ZÁPISNICA
zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove konaného dňa 30.11.2015
o 17.00 hod v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Malom Slavkove.
Prítomní: Peter Badžo, PeadDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav Pompa,
Tibor Pompa
Neprítomný(í):
Ospravedlnený(í): Ľudovít Svocák
Prezenčná listina tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.
Program:
1.
Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
2.
Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
3.
Návrh Úpravy č. 1 rozpočtu obce Malý Slavkov na rok 2015
4.
Návrh Rozpočtu obce Malý Slavkov na roky 2016 – 2018
5.
Návrh Sadzobníka poplatkov obce na roku 2016
6.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2015 o miestnych daniach
............a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
7.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2015 o určení výšky príspevku na
............činnosť školy a školského zariadenia
8.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2015 o nakladaní s komunálnymi
............odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Malý Slavkov
9.
Rôzne
10.
Záver
Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
Zasadnutie, ktoré sa konalo 30.11.2015 v Malom Slavkove otvoril a viedol starosta obce p.
Ladislav Oravec. Privítal prítomných poslancov. Konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je
uznášania schopné, zo siedmich poslancov sú prítomní 6., pán Ľudovít Svocák je
ospravedlnený.
Predložil na schválenie program 7. zasadania obecného zastupiteľstva. Požiadal prítomných
poslancov o prípadné doplnenie programu. Zo strany poslancov neboli požiadavky na
doplnenie programu. Starosta obce dal hlasovať za predložený program.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomu bodu programu uznesenie č. 52/2015: Obecné
zastupiteľstvo v Malom Slavkove schvaľuje program rokovania 7. zasadania obecného
zastupiteľstva v Malom Slavkove.
Hlasovanie:
za: Peter Badžo, PeadDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav Pompa, Tibor
Pompa
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Ľudovít Svocák
Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – určil
do návrhovej komisie: PeadDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix

za overovateľov zápisnice: Rastislav Pompa, Tibor Pompa
za zapisovateľa: prepis z DVD č. 6/2015
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 53/2015: Obecné
zastupiteľstvo v Malom Slávkove schvaľuje návrhovú komisiu.
Hlasovanie:
za: Peter Badžo, PeadDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav Pompa, Tibor
Pompa
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Ľudovít Svocák
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice je elektronická nahrávka DVD nosiča č. 6/2015
Návrh Úpravy č. 1 rozpočtu obce Malý Slavkov na rok 2015
P. Ladislav Oravec (starosta obce)- uviedol, že položky, ktoré mali k dispozícii už prebrali.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočet obce Malý Slavkov na rok 2015.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 54/2015: Obecné
zastupiteľstvo v Malom Slávkove schvaľuje návrh Úpravy č. 1 rozpočtu obce Malý Slavkov
na rok 2015.
Hlasovanie:
za: Peter Badžo, PeadDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav Pompa, Tibor
Pompa
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Ľudovít Svocák
Návrh Rozpočtu obce Malý Slavkov na roky 2016 – 2018
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – uviedol, že tento bod programu spolu prerokovali
a prepočítali na poslednom stretnutí. Poznamenal, že všetko sedí a prešiel k návrhu na
rozpočet v hodnote 280 070 eur. Tak isto navrhuje výdavky v takejto sume. Výsledok
hospodárenia by mal byť podľa plánu zastupiteľstva nulový.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 55/2015: Obecné
zastupiteľstvo schvaľuje návrh Rozpočtu obce Malý Slavkov na roky 2016 – 2018.
Hlasovanie:
za: Peter Badžo, PeadDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav Pompa, Tibor
Pompa
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Ľudovít Svocák
Návrh Sadzobníka poplatkov obce na rok 2016
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – dáva do návrhu, aby ceny ostali také, aké boli v roku
2015. S výnimkou na zverejnenie reklamnej relácie v obecnom rozhlase. Ten bude
spoplatnený poplatkom 5 eur za zverejnenie reklamy. Občania Malého Slavkova budú taktiež
pri zverejnení akýchkoľvek reklám platiť poplatok 5 eur. Pri ozname v rámci podujatia, alebo
v prípade smútočného oznamu zaplatia poplatok v hodnote 2 eur. Ostatné poplatky ostávajú
nezmenené.

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 56/2015: Obecné
zastupiteľstvo v Malom Slavkove schvaľuje návrh Sadzobníka poplatkov obce na rok 2016.
Hlasovanie:
za: Peter Badžo, PeadDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav Pompa, Tibor
Pompa
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Ľudovít Svocák
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – podľa nového zákona je obec povinná zbierať odpad,
ktorý bol vyvážaný spoločne s komunálnym odpadom. No momentálne sa musí komunálny
odpad triediť od stavebného odpadu. Obec je povinná dokladovať koľko stavebného odpadu
od občanov prevzala, taktiež musí byť osobitné spoplatnenie okrem sadzby za komunálny
odpad. Navrhuje, aby sa platilo 33 eur za tonu stavebného odpadu. Ďalej navrhuje zvýšenie
pri ornej pôde z 1% na 1,1% a pri ostatných plochách, záhradách, zastavaných plochách
a nádvoriach, lesných pozemkoch a stavebných pozemkoch z 0,5% na 0,6%. V konečnom
dôsledku to bude navýšenie občanom odhadom na 1 €. Za kataster sa to navýši približne
od 3 000 eur až 4 000 eur a viac. Samozrejme ak sa vyberú všetky poplatky. Vo Všeobecnom
záväznom nariadení nenastali ďalšie iné zmeny.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 57/2015: Obecné
zastupiteľstvo v Malom Slavkove schvaľuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.
3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
Hlasovanie:
za: Peter Badžo, PeadDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav Pompa, Tibor
Pompa
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Ľudovít Svocák
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2015 o určení výšky príspevku na činnosť
školy a školského zariadenia
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – poznamenal, že výšky príspevku už boli skonzultované
na poslednom stretnutí. Taktiež, že v škôlke nič nestagnuje. Peniaze neslúžia na platy, ale na
renovácie a úpravy. Taktiež prízvukoval, že ani zo školného nejde na platy zamestnancov.
Informoval poslancov o možných situáciách, ktoré môžu nastať. Ako príklad uviedol poruchu
kotlov, ktoré nemusia vydržať. Tieto peniaze slúžia na prevádzku. Poplatok v škôlke bude
zvýšený na 10 € pre deti do 3 rokov a deti od 3 rokov na 4 €. Takzvané školné.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 58/2015: Obecné
zastupiteľstvo v Malom Slavkove schvaľuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.
4/2015 o určení príspevku na činnosť školy a školského zariadenia.
Hlasovanie:
za: Peter Badžo, PeadDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Rastislav Pompa, Tibor Pompa
proti: Marek Pompa
zdržal sa:
neprítomný(í): Ľudovít Svocák

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Malý Slavkov
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informoval prítomných, že VZN si na predchádzajúcom
stretnutí aj pred schôdzou prešli. Vo VZN je všetko stanovené, aké majú občania práva
a povinnosti. Taktiež aké má práva a povinnosti obec. VZN bude zverejnené v zmysle zákona
po dobu 15 dní na informačnej tabuli a internetovej stránke obce. V prípade, že občania budú
navrhovať zmeny, všetko bude zaznamenané do 15. 12. 2015.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 59/2015: Obecné
zastupiteľstvo v Malom Slavkove schvaľuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.
5/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území
obce Malý Slavkov.
Hlasovanie:
za: Peter Badžo, PeadDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Tibor Pompa
proti:
zdržal sa: Rastislav Pompa
neprítomný(í): Ľudovít Svocák
Rôzne
P. Ladislav Oravec (starosta obce) - poznamenal, že na základe rozhodnutia, ktoré očakávajú
by mohli opäť nastúpiť terénni pracovníci. Samozrejme podľa zákona a pravidiel by mali mať
na terénnu sociálnu prácu strednú školu, poprípade vysokú školu. Momentálne nevieme
postup. Ak vyjde výzva samozrejme sa obec do tohto projektu zapojí. Zdôraznil, že terénni
pracovníci sú určení na pomoc a radu občanom.
Rastislav Pompa (poslanec obecného zastupiteľstva) – sa informoval o tom, či obec nedostala
výzvu na obecnú hliadku
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – poznamenal, že obec žiadala kamerový systém. Pri
hliadkach je povinnosť dokladovať od policajného zboru aká je kriminalita v obci. Pri žiadosti
od Okresného riaditeľstva o kriminalite v obci nemali žiadny záznam za 5 posledných rokov.
Z toho vyplýva, že kompetentní nemôžu povoliť hliadku, kde nie sú výtržnosti a ani iné
trestné činy.
Rastislav Pompa (poslanec obecného zastupiteľstva) – poznamenal, že má dojem, že v každej
obci je obecná hliadka. Zároveň chcel vedieť, prečo to v Malom Slavkove nie je možné?
P. Ladislav Oravec (starosta obce) - poznamenal, že hliadky skončili, tak isto ako terénna
sociálna práca. Obec má dohodu s Úradom práce, kde sú nahlásení tí, ktorí sú v hliadke. Tým
pádom si odrábajú aktivačné práce.
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – návrh na odmeny. Zástupcovi obecného zastupiteľstva
Ľudovítovi Svocákovi navrhuje odmenu v hodnote 800 €. Peter Badžo a Tibor Pompa
nedostanú žiadne odmeny. Starosta obce navrhuje odmeny vo výške 750 € poslancom:
PeadDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa a Rastislav Pompa.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 60/2015: Obecné
zastupiteľstvo v Malom Slavkove schvaľuje návrh na odmeny poslancom Malého Slavkova
za rok 2015.

Hlasovanie:
za: Peter Badžo, PeadDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Tibor Pompa, Rastislav
Pompa
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Ľudovít Svocák
P. Marek Pompa (poslanec obecného zastupiteľstva) – navrhuje pre starostu obce za mesiac
november a december 70% odmien.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 61/2015: Obecné
zastupiteľstvo v Malom Slavkove schvaľuje starostovi obce zvýšiť plat o 70% od 01.
novembra 2015.
Hlasovanie:
za: Peter Badžo, PeadDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav Pompa, Tibor
Pompa
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Ľudovít Svocák
P. Rastislav Pompa (poslanec obecného zastupiteľstva) – navrhuje v okolí obydlia Rastislava
Pompu potiahnuť obecný rozhlas z dôvodu, že občania nepočujú rozhlas, nakoľko je ďaleko.
Záver
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – poďakoval prítomným za účasť a ukončil 7. zasadanie
obecného zastupiteľstva.
V Malom Slavkove, 30.11.2015

Ladislav Oravec
starosta obce

Overovatelia:

Rastislav Pompa

Tibor Pompa

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
Malý SlavkovĽ 30. 11. 2015

Uznesenia

zo 7. zasadania obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove
konaného dňa 30. novembra 2015 v zasadačke na Obecnom úrade v Malom Slavkove
Uznesenie č. 52/2015
zo 7. zasadania Obecného zastupite stva v Malom SlavkoveĽ konaného dňa 30. 11. 2015
Program 7. zasadania Obecného zastupite stva v Malom SlavkoveĽ konaného dňa 30. 11. 2015
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove
schvaľuje
program rokovania 7. zasadnutia OZ v Malom Slavkove
Hlasovanie:
za: Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ Ing.Tomáš PixĽ Marek Pompa, Tibor Pompa, Rastislav Pompa
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): udovít Svocák
Ladislav Oravec
starosta obce
Uznesenie č. 53/2015
zo 7. zasadania Obecného zastupite stva v Malom SlavkoveĽ konaného dňa 30. 11. 2015
Určenie návrhovej komisieĽ overovate ov zápisnice a zapisovate a
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove
určuje
do návrhovej komisie: PaedDr. Ján KleinĽ Ing.Tomáš Pix
za overovate ov zápisnice: Rastislav Pompa, Tibor Pompa
za zapisovate a: prepis z DVD č. 6/2015
Hlasovanie:
za: Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ Ing.Tomáš PixĽ Marek PompaĽ Tibor PompaĽ Rastislav Pompa
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): udovít Svocák
Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 54/2015
zo 7. zasadania Obecného zastupite stva v Malom SlavkoveĽ konaného dňa 30. 11. 2015
Návrh Úpravy č. 1 rozpočtu obce Malý Slavkov na rok 2015
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove
schvaľuje
návrh Úpravy č. 1 rozpočtu obce Malý Slavkov na rok 2015
Hlasovanie:
za: Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ Ing.Tomáš PixĽ Marek Pompa, Tibor Pompa, Rastislav Pompa
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): udovít Svocák

Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 55/2015
zo 7. zasadania Obecného zastupite stva v Malom SlavkoveĽ konaného dňa 30. 11. 2015
Návrh Rozpočtu obce Malý Slavkov na roky 2016 - 2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove
schvaľuje
návrh Rozpočtu obce Malý Slavkov na roky 2016 - 2018
Hlasovanie:
za: Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ Ing.Tomáš PixĽ Marek Pompa, Tibor Pompa, Rastislav Pompa
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): udovít Svocák

Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 56/2015
zo 7. zasadania Obecného zastupite stva v Malom SlavkoveĽ konaného dňa 30. 11. 2015
Návrh Sadzobníka poplatkov obce na rok 2016
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove
schvaľuje
návrh Sadzobníka poplatkov obce na rok 2016
Hlasovanie:
za: Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ Ing.Tomáš PixĽ Marek PompaĽ Tibor PompaĽ Rastislav Pompa
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): udovít Svocák

Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 57/2015
zo 7. zasadania Obecného zastupite stva v Malom SlavkoveĽ konaného dňa 30. 11. 2015
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove
schvaľuje
návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Hlasovanie:
za: Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ Ing.Tomáš PixĽ Marek PompaĽ Tibor PompaĽ Rastislav Pompa
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): udovít Svocák

Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 58/2015
zo 7. zasadania Obecného zastupite stva v Malom SlavkoveĽ konaného dňa 30. 11. 2015
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2015 o určení príspevku na činnosť školy a školského
zariadenia
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove
schvaľuje
návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2015 o určení príspevku na činnosť školy a školského
zariadenia
Hlasovanie:
za: Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ Ing.Tomáš PixĽ Tibor PompaĽ Rastislav Pompa
proti: Marek Pompa
zdržal sa:
neprítomný(í): udovít Svocák

Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 59/2015
zo 7. zasadania Obecného zastupite stva v Malom SlavkoveĽ konaného dňa 30. 11. 2015
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Malý Slavkov
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove
schvaľuje
návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Malý Slavkov
Hlasovanie:
za: Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ Ing.Tomáš Pix, Marek Pompa, Tibor Pompa
proti:
zdržal sa: Rastislav Pompa
neprítomný(í): udovít Svocák

Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 60/2015
zo 7. zasadania Obecného zastupite stva v Malom SlavkoveĽ konaného dňa 30. 11. 2015
Rôzne
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove
A/ schvaľuje
odmeny poslancom za rok 2015 – zástupcovi obce p. udovítovi Svocákovi – 800,00 Eur v hrubom
- poslancom p. PaedDr. Jánovi KleinoviĽ Ing. Tomášovi Pixovi,
Marekovi Pompovi, Rastislavovi Pompovi – po 750,00 Eur
v hrubom
Hlasovanie:
za: Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ Ing.Tomáš PixĽ Marek Pompa, Tibor Pompa, Rastislav Pompa
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): udovít Svocák

B/ schvaľuje
starostovi obce zvýšiť plat o 70 % od 01. novembra 2015
Hlasovanie:
za: Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ Ing.Tomáš Pix, Marek Pompa, Tibor Pompa, Rastislav Pompa
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): udovít Svocák

Ladislav Oravec
starosta obce

