O B E C MA L Ý

SLAVKOV
Malý Slavkov, 29. 11. 2013

ZÁPISNICA
z 28. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove konaného
dňa 27. novembra 2013 o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu
Prítomní: Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák, Ján Štancel
Osparavedlnený: František Bies
Prezenčná listina tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Kontrola plnenia uznesení
Interpelácia poslancov
Informácia o hospodárení obce za mesiac október 2013
Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2013 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
7. Schválenie Sadzobníka miestnych poplatkov obce Malý Slavkov na rok 2014
8. Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia s majetkov obce Malý Slavkov č. 2/2012 –
informácia
9. Odpredaj pozemkov
10. Rôzne
11. Záver

Úvod
Dvadsiate ôsme
zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil a viedol starosta obce p.
Ladislav Oravec. Privítal poslancov obecného zastupiteľstva, kontrolórku a prítomných hostí.
Konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné zo siedmich poslancov je prítomných
šesť.
Predložil na schválenie program 28. zasadnutia OZ a požiadal prítomných poslancov o jeho
prípadné doplnenie. P. Ľudovít Svocák poslanec obecného zastupiteľstva požiadal, aby bol
z programu rokovania stiahnutý 9. bod Odpredaj pozemkov nakoľko podľa zákona poslanec
obecného zastupiteľstva nemôže od obce kupovať pozemky (citoval zákon). V zmysle uvedeného
žiadosť rómskych poslancov, ktorá bola poslancom predložená v pracovných materiáloch
k dnešnému rokovaniu nemala byť bodom programu. Starosta uviedol, že žiadosť bola zle
formulovaná, on vedel, o čo rómskym poslancom v žiadosti išlo (stanovenie ceny a odpredaj
pozemkov v lokalite „Pri potoku“). Žiadosť bola oficiálna, preto to riešil takto. P. Ľudovít Svocák
poslanec obecného zastupiteľstva uviedol, že on to rieši v takej podobe v akej to má predložené.
Do budúcna odporúča poriadne overiť takéto žiadosti a nepredkladať ich zastupiteľstvu, zbytočne

sa tým len zdržiavajú. Po rozprave sa prítomní dohodli, že touto záležitosťou sa budú zaoberať
v bode rôzne. Starosta požiadal o hlasovanie za predložený program zasadnutia s tým, že 9. bod
Odpredaj pozemkov sa z programu vypúšťa. Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu
programu uznesenie č. 312/2013: Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove schvaľuje program 28.
zasadnutia obecného zastupiteľstva s tým, že bod 9. Odpredaj pozemkov sa vypúšťa
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák, Ján Štancel
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): František Bies
Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – určil
do návrhovej komisie: Mgr. Jána Kleina, Ľudovíta Svocáka
za overovateľov zápisnice: Antona Oračka, Jána Štancela
Zapisovateľ zápisnice: Veronika Pirožeková
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 313/2013: Obecné
zastupiteľstvo v Malom Slavkove určuje
určuje
návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Ján Klein, Ľudovít Svocák
overovateľov zápisnice v zložení: Anton Oračko, Ján Štancel
zapisovateľ: Veronika Pirožeková
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák, Ján Štancel
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): František Bies
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice je elektronická nahrávka DVD nosiča č. 29/1/2/2013
Kontrola plnenia uznesení
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – požiadal prítomných poslancov o vyjadrenie sa ku kontrole
plnenia uznesení, ktorú obdŕžali v písomnej forme. Uviedol, že sa musí priznať, že k dobudovaniu
chodníka k domu p. Kleinovej (uz. č. 82/2010) sa nedostal nakoľko v súčasnosti finišujú práce na
rekonštrukcii nových priestorov pre materskú školu tak sa k tejto práci nedostal. Poslanci
obecného zastupiteľstva predloženú kontrolu plnenia uznesení zobrali na vedomie bez
pripomienok, či otázok ako informatívnu.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 314/2013: Obecné
zastupiteľstvo v Malom Slavkove berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 21. 10. 2013 ako
informatívnu.
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák, Ján Štancel
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): František Bies
Interpelácia poslancov
P. Anton Oračko (poslanec obecného zastupiteľstva) – sa informoval, či budú do konca roka
k dispozícii nové ďalšie kontajnery na smeti v rómskej časti.
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – uviedol, že nebudú nakoľko ich dodávateľ má teraz pred
Vianocami veľa roboty a nestíhajú repasáciu.

Mgr. Ján Klein (poslanec obecného zastupiteľstva) – oslovili ho komunitní pracovníci, aby na
zasadnutí informoval, že smetné nádoby sa stále nachádzajú v dvoroch na súkromných pozemkoch.
P. Ľudovít Svocák (poslanec obecného zastupiteľstva) – navrhol riešiť tento problém v súčinnosti
z políciou, ide o majetok obce.
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – uviedol, že sa to rieši už vyše mesiaca. On určil staničky, kde
majú byť nádoby na smeti umiestnené, niektorí rómsky občania to však nerešpektujú. Do budúcna,
ak sa ukáže, že je vhodnejšie iné miesto na umiestnenie predmetných nádob môže sa miesto
zmeniť. Zdôraznil, že vždy to bude na verejnom priestranstve, nie v súkromnom dvore. Pochválil
občana p. Jozefa Pompu, že kontajner, o ktorý sa on stará je stále na určenom mieste.
Informácia o hospodárení obce za mesiac október 2013
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – požiadal prítomných o prípadné otázkam k hospodáreniu
obce za mesiac október 2013, ktoré im bolo predložené v pracovných materiáloch.
Mgr. Ján Klein (poslanec obecného zastupiteľstva) – šablóny, darčekové kupóny,
P. Marek Pišta (poslanec obecného zastupiteľstva) - pracovné odevy, odmena skladníkovi.
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – šablóny s názvom obce sa dali vyrobiť z kvalitného materiálu,
aby sa dali používať viac krát. Momentálne boli použité na označenie obecných kontajnerov.
Darčekové kupóny sú zakúpené zo sociálneho fondu pre zamestnancov obce. Pracovné odevy sú
pre MŠ, preplatené ÚPSVaR, odmena pre skladníka CO skladu za prvý pol rok 2013.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 315/2013: Obecné
zastupiteľstvo v Malom Slavkove berie na vedomie informácie o hospodárení obce za mesiac
október 2013
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák, Ján Štancel
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): František Bies
Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2013 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – predložil na schválenie Všeobecne záväzné nariadenie č.
4/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Uviedol, že sa nič nezmenilo. Návrh VZN bol zverejnený v zmysle zákona po dobu 15 dní na
informačnej tabuli obce a internetovej stránke obce, neboli predložené žiadne pripomienky. Tento
návrh, ak ho teraz schvália nadobudne právoplatnosť 01. 01. 2014.
PhDr. Mária Bálková (kontrolórka obce) - uviedla, že poplatok za TKO je v obci veľmi nízky. Keď
zisťovala poplatky v iných obciach minimálny poplatok je 12,00 €, a to napr. aj v obci kde majú
spaľovňu. Keď robila kontrolu za rok 2012 dlh za smeti ešte stúpol. To znamená, že neplatiči
nedodržiavajú splátkový kalendár, ktorým im obec vyšla v ústrety aby dokázali postupne vyrovnať
svoje dlhy za smeti. Na budúci rok dlh ešte viac narastie. Nie je možne, aby mala obec tak vysoký
nepomer medzi príjmami a výdavkami za TKO. V zmysle zákona má obec so svojim majetkom
nakladať hospodárne a efektívne, toto však o tom nesvedčí.
P. Ľudovít Svocák (poslanec obecného zastupiteľstva) – povedal, že on to hovorí už roky zvýšiť
poplatok za TKO na 10,00 €/osobu/rok. Taktiež neschvaľuje, aby bola obec v tak vysokej strate.
P. Marek Pišta (poslanec obecného zastupiteľstva) – poukázal, že ak sa zvýši poplatok za TKO
neplatičom dlh ešte narastie. Zdôraznil, že neplatiči sú sociálne prípady, odkiaľ budú mať na to
peniaze.
PhDr. Mária Bálková (kontrolórka obce) - uviedla, že ak sa nakupuje tak sa vyrába aj odpad,
ktorým napĺňajú nie jednu konvu ale celý kontajner. Pýta sa poslanca Mareka Pištu z čoho tvoria
ten odpad ak nemajú peniaze (sociálne prípad)? Vaši občania sú nespokojní s „bordelom“
v časti obce kde žijú, pýta sa kto tam ten bodrel vytvára? Zdôraznila, že tie nedoplatky im nemôže
odpusti nikto. P. Marek Pišta je poslanec OZ ako môže žiadať a navrhovať niečo čím sa porušuje
zákon. Uviedla, že p. starosta je k neplatičom v prípade dodržiavania splátkového kalendára

veľmi dobrý a vlažný. Poukázala na fakt, že ak sa chce v obci aj niečo urobiť musí sa do rozpočtu
obce aj niečo dostať.
P. Ľudovít Svocák (poslanec obecného zastupiteľstva) – uviedol, že 6,70 € za smetí nie je veľa. Ak
to rozpočíta ide o cca 0,50 €/mesiac /1 osobu. Dotazoval sa koľkí občania v rómskej časti obce
separujú? Uviedol, že o koľko menej by obce zaplatila za TKO ak by aj oni separovali, nakoľko za
separovaní odpad obec neplatí naopak dostáva financie. Separ je uvedomelosť občanov. Ďalej
taktiež oponoval, p. Marekovi Pištovi, že ak sú také sociálne prípady z čoho stavajú tie nové domy.
Každý občan je povinní platiť, ak to inač nejde treba vymáhať tieto pohľadávky exekučne. Opäť
navrhol, zvýšiť poplatok za TKO, aby sa neporušovali rozpočtové pravidla a obec išla v tejto
položke až do takej straty.
P. Marek Pišta (poslanec obecného zastupiteľstva) – navrhol ešte teraz nezvýšiť poplatky až po
vyrovnaní dlhov.
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – potvrdil, že nedoplatky sa nedajú odpustiť. On chcel byť
ústretový, preto sa dohodol s neplatičmi na splátkovom kalendári. Na začiatku dodržiavali dohodu,
no v súčasnosti niektorí tieto splátky nesplácajú. Sami vidíte, že ja som tlačený a kontrolovaný
z každej strany. Ak to nepôjde ináč, som nútený riešiť to cez exekútora. Opätovne pripomenul, že
obec nepredá pozemok tomu kto má voči obci dlhy.
Nasledovala hlučná diskusia medzi poslancami navzájom a prítomnými rómskymi občanmi.
Na návrh poslanca p. Svocáka dal starosta hlasovať za zvýšenie poplatku za TKO na 10,00
€/osobu /1rok. Za zvýšenie hlasovali p. Ľudovít Svocák a Ján Štancel, zdržali sa: Mgr. Ján Klein,
Anton Oračko, Marek Pišta, Emil Pišta, neprítomní: František Bies. Keďže návrh p. Svocáka
neprešiel starosta obce dal hlasovať za predložený návrh VZN č. 4/2013.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 316/2013: Obecné
zastupiteľstvo v Malom Slavkove schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2013 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta,
proti: Ľudovít Svocák
zdržal sa: Ján Štancel
neprítomný(í): František Bies
Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice z 28.
zasadnutia.
Schválenie Sadzobníka miestnych poplatkov obce Malý Slavkov na rok 2014
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – predložil na schválenie sadzobník miestnych poplatkov obce
Malý Slavkov na rok 2014. Ide o poplatky napr. za prenájom sály, KD, uverejnenie relácie v MR,
za verejné priestranstvo, hrobové miesto a iné.
P. Ľudovít Svocák (poslanec obecného zastupiteľstva) – uviedol, že aj to treba „zrušiť“, keď má
niekto zadarmo smetí tak prečo by mali platiť za toto.
P. Anton Oračko (poslanec obecného zastupiteľstva) – navrhol znížiť zálohu za prenájom sály.
Po diskusii sa poslanci zhodli, že sadzobník poplatkov nebudú meniť. Starosta dal hlasovať za
predložený návrh.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 317/2013: Obecné
zastupiteľstvo v Malom Slavkove schvaľuje Sadzobník miestnych poplatkov obce Malý Slavkov
na rok 2014
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák, Ján Štancel
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): František Bies
Sadzobník miestnych poplatkov obce Malý Slavkov na rok 2014 tvorí neoddeliteľnú súčasť
zápisnice z 28. zasadnutia.

Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia s majetkov obce Malý Slavkov č. 2/2012 –informácia
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informoval, že na predchádzajúcom zasadnutí sa bavili o tom
ako upraviť zásady hospodárenia s majetkom obce a to hlavne v osobitnom zreteli. Uviedol, že
zásady, ktoré má obec prijaté sú v zmysle zákona. Zákon v osobitnom zreteli je postavený tak, že sa
tam nájde každý kto chce odkúpiť pozemok.
Opätovne zdôraznil, že pri predaji obecného
pozemku v prvom rade zastupiteľstvo rozhoduje o spôsobe predaja. Ak schvália poslanci predaj
podľa osobitného zreteľa ďalej nasleduje presne definovaný dôvod, prečo zastupiteľstvo rozhodlo
predať pozemok podľa osobitného zreteľa. Každým predajom sa musia zaoberať zvlášť a do
uznesenia sa musia presne uviesť dôvody, ktoré sú špecifické pre každý predaj.
P. Ľudovít Svocák (poslanec obecného zastupiteľstva) – aby nedochádzalo k zneužívaniu, navrhol
upraviť zásady, a to v § 12 ku každému bodu pri predaji podľa osobitného zreteľa doplniť“ do
100 m2 „ čim by sa dosiahlo, aby sa nepredávali väčšie pozemky, na ktorých by sa dalo napr.
stavať.
Mgr. Ján Klein (poslanec obecného zastupiteľstva) – uviedol, že ich prvotný zámer dať do
osobitného zreteľa 100 m2 bol ten, aby sa predišlo špekuláciám pri predaji pozemkov, ako sa to
stalo v minulosti. Žiadali odpredať pozemok na sejačky, pluhy a kombajny a teraz tam stojí rodinný
dom. Je rozdiel či si kúpi pozemok za 7,00 e alebo za 20,00 €. Na 100 m2 dom nepostaviš.
V diskusii sa poslanci dohodli doplniť v dodatku zásad hospodárenia s majetkom obce
v prípadoch hodných osobitného zreteľa v § 12 v bode g/ do100 m2 a v bode h/ do100 m2. Poverili
starostu, aby pripravil nový návrh dodatku k zásadám o hospodárení s majetkom obce podľa
vyššie uvedeného.
Rôzne
V tomto bode sa prítomní vrátili k pozemkom v lokalite pri potoku.
P. Ľudovít Svocák (poslanec obecného zastupiteľstva) – konštatoval, že keď rómskym občanom niet
rady s pozemkami a nevedia počkať, nech si záujemcovia odkúpia od obce pozemky s tým, že si
budú vlastníci sami riešiť a vybavovať si čiastkovú zmenu územného plánu a všetky náležitosti
s tým súvisiace. Sami si to budú všetko hradiť (čiastkovú zmenu, inžinierske siete). Stavebné
povolenie im obec vydá až po zaplatení čiastkovej zmeny a zaplatení za pozemok. Ak čiastková
zmena neprejde potom to už bude len ich problém. Keď nepočúvajú a nerešpektujú, čo im obec
hovorí a za jeden víkend, keď starosta zo zástupcom vytiahnu z obce päty bagrujú, betónujú a
postavia päť domov všetko sú to čierne stavby on navrhuje predať to ako ostatné plochy, a potom
nech si to všetko riešia sami. Obec mala záujem so spoločnosťou REA TATRY zameniť plochy.
Bolo to už v takej polohe, že táto spoločnosť by pristúpila k zámene. A teraz čo s tými čiernymi
stavbami. Kto to teraz preloží. Aj nám na tom záleží, aby ste mali kde stavať ale všetko sa musí
riešiť zákonnou cestou. Vy si robíte čo chcete a mi to máme teraz riešiť.
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – potvrdil, že títo občania nerešpektujú, čo im obec hovorí,
nedajú si povedať sú netrpezliví a nevedia počkať. Ak bude obec postupovať podľa vyššie
uvedeného návrhu p. Svocáka v prípade, že čiastková zmena v tejto lokalite neprejde, títo občania
budú mať síce pozemky, ale nikdy od obce nedostanú stavebné povolenie. Ak to teraz obec predá
bude to s neistým koncom a vlastníci budú mať taký istý problém aký majú tí, ktorí tam už vlastnia
nejaké pozemky (odkúpené od obce ešte za bývalého vedenia). Každý mesiac tu chodíte a chcete
odkupovať, tak Vám to obec odpredá a všetko si budete riešiť a platiť sami.
P. Emil Pišta (poslanec obecného zastupiteľstva) – keď to obec predá za 50 korún tak to kúpia,
chlapci si všetko urobia sami. Treba dačo vymyslieť, aby bolo dobre.
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – opätovne pripomenul, že pokiaľ neprejde čiastková zmena
stavať sa nemôže, obec nevydá stavebné povolenie. Každá čierna stavby robí celej tento veci len
zle a zdržiava to. Chcete stavať a sami robíte prekážky. Neustále sa tým zaoberáme a vy si vždy
robíte svoje.
P. Marek Pišta (poslanec obecného zastupiteľstva) – navrhuje riešiť túto situáciu a žiadať finančnú
pomoc prostredníctvom splnomocnenca vlády p. Mirgu, ďalej navrhuje zatiaľ nehlasovať za
odpredal pozemkov, najskôr sa treba porozprávať s ľuďmi.

P. Ľudovít Svocák (poslanec obecného zastupiteľstva) – cenu za pozemok musí určiť znalec
opätovne navrhol predať pozemky a bude pokoj keď oni sú takí múdri tak nech si to riešia. Budú
musieť dodržať všetky podmienky určené v čiastkovej zmene na vlastné náklady.
P. Ján Štancel (poslanec obecného zastupiteľstva) – nevidí vyriešenie problému v odpredaji
pozemkov v takej polohe ako to navrhuje p. Svocák. Oni nevyriešia nič, budú stále stavať na čierno
a obec bude mať s tým ešte väčšie problémy.
Nasledovala búrlivá rozprava medzi prítomnými poslancami a rómskymi občanmi o tomto
probléme. Starosta obce a väčšina poslancov upozorňovali, že všetko čo čiastková zmena rieši sa
musí v praxi rešpektovať a zrealizovať lebo v konečnom dôsledku ide o bezpečnosť občanov
a ochranu ich majetku (napr. pri podmienke vybudovať ochranný val, ktorý ma slúžiť ako ochrana
pred prívalovými vodami). Poukázali na skutočnosti, ktoré sa v posledných rokoch dejú – záplavy
a pod. kto si to zoberie na zodpovednosť. Je potrebne myslieť na budúcnosť. Vyzvali prítomných
rómskych poslancov nech teraz dajú riešenie a návrh, keď vtedy nevedeli zastaviť čierne stavby.
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – dal hlasovať za návrh p. Svocáka „Odpredať všetkým
záujemcom pozemky pri potoku na základe znaleckého posudku a podmieniť vlastníkov zaplatením
všetkých výdavkov a nákladov s tým spojených a zaplatiť čiastkovú zmenu“.
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján Klein, Ľudovít Svocák,
proti: Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ján Štancel
zdržal sa:
neprítomný(í): František Bies
Keďže tento návrh nebol schválený prítomní poslanci sa dohodli, že sa to bude riešiť na budúce už
bez emócii a bez prítomnosti občanov.
Mgr. Ján Klein (poslanec obecného zastupiteľstva) – navrhol navýšenie platu starostovi obce
o 50% (k 10 %, ktoré mu schválili v apríli 2013) v mesiaci november a december 2013. Uviedol,
že starosta v tomto roku zrealizoval veľa veci prospešných pre obec napr. reprezentácie obce,
divadlo, multifunkčné ihrisko, cesty a iné.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 318/A/2013: Obecné
zastupiteľstvo v Malom Slavkove schvaľuje starostovi obce Malý Slavkov v súlade zákona č.
253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších predpisov zvýšený plat o 60 % za mesiac november a december 2013.
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák, Ján Štancel
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): František Bies
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – navrhol odmeny pre poslancov obecného zastupiteľstva, a to
zástupcovi starostu obce p. Ľudovítovi Svocákovi 1200,00 €, Mgr. Jánovi Kleinovi 800,00 €,
Marekovi Pištovi 800,00 €, Stanislavovi Pompovi 265,00 €, Jánovi Štanclovi 135,00 € v hrubej
mzde a budú vyplatené v mesiaci december 2013 za mesiac november 2013
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 318/B/2013: Obecné
zastupiteľstvo v Malom Slavkove schvaľuje priznať odmeny poslancom obecného zastupiteľstva
obce Malý Slavkov za rok 2013, a to zástupcovi starostu obce p. Ľudovítovi Svocákovi 1200,00 €,
Mgr. Jánovi Kleinovi 800,00 €, Marekovi Pištovi 800,00 €, Stanislavovi Pompovi 265,00 €, Jánovi
Štanclovi 135,00 €. Odmeny sú uvedené v hrubej mzde a budú vyplatené v mesiaci december 2013
za mesiac november 2013
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák, Ján Štancel
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): František Bies
P. Ján Štancel (poslanec obecného zastupiteľstva) – navrhol na základe rozhovorov, ktoré
spoločne viedli ohľadom šetrenia elektriky na verejnom osvetlení počas noci vypínať osvetlenie.

Prítomní sa zhodli na tom, že by to mohlo vyskúšať a vypínať ho v čase od 24. 00 hod. do 4. 00
hod. rannej. Starosta obce dal hlasovať za vypínanie verejného osvetlenia v obci Malý
Slavkov čase od 24.00 hod. do 4.00 hod. na neurčito.

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 318/C/2013: Obecné
zastupiteľstvo v Malom Slavkove schvaľuje vypínanie verejného osvetlenia v obci Malý
Slavkov čase od 24.00 hod. do 4.00 hod. na neurčito.
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ján Štancel
proti: Ľudovít Svocák
zdržal sa:
neprítomný(í): František Bies
P. Marek Pišta (poslanec obecného zastupiteľstva) – navrhol pozývať na každé zasadnutie
obecného zastupiteľstva riaditeľku materskej školy. Dôvodom toho je, že pri jednom stretnutí s p.
riaditeľkou sa ho pýtala, čo nové na zastupiteľstve. On jej povedal, že môže prísť na zasadnutia, na
čo mu ona odpovedala, že nebola pozvaná na obecné zastupiteľstvá. Preto navrhuje starostovi
pozývať p. riaditeľku na zasadnutia.
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – uviedol, že zasadnutia sú verejné, takže p. riaditeľka môže
prísť kedy chce, ale nevidí problém v tom, aby ju pozýval.

Záver
P. Ladislav Oravec starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil 28. zasadnutie
obecného zastupiteľstva.
V Malom Slavkove, 06. 12. 2013
Zapísala: Veronika Pirožeková

Ladislav Oravec
starosta obce

Overovatelia:
Anton Oračko
Ján Štancel

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
Malý Slavkov, 28. 11. 2013

Uznesenia
z 28. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove
konaného dňa 27. novembra 2013 v zasadacej miestnosti obecného úradu Obce Malý Slavkov

Uznesenie č. 312/2013
Program 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 27. 11. 2013
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
schvaľuje
program 28. zasadnutia obecného zastupiteľstva s tým, že bod 9. Odpredaj pozemkov sa vypúšťa
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák, Ján Štancel
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): František Bies
Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 313/2013
z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 27. 11. 2013
Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
určuje
návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Ján Klein, Ľudovít Svocák
overovateľov zápisnice v zložení: Anton Oračko, Ján Štancel
zapisovateľ: Veronika Pirožeková
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák, Ján Štancel
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): František Bies
Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 314/2013
z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 27. 11. 2013
Kontrola plnenia uznesení
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení z 21. 10. 2013 ako informatívnu


Hlasovanie:
za: Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák, Ján Štancel
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): František Bies

Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 315/2013
z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 27. 11. 2013
Informácia o hospodárení obce za mesiac október 2013
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
berie na vedomie
informácie o hospodárení obce za mesiac október 2013
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák, Ján Štancel
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): František Bies

Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 316/2013
z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 27. 11. 2013
Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta,
proti: Ľudovít Svocák
zdržal sa: Ján Štancel
neprítomný(í): František Bies

Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 317/2013
z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 27. 11. 2013
Schválenie Sadzobníka miestnych poplatkov obce Malý Slavkov na rok 2014
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
schvaľuje
Sadzobník miestnych poplatkov obce Malý Slavkov na rok 2014
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák, Ján Štancel
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): František Bies 

Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 318/2013
z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 27. 11. 2013
Rôzne
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
A/schvaľuje
starostovi obce Malý Slavkov v súlade zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov navýšenie tarifného
platu o 60 % za mesiac november a december 2013
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák, Ján Štancel
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): František Bies 

Ladislav Oravec
starosta obce
B/schvaľuje
priznať odmeny poslancom obecného zastupiteľstva obce Malý Slavkov za rok 2013, a to
zástupcovi starostu obce p. Ľudovítovi Svocákovi 1200,00 €, Mgr. Jánovi Kleinovi 800,00 €,
Marekovi Pištovi 800,00 €, Stanislavovi Pompovi 265,00 €, Jánovi Štanclovi 135,00 €. Odmeny sú
uvedené v hrubej mzde a budú vyplatené v mesiaci december 2013 za mesiac november 2013
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák, Ján Štancel
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): František Bies 

Ladislav Oravec
starosta obce
C/schvaľuje
vypínanie verejného osvetlenia v obci Malý Slavkov čase od 24.00 hod. do 4.00 hod. na neurčito
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ján Štancel
proti: Ľudovít Svocák
zdržal sa:
neprítomný(í): František Bies 
Ladislav Oravec
starosta obce

