 1 Obce Malý
Slavkov, ktorý bol GP č. 34630911-3/2012 zo dňa 12. 11. 2012 priradený k parcele č. 290, za cenu
7,00 €/m2, celkom € 490,00, p. Šterbákovi Patrikovi, Gerlachovská 57, Malý Slavkov.
Dôvod: Jedná sa o plochu okolo stavby, ktorá je v súkromnom vlastníctve žiadateľa. (V zmysle
Zásad hospodárenia s majetkom obce Malý Slavkov č. 2/2012, § 12, písm. g))
Hlasovanie:
za: František BiesĽ Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek PištaĽ udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný: Stanislav Pompa
Predaj časti pozemku parc. č. 124/1 p. Nahálkovej Lucii, Malý Slavkov
Ladislav Oravec (starosta obce) – predložil na schválenie prevod nehnute nosti vo vlastníctve obce
p. Nahálkovej LuciiĽ Malý Slavkov v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce a a zákona
o majetku obce, a to časti pozemku parc. č. 124/1 v zmysle predloženého GP č. 34630911-5/2012
zo dňa 19. 11.2012. Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č.246/2012:
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove schvaľuje prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
Malý Slavkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa § 9a ods. 8 písm. e), a to konkrétne v danom
prípade:
časť pozemku KN-E parc. č. 124/1 o výmere 25 m2, druh pozemku: trvalý tr. porast, ktorý sa
nachádza v katastrálnom území Malý Slavkov a je zapísaný na liste vlastníctva č. 1 Obce Malý
Slavkov, ktorý bol GP č. 34630911-5/2012 zo dňa 19. 11. 2012 priradený k parcele č. 288/2, za
cenu 7,00 €/m2, celkom € 175,00, p. Nahálkovej Lucii s manž., Gerlachovská 57, Malý Slavkov.
Dôvod: Jedná sa o plochu okolo stavby, ktorá je v súkromnom vlastníctve žiadateľa. (V zmysle
Zásad hospodárenia s majetkom obce Malý Slavkov č. 2/2012, § 12, písm. g))
Hlasovanie:
za: František BiesĽ Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek PištaĽ udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný: Stanislav Pompa,
Upozornenie prokurátora na nezákonnosť zistenú kontrolnou previerkou - informácia
Ladislav Oravec (starosta obce) – informoval prítomných o vykonanej kontrole Okresnej
prokuratúry v Kežmarku zo dňa 17. 09. 2012 na úseku evidencie priestupkov. Kontrolou bolo
zistenéĽ že obec splnila povinnosť zriadiť evidenciu priestupkov do 31. 12. 2010 a zároveň boli
zistené formálne nedostatky spočívajúce v neuvedení niektorých náležitostíĽ ktoré boli obcou
následne do evidencie doplnenéĽ teda tomuto upozorneniu bolo v plnom rozsahu vyhovené.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č.246/2012: Obecné
zastupiteľstvo v Malom Slavkove berie na vedomie upozornenie prokurátora na nezákonnosť
zistenú kontrolnou previerkou ako informatívnu
Hlasovanie:
za: František BiesĽ Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek PištaĽ Stanislav Pompa
udovít Svocák
proti:
zdržal sa:

neprítomný (í):
Žiadosť P. Petry Kuchtovej o odkúpenie časti pozemku
Ladislav Oravec (starosta obce) – predložil na prerokovanie žiadosť p. Kuchtovej o odkúpenie časti
pozemku parc. č. 195 v k. ú. Malý Slavkov. Ide o neoplotený pozemokĽ ktorého určitú časť tvorí
obecný odvodňovací kanál. Žiadate ka navrhuje zachovať 3 m šírku kanála. Ak by obec pristúpila
k odpredajuĽ pozemok chce oddeliť od predmetného kanála oplotenímĽ ktoré je ochotná vybudovať
na vlastné náklady. Z uvedeného dôvodu navrhuje odpredať obecný pozemok 1m 2 /1Ľ66 €.
Starosta obce pripomenul poslancomĽ že o tomto prípade rokovali na predošlom zasadnutíĽ keď
žiadate ústne požiadal o odpredaj predmetného pozemku. Starosta obce ho informoval
o rozhodnutí zastupite stvaĽ odpredať majetok obce v zmysle platných zásad hospodárenia
s majetkom obce, a to 1m2/7Ľ00 € s čím žiadate nesúhlasí a navrhuje vyššie uvedené. Starosta obce
má za toĽ že treba poriadne zvážiťĽ čo bude pre obec prospešné a hospodárne a h adať riešenie ako
pomôcť. Pripomenul prítomným chybný postoj zástupcov obce v minulosti (chodník z Lúčnej
ulice na ulicu GerlachovskúĽ ak by boli zareagovali inakĽ chodník mohol byť doteraz). InformovalĽ
že ide o dĺžku plota cca 40Ľ00 mĽ ktorý by žiadate vybudoval na vlastné nákladyĽ čo považuje za
adekvátne k navrhovanej cene za m2. Pozemok je široký spredu od MK cca 3 m a vzadu za
domami cca 11 m. V prípade odpredania pod a predloženej žiadostiĽ je zabezpečený dostatočný
prístup k rigolu aj prechod na novovybudovanú IBV v Krá ovskom údolí.
udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) - poukázal na toĽ že v budúcnosti by mohli
všetci občania cez pozemkyĽ ktorých vedie obecný rigolĽ žiadať od obce určité zvýhodnenia napr.
vybudovať plot. NesúhlasíĽ aby sa tento pozemok predal za nižšiu cenu ako je určené v zásadách
hospodárenia s majetkom obceĽ má za to Ľ že tým sa poruší zákon obce.
František Bies (poslanec obecného zastupite stva) - konštatovalĽ že prijali zásady hospodárenia
s majetkom obce aj z toho dôvoduĽ aby pri odpredaji obecného majetku neboli robené a nevznikali
výnimky pri určovaní výšky sumy za m2 tomuĽ ktorému kupujúcemu. Keď raz schválili 7Ľ00 €/ m2,
tak by to nemali meniť.
Po rozprave sa prítomní poslanci dohodli ešte prekonzultovať a preriešiť predmetnú žiadosť so
žiadate om.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č.247/2012: Obecné
zastupiteľstvo v Malom Slavkove berie na vedomie Žiadosť p. Petry Kuchtovej o odkúpenie časti
pozemku KN-C par. č. 195 v K. ú. Malý Slavkov
prekladá Žiadosť p. Petry Kuchtovej o odkúpenie časti pozemku KN-C par. č. 195 v K. ú. Malý
Slavkov na budúce zasadnutie obecného zastupiteľstva
Hlasovanie:
za: František BiesĽ Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek PištaĽ Stanislav PompaĽ
proti:
zdržal sa: udovít Svocák
neprítomný (í):
Doplnenie zásad odmeňovania poslancov OZ
udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – požiadalĽ aby boli zásady odmeňovania
poslancov OZ doplnené o možnosť vyplácania odmien formou darčekovej poukážky a o možnosť
vyplácať odmeny za zasadnutie aj raz ročne pod a požiadavky poslanca. Dohodli sa do budúceho
zasadnutia pripraviť v zmysle platného zákona dodatok č. 2 k Zásadám odmeňovania poslancov
OZ.
Rôzne
Mgr. Ján Klein (poslanec obecného zastupite stva) – navrholĽ nako ko je koniec roka odmeniť
starostuĽ kontrolóra obceĽ pracovníkov a poslancov za celoročne vykonanú prácu.
Anton Oračko (poslanec obecného zastupite stva) – pripomenulĽ že starostovi obce pri nástupe do
funkcie starostu obceĽ neschválili k tarifnému platu žiadne percentá navrhuje pretoĽ aby starostovi

obce za prácu vykonanú v prospech obce počas pôsobenia vo funkcii starostu navýšili plat vo
výške 70 % za mesiac december 2012.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č.249/A/2012: Obecné
zastupiteľstvo v Malom Slavkove A/schvaľuje priznať starostovi obce Malý Slavkov navýšenie
tarifného platu vo výške 70% za mesiac december 2012
Hlasovanie:
za: František BiesĽ Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek PištaĽ Stanislav PompaĽ
udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný:
Ladislav Oravec (starosta obce) – požiadal poslancov navýšiť rozpočet obce o EUR 1000,00 na
odmeny pre zamestnancov obce za dobre odvedenú prácuĽ ktorú vykonávali nad rámec svojej
pracovnej náplne (napr. organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí). Odmeny by boli
vyplatené v mesiaci december. Táto položka sa odzrkadli už v novom rozpočteĽ v januári za
mesiac december.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č.249/B/2012: Obecné
zastupiteľstvo v Malom Slavkove B/schvaľuje priznať odmeny pre zamestnancov obce v celkovej
výške EUR 1000,00 v hrubom
Hlasovanie:
za: František BiesĽ Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek PištaĽ Stanislav PompaĽ
udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný (í):
Ladislav Oravec (starosta obce) – navrhol priznať navýšenie tarifného platu pre kontrolórku obce
vo výške 30% za mesiac december 2012.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 249/C/2012: Obecné
zastupiteľstvo v Malom Slavkove C/schvaľuje kontrolórke obce Malý Slavkov navýšenie platu vo
výške 30% za mesiac december 2012
Hlasovanie:
za: František BiesĽ Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek PištaĽ Stanislav PompaĽ
udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný (í):
Ladislav Oravec (starosta obce) – informovalĽ že odmeny pre poslancov za aktívnu spoluprácu pri
organizovaníĽ či zabezpečovaní kultúrno-spoločenských podujatí organizovaných obcou má
v zmysle platných zásad odmeňovania poslancov rozdeliť on.
Navrhol odmeniť každého poslanca jednotlivo pod a tohoĽ kto sa akou mierou zapájal do diania
v obciĽ organizovaní akcii a pod a účasti na zasadnutiach OZ. PrízvukovalĽ že odmeny neschva uje
starostaĽ ale poslanci. Po vzájomnej diskusii o tomto návrhu väčšina poslancov navrhla byť
solidárni a odmeniť každého z poslancov rovnako, a to poslancom dať odmenu vo výške EUR
300,00 a zástupcovi starostu vo výške EUR 500Ľ00. Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu
programu uznesenie č.249/D/2012: Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove D/schvaľuje priznať
odmeny poslancom obecného zastupiteľstva obce Malý Slavkova, a to : zástupcovi starostu obce
EUR 500,00 a ostatným poslancom každému EUR 300,00 v hrubom.
Hlasovanie:
za: František BiesĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek PištaĽ Stanislav PompaĽ udovít Svocák
proti:
zdržal sa: Mgr. Ján KleinĽ
neprítomný

Diskusia
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informoval a zároveň pozval prítomných poslancov na
koncoročnú kapustnicu dňa 21. 12. 2012 o 16,00 hod. v zasadačke obecného úradu.
Záver
Na záver starosta obce poďakoval prítomným poslancom a ukončil 20. zasadnutie obecného
zastupite stva.
V Malom Slavkove, 19. 12. 2012
Zapísala: Veronika Pirožeková

Ladislav Oravec
starosta obce

Overovatelia:
Anton Oračko
udovít Svocák

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
Malý Slavkov, 13. 12. 2012

Uznesenia
z 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove
konaného dňa 12. decembra 2012 v zasadacej miestnosti obecného úradu Obce Malý Slavkov

Uznesenie č. 236/2012
Program 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove
_______________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
schvaľuje
program 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva doplnený o Žiadosť P. Petry Kuchtovej
o odkúpenie časti pozemku – bod 14 a Doplnenie zásad odmeňovania poslancov- bod 15
Hlasovanie:
za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný:
Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 237/2012
z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 12. 12. 2012
Schválenie návrhovej komisie, mandátovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
_______________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
schvaľuje
Návrhovú komisiu v zložení: František Bies, Mgr. Ján Klein,
Mandátovú komisiu v zložení: Emil Pišta, Marek Pišta
Overovateľov zápisnice v zložení: Ľudovít Svocák, Anton Oračko,
Zapisovateľ: Veronika Pirožeková
Hlasovanie:
za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný:
Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 238/2012
Z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 12. 12. 2012
Zloženie sľubu nového poslanca
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
A/ berie na vedomie
vzdanie sa mandátu poslanca p. Kamila Pompu zo zdravotných dôvodov
B/ berie na vedomie
zloženie sľubu nového poslanca p. Stanislava Pompu
Hlasovanie:
za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný (í):

Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 239/2012
Z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 12. 12. 2012
Kontrola plnenia uznesení z 21. 11. 2012
_______________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení z 21. 11. 2012 ako informatívnu
Hlasovanie:
za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Stanislav Pompa
Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa: Stanislav Pompa
neprítomný(í):

Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 240/2012
z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 12. 12. 2012
Informácie o hospodárení obce za mesiac november 2012
_______________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
berie na vedomie
informácie o hospodárení obce za mesiac november 2012
Hlasovanie:
za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Stanislav Pompa,
Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný (í):

Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 241/2012
z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 12. 12. 2012
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy so sídlom na území obce Malý Slavkov
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy so sídlom na území obce Malý Slavkov
Hlasovanie:
za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Stanislav Pompa,
Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný (í):

Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 242/2012
z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 12. 12. 2012
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2012 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského
zariadenia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2012 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského
zariadenia
Hlasovanie:
za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Stanislav Pompa,
Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný (í):
Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 243/2012
z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 12. 12. 2012
Rozpočet obce Malý Slavkov na rok 2012 – úprava č. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
A/ schvaľuje
úpravu č. 1 Rozpočtu obce Malý Slavkov na rok 2012
B/ berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k úprave č. 1 rozpočtu obce Malý Slavkov na rok 2012
Hlasovanie:
za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Stanislav Pompa,
Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný (í):
Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 244/2012
z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 12. 12. 2012
Rozpočet obce Malý Slavkov na rok 2013
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
A/ schvaľuje
Rozpočet obce na rok 2013
B/ berie na vedomie
Rozpočet obce na roky 2014 - 2015
C/ berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2013
Hlasovanie:
za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta,
proti:
zdržal sa: Ľudovít Svocák
neprítomný: Stanislav Pompa
Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 245/2012
z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 12. 12. 2012

Predaj časti pozemku parc. č. 124/1 p. Šterbákovi Patrikovi, Malý Slavkov
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
schvaľuje
prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Malý Slavkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa § 9a
ods. 8 písm. e), a to konkrétne v danom prípade:
časť pozemku KN-E parc. č. 124/1 o výmere 70 m2, druh pozemku: trvalý tr. porast, ktorý sa
nachádza v katastrálnom území Malý Slavkov a je zapísaný na liste vlastníctva č. 1 Obce Malý
Slavkov, ktorý bol GP č. 34630911-3/2012 zo dňa 12. 11. 2012 priradený k parcele č. 290, za cenu
7,00 €/m2, celkom € 490,00, p. Šterbákovi Patrikovi, Gerlachovská 57, Malý Slavkov.
Dôvod: Jedná sa o plochu okolo stavby, ktorá je v súkromnom vlastníctve žiadateľa. (V zmysle
Zásad hospodárenia s majetkom obce Malý Slavkov č. 2/2012, § 12, písm. g))
Hlasovanie:
za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný: Stanislav Pompa,
Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 246/2012
z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 12. 12. 2012
Predaj časti pozemku parc. č. 124/1 p. Nahálkovej Lucii, Malý Slavkov
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
schvaľuje
prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Malý Slavkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa § 9a
ods. 8 písm. e), a to konkrétne v danom prípade:
časť pozemku KN-E parc. č. 124/1 o výmere 25 m2, druh pozemku: trvalý tr. porast, ktorý sa
nachádza v katastrálnom území Malý Slavkov a je zapísaný na liste vlastníctva č. 1 Obce Malý
Slavkov, ktorý bol GP č. 34630911-5/2012 zo dňa 19. 11. 2012 priradený k parcele č. 288/2, za
cenu 7,00 €/m2, celkom € 175,00, p. Nahálkovej Lucii s manž., Gerlachovská 57, Malý Slavkov.
Dôvod: Jedná sa o plochu okolo stavby, ktorá je v súkromnom vlastníctve žiadateľa. (V zmysle
Zásad hospodárenia s majetkom obce Malý Slavkov č. 2/2012, § 12, písm. g))
Hlasovanie:
za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný: Stanislav Pompa,

Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 247/2012
z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 12. 12. 2012

Upozornenie prokurátora na nezákonnosť zistenú kontrolnou previerkou - informácia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
berie na vedomie
upozornenie prokurátora na nezákonnosť zistenú kontrolnou previerkou ako informatívnu
Hlasovanie:
za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný: Stanislav Pompa,

Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 248/2012
z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 12. 12. 2012
Žiadosť p. Petry Kuchtovej o odkúpenie časti pozemku KN-C par. č. 195 v K. ú. Malý
Slavkov
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
berie na vedomie
žiadosť p. Petry Kuchtovej o odkúpenie časti pozemku KN-C par. č. 195 v K. ú. Malý Slavkov
prekladá
žiadosť p. Petry Kuchtovej o odkúpenie časti pozemku KN-C par. č. 195 v K. ú. Malý Slavkov
na budúce zasadnutie obecného zastupiteľstva
Hlasovanie:
za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Stanislav Pompa,
proti:
zdržal sa: Ľudovít Svocák
neprítomný:
Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 249/2012
z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 12. 12. 2012
Rôzne
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
A/schvaľuje
priznať starostovi obce Malý Slavkov navýšenie tarifného platu vo výške 70% za mesiac december
2012
Hlasovanie:
za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Stanislav Pompa,
Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný:
Ladislav Oravec
starosta obce
B/schvaľuje
priznať odmeny pre zamestnancov obce v celkovej výške EUR 1000,00 v hrubom
Hlasovanie:
za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Stanislav Pompa,
Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný:
Ladislav Oravec
starosta obce
C/schvaľuje
kontrolórke obce Malý Slavkov navýšenie platu vo výške 30% za mesiac december 2012
Hlasovanie:
za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Stanislav Pompa,
Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný
Ladislav Oravec
starosta obce
D/schvaľuje
priznať odmeny poslancom obecného zastupiteľstva obce Malý Slavkova, a to : zástupcovi starostu
obce EUR 500,00 a ostatným poslancom každému EUR 300,00 v hrubom.
Hlasovanie:
za: František Bies, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Stanislav Pompa,
Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa: Mgr. Ján Klein
neprítomný
Ladislav Oravec
starosta obce

