ZÁPISNICA
zo 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove konaného dňa 15.12.2015
o 17.00 hod v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Malom Slavkove.
Prítomní: Peter Badžo, PeadDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Rastislav Pompa, Tibor Pompa,
Ľudovít Svocák
Neprítomný(í):
Ospravedlnený(í): Marek Pompa
Prezenčná listina tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.
Program:
Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Kontrola plnenia uznesení z 27.10.2015 a 30.11.2015
Interpelácia poslancov
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Malý Slavkov na I.
polrok 2016
6.
Schválenie Úpravy č. 1 rozpočtu obce Malý Slavkov na rok 2015
7.
Schválenie Rozpočtu obce Malý Slavkov na roku 2016 – 2018
8.
Schválenie Sadzobníka poplatkov obce na rok 2016
9.
Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2015 o miestnych daniach
............a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
10.
Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2015 o určení výšky príspevku
............na činnosť školy a školského zariadenia
11.
Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2015 o nakladaní
............s komunálnymi odpadmi a s drobnými odpadmi na území obce Malý Slavkov
12.
Rôzne
13.
Záver
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
Zasadnutie, ktoré sa konalo 15.12.2015 o 17.00 hod v Malom Slavkove otvoril a viedol
starosta obce p. Ladislav Oravec. Privítal prítomných poslancov. Konštatoval, že obecné
zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Pred schválením programu privítal p. Reckého, ktorý prišiel z MVSR ohľadom p. Banga,
ktorého budú rozoberať v bode č. 3.
Predložil na schválenie program 8. 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 tomuto bodu programu uznesenie č. 61/2015: Obecné
zastupiteľstvo v Malom Slavkove schvaľuje program rokovania 8. zasadania obecného
zastupiteľstva v Malom Slavkove.
1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
2. Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
3. Rôzne

4. Kontrola plnenia uznesení z 27.10.2015 a 30.11.2015
5. Interpelácia poslancov
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Malý Slavkov na I.
polrok 2016
7. Schválenie Úpravy č. 1 rozpočtu obce Malý Slavkov na rok 2015
8. Schválenie Rozpočtu obce Malý Slavkov na roku 2016 – 2018
9. Schválenie Sadzobníka poplatkov obce na rok 2016
10. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2015 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
11. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2015 o určení výšky príspevku
na činnosť školy a školského zariadenia
12. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2015 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a s drobnými odpadmi na území obce Malý Slavkov
13. Záver
Hlasovanie:
za: Peter Badžo, PeadDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Rastislav Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít
Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Marek Pompa
Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – určil
do návrhovej komisie: Ľudovít Svocák, Peter Badžo
za overovateľov zápisnice: PeadDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix
za zapisovateľa: prepis z DVD
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 62/2015: Obecné
zastupiteľstvo v Malom Slávkove určuje návrhovú komisiu.
Hlasovanie:
za: Peter Badžo, PeadDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Rastislav Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít
Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Marek Pompa
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice je elektronická nahrávka DVD nosiča č. 7/1,2/2015
Rôzne
P. Ladislav Oravec (starosta obce )- prešiel k bodu 3., ktorý sa týka situácie p. Banga. Predal
slovo p. Reckému.
P. Recký – navrhuje p. Bangovi zabezpečiť dôstojnejšie podmienky na bývanie. Možnosť
zabezpečiť unimobunku a dať ju do prenájmu s pozemkom, ktorú by p. Bango následne
splácal.
P. Ľudovít Svocák (poslanec obecného zastupiteľstva) – požiadal o slovo a zároveň sa opýtal
ako je možné, že v minulosti p. Bango dostal možnosť ísť do domova dôchodcov, inštitútu
a podobne. Odmietol všetky možnosti a momentálne sa rieši niečo, čo už dávno mohlo byť
vyriešené.
P. Bango – všetko, čo sa týka ponúk ubytovania je klamstvo a nezakladá sa na pravde.

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – kancelária terénnej sociálnej práce má celý spis p.
Banga, v ktorom je všetko zapísané. Vyžiada si spis od terénneho sociálneho pracovníka,
ktorý p. starostovi dávnejšie povedal, že bol vybavený prenájom bytu.
P. Bango – tvrdí, že o tom nevie
P. Peter Badžo (poslanec obecného zastupiteľstva) – tvrdí, že to nebol majetok p. Banga.
Nemohol si teda zveľaďovať a zhodnocovať majetok, ktorý nie je jeho. „Ako môže udržiavať
drevenicu, ktorá nemá pevný základ.“
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – kladie otázku p. Reckému, či všetkým občanom, ktorí
im dajú podnet, hľadajú miesto na bývanie? P. Bango dal žiadosť na obecný úrad s tým, že od
obce chce pozemok a od MVSR dostane unimobunku.
P. Bango - tvrdí, že je schopný si unimobunku zaplatiť – na splátky.
P. Ľudovít Svocák (poslanec obecného zastupiteľstva) – bolo povedané, že MVSR zabezpečí
unimobunku a obec zabezpečí pozemok.
P. Recký – nemá známosť o tom, že MVSR niečo také prisľúbilo.
P. PeadDr. Ján Klein (poslanec obecného zastupiteľstva) – sa pýta p. Reckého, či nie je
možnosť prispieť z nejakých projektov na daný problém?
P. Recký – momentálne je možnosť zapojiť sa do operačného programu Ľudské zdroje, ktorý
ale nie je priamo určený na výstavbu unimobuniek. Potrebné je podať projekt, ktorý nie je
garantovaný.
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – na jednom z pozemkov stavia syn p. Banga rodinný
dom. Nevidí problém, aby ho zobral k sebe a platil mu p. Bango nájomné.
P. Recký – žiada starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva o spoločné nahliadnutie
do spisu p. Banga, ak to bude možné.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 71/2015: Obecné
zastupiteľstvo v Malom Slávkove berie na vedomie informácie o bytovej situácii p. Banga.
Hlasovanie:
za: Peter Badžo, PeadDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Rastislav Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít
Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Marek Pompa
P. Ing. Tomáš Pix (poslanec obecného zastupiteľstva) – dopravné značenie na Lúčnej ulici,
kde sa nachádza retardér .
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – značenie budeme riešiť.
P. PeadDr. Ján Klein (poslanec obecného zastupiteľstva) – zrkadlo pri kostole je zle otočené.
P. Peter Badžo (poslanec obecného zastupiteľstva) – šofér autobusu sa sťažoval, že ho treba
stočiť, pretože nie je dobré vidieť.
P. PeadDr. Ján Klein (poslanec obecného zastupiteľstva) – pri p. Šterbákovi na
Gerlachovskej ulici je potrebné opraviť lampu, pretože bliká.
P. Marek Pompa (poslanec obecného zastupiteľstva) – kladie otázku, či by nebolo možné dať
do obce na sviatky kontajner? Pretože smetné koše sú cez sviatky preplnené.
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – navrhuje foto pascu, ktorá stojí 276 €. Foto pasca odfotí
toho, kto bude vyhadzovať voľne smeti.

Kontrola plnenia uznesení z 27.10.2015 a 30.11.2015
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – podpísanie zmluvy 27.10.2015 - s Podtatranskou
vodárenskou spoločnosťou je splnená. Záleží na tom, či bude plnenie tejto zmluvy ešte tohto
roku. Ďalšie veci musia zdokladovať a pripraviť. Takisto zmluvy prídu priebežne. Okrem
Kráľovskej ulice, ktorú môže obec predať až o 5 rokov. REA TATRY žiadosť je podaná, ale
zmluva ešte nie je podpísaná. Keďže peniaze ešte neboli schválené, je lepšie počkať
a následne podpísať zmluvu.
P. Tomáš Pix (poslanec obecného zastupiteľstva) – sa opýtal na verejné osvetlenie
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – nekopalo sa, pretože robili odvodňovacie práce.
P. Tomáš Pix (poslanec obecného zastupiteľstva) – sa informoval o firme Hydina SK, a s tým
spojené rokovanie.
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – rozprával s p. zástupcom firmy Hydina SK. Momentálne
majú daňovú kontrolu. Po ukončení daňovej kontroly p. zástupca príde na zastupiteľstvo.
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – odporúčanie od p. audítorky, ktorá nám robí audit. Má
pripomienku na uznesenie v roku 2010 – chce aby zastupiteľstvo prijalo termín dokedy to
bude ukončené.
P. Ľudovít Svocák (poslanec obecného zastupiteľstva) - žiada, aby p. Šterbák prišiel na
obecné zastupiteľstvo a preukázal, či splnil dohodu.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 63/2015: Obecné
zastupiteľstvo berie na vedomie Kontrolu plnenia uznesení z 27. 10. 2015 a 30. 11. 2015 ako
informatívnu.
Hlasovanie:
za: Peter Badžo, PeadDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Rastislav Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít
Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Marek Pompa
Interpelácia poslancov
P. PeadDr. Ján Klein (poslanec obecného zastupiteľstva) – obecná hliadka nefunguje tak, ako
by mala. Deti sa naháňajú v areáli kostola. Na Vianočných trhoch sa vyzbieralo na betlehem,
ktorý je v pláne osadiť pred kostol. Preto žiada, aby obecná hliadka začínala skôr.
P. Tibor Pompa (poslanec obecného zastupiteľstva) – tvrdí, že keď tam vidia deti sedieť, vždy
ich upozornia.
P. PeadDr. Ján Klein (poslanec obecného zastupiteľstva) – Rieši sa, že je to Národná kultúrna
pamiatka a deti si tam behajú. Keby behali okolo kostola a nie v kostolnej záhrade je všetko
v poriadku. Ľudia sa skladali na kostol a veci spojené s ním. Na poriadok v obci je určená
obecná hliadka!
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – zdôrazňuje, že na to je tu obecná hliadka a je to
súkromný pozemok.
P. Tibor Pompa (poslanec obecného zastupiteľstva) – v interpelácii sa chce opýtať, prečo by
si nemohli prenajať sálu 31.12.2015?
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – je proti prenajatiu sály 31.12.2015, pretože všetci sú
opití. Je to nebezpečné. Ako organizátor nevie zabezpečiť, že budú mať pod dohľadom len
svojich ľudí. Okrem 31.12.2015, je možné si prenajať sálu. Hocikedy cez sviatky majú všetci
voľno, preto mu navrhuje po sviatkoch.
P. Peter Badžo (poslanec obecného zastupiteľstva) – či to bude robiť na Štefana alebo na
Silvestra, všetci budú piť.

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – sa snaží vysvetliť, aby nebol problém, keďže všade bude
veľa ľudí. A zároveň žiada p. Tibora Pompu, aby mu dal včas vedieť iný dátum.
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Malý Slavkov na I. polrok
2016
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 64/2015: Obecné
zastupiteľstvo v Malom Slavkove berie na vedomie Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky obce Malý Slavkov na I. polrok 2016.
Hlasovanie:
za: Peter Badžo, PeadDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Rastislav Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít
Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Marek Pompa

Schválenie Úpravy č. 1 rozpočtu obce Malý Slavkov na rok 2015
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 65/2015: Obecné
zastupiteľstvo v Malom Slavkove schvaľuje Úpravu č. 1 rozpočtu obce Malý Slavkov na rok
2015 podľa prílohy.
Hlasovanie:
za: Peter Badžo, PeadDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Rastislav Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít
Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Marek Pompa
Schválenie Rozpočtu obce Malý Slavkov na roky 2016 - 2018
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 66/2015: Obecné
zastupiteľstvo v Malom Slavkove
A/rozhoduje, že
Obec Malý Slavkov nebude uplatňovať programový rozpočet pre rok 2016
B/schvaľuje
rozpočet obce Malý Slavkov na rok 2016 podľa prílohy
C/berie na vedomie
rozpočet obce Malý Slavkov na roky 2017 – 2018
D/berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Malý Slavkov na roky 2016 – 2018.
Hlasovanie:
za: Peter Badžo, PeadDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Rastislav Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít
Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Marek Pompa

Schválenie Sadzobníka poplatkov obce na rok 2016
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 67/2015: Obecné
zastupiteľstvo v Malom Slavkove schvaľuje Sadzobník poplatkov obce na rok 2016.
Hlasovanie:
za: Peter Badžo, PeadDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Rastislav Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít
Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Marek Pompa
Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 68/2015: Obecné
zastupiteľstvo v Malom Slavkove schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
podľa prílohy.
Hlasovanie:
za: Peter Badžo, PeadDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Rastislav Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít
Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Marek Pompa
Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2015 o určení výšky príspevku na
činnosť školy a školského zariadenia
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 69/2015: Obecné
zastupiteľstvo v Malom Slavkove schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015
o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia.
Hlasovanie:
za: Peter Badžo, PeadDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Rastislav Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít
Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Marek Pompa
Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2015 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Malý Slavkov
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 70/2015: Obecné
zastupiteľstvo v Malom Slavkove schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie 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, Rastislav Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít
Svocák
proti:
zdržal sa:

neprítomný(í): Marek Pompa

Záver
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – poďakoval prítomným za účasť a ukončil 8. zasadanie
obecného zastupiteľstva.
V Malom Slavkove, 15.12.2015

Ladislav Oravec
starosta obce

Overovatelia:

Ing Tomáš Pix

PeadDr. Ján Klein

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
Malý SlavkovĽ 15. 12. 2015

Uznesenia

z 8. zasadania obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove
konaného dňa 15. decembra 2015 v zasadačke na Obecnom úrade v Malom Slavkove
Uznesenie č. 61/2015
z 8. zasadania Obecného zastupite stva v Malom SlavkoveĽ konaného dňa 15. 12. 2015
Program 8. zasadania Obecného zastupite stva v Malom SlavkoveĽ konaného dňa 15. 12. 2015
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove
schvaľuje
program rokovania 8. zasadnutia OZ v Malom Slavkove
Hlasovanie:
za: Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ Ing.Tomáš PixĽ Tibor Pompa, Rastislav PompaĽ udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Marek Pompa
Ladislav Oravec
starosta obce
Uznesenie č. 62/2015
z 8. zasadania Obecného zastupite stva v Malom SlavkoveĽ konaného dňa 15. 12. 2015
Určenie návrhovej komisieĽ overovate ov zápisnice a zapisovate a
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove
určuje
do návrhovej komisie: Peter BadžoĽ udovít Svocák
za overovate ov zápisnice: PaedDr. Ján KleinĽ Ing. Tomáš Pix
za zapisovate a: prepis z DVD č. 7/2015
Hlasovanie:
za: Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ Ing.Tomáš PixĽ Tibor PompaĽ Rastislav PompaĽ udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Marek Pompa
Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 63/2015
z 8. zasadania Obecného zastupite stva v Malom SlavkoveĽ konaného dňa 15. 12. 2015
Kontrola plnenia uznesení z 27. 10. 2015 a 30. 11. 2015
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení z 27. 10. a 30. 11. 2015 ako informátívnu
Hlasovanie:
za: Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ Ing.Tomáš PixĽ Tibor PompaĽ Rastislav PompaĽ udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Marek Pompa

Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 64/2015
z 8. zasadania Obecného zastupite stva v Malom SlavkoveĽ konaného dňa 15. 12. 2015
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Malý Slavkov na I. polrok 2016
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Malý Slavkov na I. polrok 2016
Hlasovanie:
za: Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ Ing.Tomáš PixĽ Tibor PompaĽ Rastislav PompaĽ udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Marek Pompa

Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 65/2015
z 8. zasadania Obecného zastupite stva v Malom SlavkoveĽ konaného dňa 15. 12. 2015
Schválenie Úpravy č. 1 rozpočtu obce Malý Slavkov na rok 2015
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove
schvaľuje
Úpravu č. 1 rozpočtu obce Malý Slavkov na rok 2015 pod a prílohy
Hlasovanie:
za: Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ Ing.Tomáš PixĽ Tibor Pompa, Rastislav Pompa, udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Marek Pompa

Ladislav Oravec
starosta obce
Uznesenie č. 66/2015
z 8. zasadania Obecného zastupite stva v Malom SlavkoveĽ konaného dňa 15. 12. 2015
Schválenie Rozpočtu obce Malý Slavkov na roky 2016 - 2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove
A/ rozhoduje, že
obec Malý Slavkov nebude uplatňovať programový rozpočet pre rok 2016
B/ schvaľuje
Rozpočet obce Malý Slavkov na rok 2016 pod a prílohy
C/ berie na vedomie
rozpočet obce Malý Slavkov na roky 2017 – 2018
D/ berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Malý Slavkov na rok 2016 – 2018
Hlasovanie:
za: Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ Ing.Tomáš PixĽ Tibor Pompa, Rastislav PompaĽ udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Marek Pompa
Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 67/2015
z 8. zasadania Obecného zastupite stva v Malom SlavkoveĽ konaného dňa 15. 12. 2015
Schválenie Sadzobníka poplatkov obce na rok 2016
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove
schvaľuje
Sadzobník poplatkov obce na rok 2016 pod a prílohy
Hlasovanie:
za: Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ Ing.Tomáš PixĽ Tibor PompaĽ Rastislav PompaĽ udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Marek Pompa

Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 68/2015
z 8. zasadania Obecného zastupite stva v Malom SlavkoveĽ konaného dňa 15. 12. 2015
Schválenie 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
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady pod a prílohy
Hlasovanie:
za: Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ Ing.Tomáš PixĽ Tibor PompaĽ Rastislav PompaĽ udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Marek Pompa

Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 69/2015
z 8. zasadania Obecného zastupite stva v Malom SlavkoveĽ konaného dňa 15. 12. 2015
Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2015 o určení príspevku na činnosť školy a školského
zariadenia
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015 o určení príspevku na činnosť školy a školského zariadenia
pod a prílohy
Hlasovanie:
za: Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ Ing.Tomáš PixĽ Tibor PompaĽ Rastislav PompaĽ udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Marek Pompa

Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 70/2015
z 8. zasadania Obecného zastupite stva v Malom SlavkoveĽ konaného dňa 15. 12. 2015
Schválenie 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
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Malý Slavkov pod a prílohy
Hlasovanie:
za: Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ Ing.Tomáš Pix, Tibor PompaĽ Rastislav PompaĽ udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Marek Pompa

Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 71/2015
z 8. zasadania Obecného zastupite stva v Malom SlavkoveĽ konaného dňa 15. 12. 2015
Rôzne
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove
berie na vedomie
informácie o bytovej situácii p. Ondreja Banga st.
Hlasovanie:
za: Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ Ing.Tomáš PixĽ Tibor PompaĽ Rastislav PompaĽ udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Marek Pompa

Ladislav Oravec
starosta obce

