OBEC

MA L Ý S L A V K O V
Malý SlavkovĽ 30. 01. 2013

ZÁPISNICA
z 21. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove konaného
dňa 30. januára 2013 o 15.30 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu
Prítomní: pod a prezenčnej listinyĽ ktorá tvorí neoddelite nú súčasť tejto zápisnice.
Program:
1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
2. Určenie návrhovej komisieĽ overovate ov zápisnice a zapisovate a
3. Kontrola plnenia uznesení z 12. 12. 2012
4. Interpelácia poslancov
5. Hospodárenie obce za mesiac december 2012
6. Informácia o zmene Územného plánu obce Malý Slavkov
7. Žiadosť p. Perignátovej o odkúpenie pozemku parc. č. 414/2
8. Opätovné prejednanie žiadosti p. Kuchtovej Petry o odkúpenie časti pozemku parc. č. 195
9. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malý Slavkov za rok 2012
10. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2013
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Záver
Úvod
Starosta obce p. Ladislav Oravec zahájil a viedol dvadsiate prvé zasadnutie obecného
zastupite stva. Privítal Ing. arch. Vladimíra Paška a poslancov obecného zastupite stva.
Prítomným poslancom predložil na schválenie program 21. zasadnutia OZ a požiadal o zmenu
v poradí jednotlivých bodov programuĽ a to po bode 2 by nasledoval bod 6 a po tomto bode bod 8.
Prítomní poslanci súhlasili s navrhnutou zmenou v poradí bodov programu 21. zasadnutia
obecného zastupite stva.
Program:
1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
2. Určenie návrhovej komisieĽ overovate ov zápisnice a zapisovate a
3. Informácia o zmene Územného plánu obce Malý Slavkov
4. Opätovné prejednanie žiadosti p. Kuchtovej Petry o odkúpenie časti pozemku parc. č. 195
5. Kontrola plnenia uznesení z 12. 12. 2012
6. Interpelácia poslancov
7. Hospodárenie obce za mesiac december 2012
8. Žiadosť p. Perignátovej o odkúpenie pozemku parc. č. 414/2
9. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malý Slavkov za rok 2012
10. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2013
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Záver

Obecné zastupite stvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 250/2013: Obecné
zastupite stvo v Malom Slavkove schvaľuje program 21. zasadnutia obecného zastupite stva
Hlasovanie:
za: František BiesĽ Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek PištaĽ Stanislav PompaĽ
udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í):
Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a zvolení: Stanislav PompaĽ Anton Oračko
Za overovate ov zápisnice boli navrhnutí a určení: Mgr. Ján KleinĽ Emil Pišta
Zapisovate zápisnice: Veronika Pirožeková
Obecné zastupite stvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 251/2013: Obecné
zastupite stvo v Malom Slavkove určuje
Návrhovú komisiu v zložení: Stanislav PompaĽ Anton Oračko
Overovate ov zápisnice v zložení: Mgr. Ján KleinĽ Emil Pišta
Zapisovate zápisnice: Veronika Pirožeková
Hlasovanie:
za: František BiesĽ Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek PištaĽ Stanislav PompaĽ
udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomní (í):
Neoddelite nou súčasťou tejto zápisnice je elektronická nahrávka DVD nosiča č.22/1Ľ2/2012
Informácia o zmene Územného plánu obce Malý Slavkov
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – požiadal o slovo Ing. Arch. PaškaĽ aby oboznámil prítomných
o tom v akej polohe sú práce na prebiehajúcej čiastkovej zmene ÚPN obceĽ ktorá vzišla
z požiadavky rómskych spoluobčanov stavať rodinné domy v lokalite pri potoku.
Ing. Arch. Vladimír Paško (obstarávate ÚPN obce Malý Slavkov) – informovalĽ že nako ko prišla
od obce požiadavka vytvoriť stavebné pozemky v lokalite pri potokuĽ je potrebné urobiť čiastkovú
zmenu ÚPN obce. V pôvodnom ÚPN sa v dotknutom území neplánovala bytová zástavbaĽ
nako ko ide o záplavové územie. Boli tam plánované poldreĽ ktoré mali slúžiť na ochranu územia
v prípade prívalových vôd. Na základe predmetnej požiadavky pripravil štúdiu čiastkovej
zmeny ÚPN obce Malý SlavkovĽ ktorá je však podmienená preložkou a reguláciou potoka cca
o 500 m. ZdôraznilĽ že bez preložky potokaĽ nedovolí realizovať požadovanú bytovú zástavbuĽ ide
o bezpečnosť a ochranu udí a majetku. Stručne informoval prítomných o zákonnom postupe prác
na danej čiastkovej zmene ÚPN - do predloženej štúdie mali možnosť prítomní poslanci aj občania
nahliadnuť. Pod a navrhnutej štúdie by na danom území mohlo stať 12 domov. Na základe
otázok od nespokojných prítomných stavania chtivých rómskych spoluobčanov ako dlho to bude
trvať informovalĽ že ak by všetko išlo bez problémov a stanoviská všetkých vyjadrujúcich inštitúcií
budú kladnéĽ budú alej postupovať v prácach na zmene v zmysle zákonaĽ čo by mohlo trvať cca
2-3 mesiace. PoukázalĽ že v tejto štúdii sa nehovorí o bytovej zástavbe pre „rómov“Ľ ale
ide všeobecne o bytovú zástavbu v obci Malý Slavkov.
Občania sa taktiež informovali o cene pozemku za 1 m2 .
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informovalĽ že na tejto čiastkovej zmene on z pozície starostu
intenzívne pracuje od júna minulého roka. Predložená štúdia je zatia informatívnaĽ v polohe
návrhuĽ ktorý sa jemu osobne páči. KonštatovalĽ že teraz ešte nevie povedať za ko ko sa budú
predmetné stavebné pozemky predávať. V cene sa však odzrkadlia všetky náklady vynaložené

obcou na realizáciu predmetnej IBV. Upozornil záujemcovĽ že pozemky sa budú predávať len týmĽ
ktorí budú mať voči obci splatené všetky poh adávky (DzNĽ TKO).
Obecné zastupite stvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 254/2013: Obecné
zastupite stvo v Malom Slavkove berie na vedomie Informáciu o zmene Územného plánu obce
Malý Slavkov
za: František BiesĽ Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek PištaĽ Stanislav PompaĽ
udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný:
Opätovné prejednanie žiadosti p. Kuchtovej Petry o odkúpenie časti pozemku parc. č. 195
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – opätovne predložil prítomným poslancom žiadosť p.
Kuchtovej o odkúpenie časti pozemku a stručne pripomenul obsah jednania z predošlého
rokovania. InformovalĽ že ak by sa odpredával pozemok pod a GPĽ obci by ostala plocha okolo
kanála na šírku cca 3Ľ15 m. Vyzval prítomného p. Starinského (zastupujúceho p. Kuchtovú)Ľ aby
oboznámil prítomných so svojim zámerom.
P. Marcel Starinský (žiadate ) – informovalĽ že chcú odkúpiť časť pozemku cca 148 m 2 (klin), aby
bola parcela zarovnaná (horný koniec pozemku s dolným). Nako ko je pozemok neoplotený
chceli by ho oplotiť na vlastné nákladyĽ a tak ho oddeliť od obecného odvodňovacieho kanála.
Ke že ide cca o 54 m dĺžku oplotenia majú za toĽ že cena 7Ľ00 € je privysoká oproti nákladomĽ
ktoré by im vznikli pri realizácii oplotenia. Oplotením sledujú aj toĽ že by v prípade nepriaznivého
počasia tak mali svoju nehnute nosť zabezpečenú pred prívalovou vodou.
P. František Bies (poslanec obecného zastupite stva) – navrhol p. StarinskémuĽ že ak považujú
7Ľ00 €/m2 pozemku za privysokúĽ nech nič neodkupujú a oplotia len šírku pozemku z dolnej
a hornej strany takĽ aby mala obec dobrý prístup ku kanálu. Opätovne zdôraznilĽ že obec musí pri
odpredaji majetku obce postupovať pod a platných zásad hospodárenia s majetkom obce.
Na záver p. Starinský skonštatovalĽ že ešte prehodnotia svoju žiadosť na odkúpenie predmetného
pozemku.
Obecné zastupite stvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 256/2013: Obecné
zastupite stvo v Malom Slavkove nesúhlasí s predajom časti pozemku parc. č. 195 KN-C vodná
plocha p. Petre KuchtovejĽ Malý Slavkov
za: František BiesĽ Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek PištaĽ udovít Svocák
proti: Stanislav Pompa
zdržal sa:
neprítomný:
Kontrola plnenia uznesení z 12. 12. 2012
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – konštatovalĽ že uz. č. 248/2013 je splnenéĽ žiadosť p.
Kuchtovej je dnes predmetom rokovania. Požiadal p. udovíta SvocákaĽ aby informoval
prítomných k uz. č. 192/B/2012Ľ čo zistil kontrolou nesplnených uznesení z minulého obdobia.
P. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) - kontrolou zistilĽ že sú nesplnené tieto
uznesenia:
- uz. č. 6/2010 - zhotoviť doplnok ku kúpno-predajnej zmluve (predaj stavebného pozemku)
o doplatení 14Ľ00 € /m2 v prípade nezriadenia ambulancie
- uz. č. 43/2010 – predaj pozemku IKV za podmienky sklápacieho premostenia obecného rigola
sklápacím – premostenie však nie je sklápacie.
- uz. č. 82/2010 – vybudovanie chodníka pred r.d. Družstevná č. 14 na základe žiadosti Mgr.
Kleinovej
alej žiadal starostu o vysvet ujúce informácie k uzneseniam č. : 10/2009 - likvidácia poh adávok
(nerozumie ako sa mohli poh adávky voči obci odpustiť)Ľ uz. č. 17/09 – úradné hodiny na OcÚ
(vyčítal starostoviĽ že on vtedy ako poslanec OZ predložil žiadosť na úpravu úradných hodín na
obecnom úrade pon.Ľ ut.Ľ št.Ľ piat.Ľ 7Ľ30 -15,30, str. 7,30 – 17Ľ00 hod. OZ schválilo úradné hod.Ľ

a to pon.Ľ ut.Ľ štv. 7Ľ30 – 15,30, str. 7,30- 16,30, piat. 7,30-13Ľ00Ľ úradné hodiny sú dlhšie zmenené
a on s tým neurobil nič)Ľ uz. č. 33/09 – prenájom parkoviska p. Svocákovi a zriadenie reklamného
nosiča (prečo nebola p. Svocákovi zaslaná odpove na jeho žiadosťĽ žiada dodatočnú písomnú
informáciu)Ľ uz. č. 65/09 - zoznam náradia na požičiavanie (chýba v materiáloch OZ požadovaný
zoznam),
uz. č. 9/10 - žiadosť na projekt lokálnej stratégie komplexného prístupu EUR 1800Ľ00 (či z dôvodu
neúspešnosti žiadostiĽ bola obci zo strany žiadate a vrátená poskytnutá finančná hotovosť EUR
1800Ľ00 ako bolo na zasadnutí garantované p. Filičkom konate om spoločnosti LSPI s. r. o. )Ľ uz.
č. 18/10 – zmluva na odber separovaného odpadu s p. Černickým ( má obec podpísanú zmluvu?)Ľ
uz. č. 57/10 – úver z Dexia banky s 0% úrokom (obec platila úroky z požičanej sumy!)Ľ uz. č. uz.č.
81/10 - prenájom obecného pozemku žiadate ke Mgr. Kleinovej (je zhotovená nájomná zmluva na
požadovaný pozemok?)
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – zistí požadované informácieĽ o čom bude informovať na
nasledujúcom zasadnutíĽ písomná informácia na žiadosť o prenájom parkoviska a zriadení
informačného panela bude p. Svocákovi zaslaná (uz. č. 33/09). Zoznam náradia na prepožičanie
bude doložený do materiálov konkrétneho zasadnutia OZ v r. 2009(uz. č. 65/09).
V závere kontroly plnenia uznesení skonštatovaliĽ že uznesenia č. 192/B/2012 a uz. č. 248/2012 sú
splnené. Dohodli saĽ že tie uznesenia z minulostiĽ ktoré p. Svocák zistil ako nesplnenéĽ sa budú
v nasledujúcich kontrolách plnenia uznesení uvádzať až po dobu ich splnenia.
Obecné zastupite stvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 252/2013: Obecné
zastupite stvo v Malom Slavkove berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 12. 12. 2012 ako
informatívnu
Hlasovanie:
za: František BiesĽ Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek PištaĽ Stanislav PompaĽ
udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í):
Interpelácia
P. Stanislav Pompa (poslanec obecného zastupite stva) – žiadaĽ nako ko už nie je adventĽ aby sa
v miestom rozhlase nehrali „smútočné piesne“Ľ dotazoval saĽ či horúce vínoĽ ktoré bolo podávané
pred kostolom pre verejnosť dňa 24.12. po polnočnej sv. omši zorganizoval starosta z vlastnej
iniciatívy? Bolo to peknéĽ treba v tom pokračovať.
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – akciu zorganizoval ako prekvapenie od starostu obce, chcel
by v tom pod a možnosti pokračovať.
P. František Bies (poslanec obecného zastupite stva) – sa informovalĽ či pracovníci - konkrétne
koordinátori majú dosť práce a sú vyťaženíĽ aj udia sa na to pýtajú.
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – uviedolĽ že p. Štancel je zamestnancom obceĽ roboty má ve aĽ
nako ko sa znížil počet pracovníkov na AČ 29 (z ÚPSVaR) musel prepustiť jedného koordinátoraĽ
teda ostal jeden koordinátorĽ ktorý je pracovne vyťaženýĽ spoločne musia ešte koordinovať aj 127
pracovníkov menších obecných služieb. Uvedomuje siĽ že nič nie je 100 %Ľ ale robia. Môže
povedaťĽ že obec je sebestačná pri vykonávaní verejno-prospešných prác. Pre obec je to značná
pomoc, v zime odpratávanie snehu, v lete je ove a viac roboty pri udržiavaní poriadku v obci.
P. Stanislav Pompa (poslanec obecného zastupite stva) – má obecný úrad informáciuĽ ko ko detí
navštevuje osobitnú školu?
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – doposia nemá informáciuĽ základné školy sú povinné
poskytovať obciam zoznam detí. Upozorňuje rodičovĽ aby si presne zistiliĽ do ktorej školy
v Kežmarku patrí ich dieťa pod a VZN mesta KežmarokĽ ak si chcú uplatniť nárok na cestovné.
P. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – citoval zo zápisnice 19. 10. 2010 „ p.
Oravec žiadal navýšiť poplatok za TKO“ poukázalĽ prečo teraz z pozície starostu obce nie je za
zvýšenie poplatku za TKO? PripomenulĽ že v rozpočte obce boli schválené finančné prostriedky
EUR 3000,00 na stravovanie pre dôchodcov a doteraz sa nedeje ničĽ vidí v tom alibizmus a závisť.

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – poukázalĽ že ke sa schva oval rozpočetĽ nikto z prítomných
nedal požiadavku na zvýšenie poplatku. Ak by obec chcela dosiahnuť nulový rozdiel medzi
príjmom od občanov za TKO a výdajom obce na zneškodňovanie TKOĽ poplatok by musel byť
značne navýšený. Zatia v tom nevidí reálnosťĽ nako ko pri súčasnom poplatku EUR 6Ľ70 má ešte
ve a občanov voči obci nieko ko ročné dlhy. Ak by sa navýšil má za toĽ že súčasní neplatiči by
neplatili ani to ko ako doteraz a tí svedomití platcoviaĽ by boli finančne zaťažení ešte viac. Do
budúcna pri zvyšovaní poplatku za TKO navrhuje postupovať napr. takĽ že obec
vynaloží
z obecného rozpočtu napr. 80% a občania napr. 20% z celkových výdavkoch za zneškodňovanie
TKO. Oh adom schválenej položky v rozpočte obce na stravovanie dôchodcov si starosta nie je
istý akou formou to uskutočniťĽ aby to bolo čo najspravodlivejšie nako ko spôsobĽ ktorým sa
v minulosti poskytoval príspevok na stravovanie sa javí ako nespravodlivý voči ostatným občanom
- dôchodcom. V minulosti v rozpočte obce nebol stanovený celkový ročný limit finančných
prostriedkov na stravovanie dôchodcov. V uznesení boli dané len dve podmienkyĽ vek dôchodcu
a poskytnutá suma za jeden obed/osobu. Ako to docieliť terazĽ ke je stanovený finančný limit na
celý rok. V obci je v súčasnosti cca 100 občanov nad 62 rokov. Ak by sme chceli každému
z týchto občanov poskytnúť túto pomoc a rozdeliť EUR 3000Ľ00 na celý rokĽ pre jedného by to bol
príspevok 2Ľ50 €/mesiac.
P. František Bies (poslanec obecného zastupite stva) – upozornilĽ že on zdvihne ruku len na
poskytovanie teplého jedlaĽ žiadne lístky.
Po búrlivej rozprave napr. či ide o pomoc pre sociálne slabých občanov alebo plošne pre všetkých
dôchodcovĽ poskytnutie teplého jedlaĽ alebo stravnej poukážkyĽ prítomní poslanci požiadali
starostuĽ aby do budúceho zastupite stva pripravil návrh VZN o poskytovaní stravovacích služieb
pre občanov - dôchodcov.
Hospodárenie obce za mesiac december 2012
P. Marek Pišta (poslanec obecného zastupite stva) – sa informoval k položke hračky.
P. František Bies (poslanec obecného zastupite stva) – sa informoval k položke vrátenie dotácie
HNĽ ŠJ a k položke cement (mrzne a obec nakupuje cementĽ má starosta zošit a vedie evidenciu
cementu ako to on požadoval ?).
P. Stanislav Pompa (poslanec obecného zastupite stva) – k položke príjem z ÚPSVaR.
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – hračky boli zakúpene pre MŠĽ obec odviedla nevyčerpanú
dotáciu pre ŠJ poskytnutú z ÚPSVaR pre deti v hmotnej núdziĽ ktorá vznikla týmĽ že počas roka
nenavštevovalo škôlku každé dieťa v HN každý deňĽ cement 7q bol zakúpený 06. 11. 2012 na
dokončenie rozrobenej robotyĽ evidenciu bude starosta viesť od nuly v r. 2013Ľ ide o príjem pre
koordinátorov a náradie pre AČĽ
Obecné zastupite stvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 253/2013: Obecné
zastupite stvo v Malom Slavkove berie na vedomie informácie o hospodárení obce 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):
Žiadosť p. Perignátovej o odkúpenie pozemku parc. č. 414/2
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – predložil na prerokovanie žiadosť o kúpu pozemku p. Evy
Perignátovej. Jedná sa o parc. č. 414/2 o rozlohe 229 m2 druh pozemkuĽ záhrady. Je to plocha,
ktorú žiadate ka roky užíva a nachádza sa okolo stavbyĽ ktorej vlastníčkou je žiadate ka.
P. František Bies (poslanec obecného – konštatovalĽ že je potrebné poriadne pouvažovaťĽ či obec
nebude do budúcna potrebovať tento pozemok. Taktiež upozornil na umŕtvený odpadový kanálĽ
ktorý je vyústený do obecnej kanalizácie a sú naň napojení susediaci vlastníci nehnute ností. Je
potrebné to poriadne so žiadate kou predebatovaťĽ aby nevznikli nedorozumenia.

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informovalĽ že tento pozemok obci nebude chýbať. Jeho
prípadný predaj neovplyvní šírku miestnej komunikácie na ul. Sv. MichalaĽ teda v prípade jej
predaja obec nič nestratí.
Po prerokovaní žiadosti sa prítomní poslanci zhodli na tomĽ že nako ko sa na parc. č. 414/2 a v jej
bezprostrednom okolí nachádzajú inžinierske sieteĽ ktoré slúžia aj iným obyvate omĽ či
vlastníkom nehnute nosti v obci Malý SlavkovĽ je nutné na predmetnej parceleĽ v prípade predaja
zriadiť vecné bremeno na jestvujúce inžinierske sieteĽ aby sa do budúcna predišlo prípadným
nedorozumeniam pri rekonštrukčných prácach alebo pri odstraňovaní porúch na týchto sieťach. Je
potrebné o tom informovať žiadate ku.
Obecné zastupite stvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 253/2013:
Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove A/nesúhlasí s predajom pozemku parc. č. 414/2 KN-C,
záhrada p. Eve PerignátovejĽ Malý Slavkov
B/ poveruje starostu obce oboznámiť p. Perignátovú s potrebou zriadenia vecného bremena na
parc. č. 414/2 na jestvujúce inžinierske siete
Hlasovanie:
za: František BiesĽ Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek PištaĽ Stanislav PompaĽ
udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í):
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malý Slavkov za rok 2012
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – predložil na prerokovanie správu o kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce za rok 2012 Ľ ktorá sa predkladá OZ v zmysle zákona o obecnom
zriadení. Činnosť HK bola zameraná na tieto oblasti: Kontrola plnenia uznesení OZĽ
Vypracovanie odborného stanoviska k monitorovacej správe a záverečnému účtu /r. 2011Ľ Kontrola
plnenia uznesení od odchodu bývalého HK obce t. j. od 26. 01. 2010Ľ Kontrola predbežnej
(následnej) finančnej kontroly na OcÚĽ Kontrola stavu poh adávok obce- výškaĽ splatnosťĽ
kontrola vybavovania sťažnosti a petícii za rok 2011Ľ Kontrola vedenia hlavnej pokladne, Kontrola
poskytnutých dotácií a ich následné čerpanie z rozpočtu obce v r. 2011, Námatková kontrola
výberu daní a miestnych poplatkov, Kontrola dodržiavania ustanovení zákona č. 211/2000 Z. z.
povinné zverejňovanie informácii zo strany obce ako povinnej osobyĽ Vypracovanie stanoviska
k Návrhu zmeny rozpočtu na r. 2012Ľ Vypracovanie stanoviska k Návrhu rozpočtu obce na rok
2013 a výh adového rozpočtu na roky 2014Ľ 2015Ľ Ostatné úlohy a činnosti (zvyšovanie odbornej
kvalifikácie v oblasti kontroly absolvovanie vzdelávacieho kurzu). PodotkolĽ že tieto materiály boli
prístupné k nahliadnutiu na obecnom úrade od 12. 12. 2012, nikto z poslancov nevyužil túto
možnosť na ich preštudovanie.
P. František Bies (poslanec obecného – sa dotazovalĽ či obecný úrad venuje zvýšenú pozornosť
v oblasti vymáhania starých poh adávok na DzN a TKO. Chváli p. kontrolórku za prácuĽ ktorú
vykonala počas doterajšieho pôsobenia vo funkcii HK.
P. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – zisťovalĽ či starosta robí opatrenia na
znižovanie poh adávokĽ a či sú na internetovej stránke obce zverejnení neplatiči
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informovalĽ že poh adávky na dani sa splátkovo (10Ľ00 € /
mesiac) inkasujú od neplatičov. Dlh sa odpočítava zo starých rokov. V r. 2012 boli vyinkasované
poh adávky
na DzN a TKO vo výške EUR 3879Ľ22.
Doposia boli v r. 2013
splatené poh adávky vo výške EUR 677Ľ44. V porovnaní z minulými rokmi je to ove a viac. Ak
nepomôžu prijaté opatreniaĽ obec bude nútená riešiť vymáhanie poh adávok prostredníctvom
exekútora. Neplatiči nie sú zverejnení na internete.
Obecné zastupite stvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 257/2013:
Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce Malý Slavkov za rok 2012

Hlasovanie:
za: František BiesĽ Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek PištaĽ Stanislav Pompa
udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í):
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malý Slavkov tvorí neoddelite nú súčasť
materiálov 21. zasadnutia OZ v Malom Slavkove.
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2013
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – predložil na schválenie Návrh plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce Malý Slavkov na obdobie prvého polroka 2013Ľ ktorý je zameraný na
kontrolu zákonnostiĽ účinnostiĽ hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní
s majetkom obce a majetkovými právami obce.
Obecné zastupite stvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 258/2013: Obecné
zastupite stvo v Malom Slavkove schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I.
polrok 2013
Hlasovanie:
za: František BiesĽ Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek PištaĽ Stanislav Pompa
udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í):
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2013 tvorí neoddelite nú súčasť
materiálov 21. zasadnutia OZ v Malom Slavkove.
Rôzne
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informoval o pláne zasadnutí obecného zastupite stva –
pokladá za optimálne zasadať každé dva mesiace. Pokia sa vyskytne niečo súrneĽ nevidí problém
zvolať zasadnutie pod a potreby. PoukázalĽ že zákon o obecnom zriadení hovorí o povinnosti
zvolať zasadnutia OZ minimálne 4x do roka.
P. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – nesúhlasí s takým plánomĽ má za toĽ že ak
sa toho nazberá ve aĽ potom budú sedieť ve a hodínĽ ak sa raz nezúčastní na zasadnutíĽ vypadne
na pol roka.
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – poukázal na faktĽ že dnes majú na prerokovanie dva dôležité
body a ko ko hodín tu už sedia.
Informoval prítomných o financovaní centier vo ného časuĽ čo vyplynulo zo zmeny v zákone. Na
obec doposia prišli 4 požiadavky. CVČ z Kežmarku žiada na jedno dieťa na rok 207Ľ00€Ľ CVČ
z Popradu žiada 70Ľ00 €/dieťa/rokĽ CVČ Vrbov žiada 65Ľ00 €/dieťa/rokĽ CVČ pri ZŠ sv. Kríža
žiada 65Ľ00 €/dieťa/rokĽ CVČ Rosnička Vlková žiada 65Ľ00 €/dieťa/rok. Tieto centra zaslali aj
zoznam detí (niektoré detí sa nachádzajú v zoznamoch viacerých centier) a Kežmarok rovno
napísalĽ že ak obec neprispeje žiadanú sumuĽ nebudú smieť prihlásené deti navštevovať ich
centrum. Termín zaslania príspevku pre CVČ je marec 2013. Štát prispeje sumou 65Ľ00 € na dieťa
s trvalým pobytom v obci od 5 – 15 rokov v podielových daniach. InformácieĽ či je obec povinná
poskytnúť tieto prostriedky sa rôznia, predstavitelia ZMOS-u povedaliĽ že nie. Obec teda môže
tieto prostriedky použiť ako každé finančné prostriedky dané obci v podielových daniachĽ v tomto
prípade by sa mohli použiť napr. na organizovanie aktivít pre deti a mládežĽ na materiálnotechnický účel slúžiaci deťom a mládeži. V obci Malý Slavkov je 140 detí vo veku 5 – 15 rokov.
Ak má obec na svojom území zriadené CVČĽ musí mať prijaté VZN.
P. František Bies (poslanec obecného zastupite stva) – navrhol starostoviĽ aby si dal námahu pod a
poskytnutých zoznamov pozisťoval kto skutočne navštevuje CVČĽ alebo ide len o formalitu (tzv.
mŕtve duše).

P. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – taktiež nesúhlasí s týmĽ ako niektoré
centrá zneužívali zákonĽ išlo im len o zisky. Nepáči sa mu však terazĽ že zase na to doplatia detiĽ
ktoré naozaj aktívne vyvíjali prospešnú činnosťĽ napr. v oblasti športu a kultúry a pod.
Po rozsiahlej diskusii sa väčšina dohodlaĽ že obec nebude financovať CVČ mimo zria ovate skej
pôsobnosti obce.
Obecné zastupite stvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 259/2013: Obecné
zastupite stvo v Malom Slavkove A/prerokovalo informácie o poskytnutí finančného príspevku
pre centrá vo ného času
B/nesúhlasí s financovaním centier vo ného času mimo zria ovate skej pôsobnosti obce
Hlasovanie:
za: František BiesĽ Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek PištaĽ Stanislav Pompa
proti: udovít Svocák
zdržal sa:
neprítomný(í):
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informoval prítomnýchĽ že je obdobie karnevalov. Po
vzájomnej dohode budú aj v tomto roku v obci dva detské karnevalyĽ dňa 07. 02. 2013 o 15,00
hod. v KD bude karneval pre rómske detiĽ ktorý bude organizovať starosta obce s rómskymi
poslancami a 10. 02. 2013 o 15.00 hod. v KD bude karneval organizovaný DHZ. Po búrlivej
rozprave o hranici veku dieťaťaĽ či forme zorganizovania podujatiaĽ výške príspevku sa dohodliĽ že
hranica veku bude do 12 rokov, z rozpočtu obce poskytnú 2 x po EUR 250Ľ00 na zakúpenie
darčekov. Na karneval pre rómske deti starosta zabezpečí zakúpenie cien pre každé dieťa do 12
rokovĽ a budú sa rozdávať počas karnevalu na základe predloženej pozvánkyĽ ktoré sa pripravia na
obecnom úrade a budú doručené deťom pod a pripraveného zoznamu. Taktiež starosta v spolupráci
s rómskymi poslancami zabezpečí na tento karneval buchty a čaj. P. Marek Pišta informovalĽ že aj
Združenie Rómske srdce poskytne na karneval vecné ceny.
Obecné zastupite stvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 260/2013: Obecné
zastupite stvo v Malom Slavkove schvaľuje finančný príspevok z rozpočtu obce EUR 250Ľ00 na
detský karneval pre rómske deti vo veku do 12 rokovĽ ktorý sa uskutoční 07. 02. 2013 o 15.00 hod.
v KD a EUR 250Ľ00 na detský karneval DHZ pre deti do 12 rokovĽ ktorý sa uskutoční 10. 02. 2013
o 15.00 hod. v KD
Hlasovanie:
za: František BiesĽ Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek PištaĽ Stanislav Pompa
udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í):
Záver
Starosta obce po akoval prítomným za účasť na 21 rokovaní obecného zastupite stva a ukončil
zasadnutie.

V Malom Slavkove, 08. 02. 2013
Zapísala: Veronika Pirožeková

Ladislav Oravec
starosta obce

Overovatelia:
Mgr. Ján Klein
Emil Pišta

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
Malý Slavkov, 01. 02. 2013

Uznesenia
z 21. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove
konaného dňa 30. januára 2013 v zasadacej miestnosti obecného úradu Obce Malý Slavkov

Uznesenie č. 250/2013
Program 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
schvaľuje
program 21. zasadnutia obecného zastupiteľstva
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. 251/2013
z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 12. 12. 2012
Schválenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
určuje
návrhovej komisiu v zložení: Anton Oračko, Stanislav Pompa
overovateľov zápisnice v zložení: Mgr. Ján Klein, Emil Pišta
zapisovateľ: Veronika Pirožeková
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. 252/2013
z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 30. 01. 2013
Kontrola plnenia uznesení z 12. 12. 2012
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení z 12. 12. 2012 ako informatívnu
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. 253/2013
z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 30. 01. 2013
Informácie o hospodárení obce za mesiac december 2012
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
berie na vedomie
informácie o hospodárení obce 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(í):

Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 254/2013
z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 30. 01. 2013
Informácia o zmene Územného plánu obce Malý Slavkov
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
berie na vedomie
informácie o zmene Územného plánu 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. 255/2013
z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 30. 01. 2013
Žiadosť p. Perignátovej o odkúpenie pozemku parc. č. 414/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
A/nesúhlasí
s predajom pozemku parc. č. 414/2 KN-C, záhrada p. Eve Perignátovej, Malý Slavkov
B/ poveruje
starostu obce oboznámiť p. Perignátovu s potrebou zriadenia vecného bremena na parc. č. 414/2 na
jestvujúce inžinierske siete
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. 256/2013
z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 30. 01. 2013
Opätovné prejednanie žiadosti p. Kuchtovej Petry o odkúpenie časti pozemku parc. č. 195
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
nesúhlasí
s predajom časti pozemku parc. č. 195 KN-C, vodná plocha p. Petre Kuchtovej, Malý Slavkov
Hlasovanie:
za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák
proti: Stanislav Pompa
zdržal sa:
neprítomný(í):

Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 257/2013
z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 30. 01. 2013
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malý Slavkov za rok 2012
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
berie na vedomie
správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malý Slavkov za 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. 258/2013
z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 30. 01. 2013
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2013
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2013
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. 259/2013
z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 30. 01. 2013
Rôzne
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
A/prerokovalo
informácie o poskytnutí finančného príspevku pre centrá voľného času
B/nesúhlasí
s financovaním centier voľného času mimo zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Hlasovanie:
za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Stanislav Pompa
proti: Ľudovít Svocák
zdržal sa:
neprítomný(í):

Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 260/2013
z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 30. 01. 2013
Rôzne
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
schvaľuje
finančný príspevok z rozpočtu obce EUR 250,00 na detský karneval pre rómske deti vo veku do 12
rokov, ktorý sa uskutoční 07. 02. 2013 o 15.00 hod. v KD a EUR 250,00 na detský karneval DHZ
pre deti do 12 rokov, ktorý sa uskutoční 10. 02. 2013 o 15.00 hod. v KD
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

