O B E C MA L Ý S L A V K O V
Malý SlavkovĽ 14. 12. 2011

ZÁPISNICA
z 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove konaného
dňa 14. decembra 2011 o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu

Prítomní: pod a prezenčnej listinyĽ ktorá tvorí neoddelite nú súčasť tejto zápisnice.

Program:
Otvorenie zasadania a schválenie programu
Určenie návrhovej komisieĽ overovate ov zápisnice a zapisovate a
Kontrola plnenia uznesení z 25. 10. 2011
Interpelácia poslancov
Informácia o hospodárení obce za mesiac október 2011
Informácia o odvolaní zástupcu starostu obce a určenie starostom nového zástupcu
obce
7. Schválenie VZN o miestnych daniach na rok 2012
8. Schválenie poplatkov obce na rok 2012
9. Schválenie rozpočtu obce na rok 2012
10. Návrh na schválenie VZN o poskytovaní príspevku na stravovanie dôchodcov
11. Návrh na vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra
12. Odpredaj pozemku IKV Žakovce
13. Informácia o zámere „Krá ovské údolie – I. etapa“
14. Pluhovanie komunikácií v obci – určenie podmienok
15. Rôzne
16. Diskusia
17. Záver
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Úvod
Deviate zasadnutie obecného zastupite stva zahájil a viedol starosta obce p. Ladislav Oravec.
Privítal poslancov obecného zastupite stva a ostatných hostí.
KonštatovalĽ že obecné zastupite stvo je schopné právoplatne sa uznášaťĽ s počtu 7 je
prítomných 6 poslancov. Predložil na schválenie program schôdze ak nemá nik s prítomných
doplňujúci bod do programu rokovania.
Obecné zastupite stvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č.111/Ň011: Obecné
zastupite stvo v Malom Slavkove schvaľuje program 9. zasadnutia Obecného zastupite stva
v Malom Slavkove
Hlasovanie:
Za: František BiesĽ Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Kamil PompaĽ udovít Svocák
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný(í): Marek Pišta

Určenie návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Do návrhovej komisie boli navrhnutí a zvolení: František BiesĽ Kamil Pompa.
Za overovate ov zápisnice boli navrhnutí a zvolení: udovít SvocákĽ Marek Pišta.
Zapisovate zápisnice: Veronika Pirožeková.
Obecné zastupite stvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č.11Ň/Ň011: Obecné
zastupite stvo v Malom Slavkove schvaľuje
Návrhovú komisiu v zložení: František BiesĽ Kamil Pompa
Overovate ov zápisnice v zložení: udovít SvocákĽ Marek Pišta
Zapisovate : Veronika Pirožeková
Hlasovanie:
za: František BiesĽ Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Kamil PompaĽ udovít Svocák
proti:

zdržal sa:
neprítomný: Marek Pišta

Neoddelite nou súčasťou tejto zápisnice je elektronická nahrávka nosiča DVD č. 11/1Ľ2

Kontrola plnenia uznesení z 25. 10. 2011

Prítomní poslanci sa informovali v akej polohe splneniaĽ či nesplnenia sú uznesenia č. 83Ľ 85Ľ
86Ľ 87Ľ 88/11Ľ ktoré boli v kontrole plnenia uznesení zo dňa 25. 10. 2011 uz. č. 97/11uvedené
ako nesplnené zo strany zástupcu starostu obce p. Kamila Pompu.
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – konštatovalĽ že uvedené uznesenia nie sú splnené.
Prítomní poslanci poverili starostu obce splniť uvedené uznesenia a opätovne sa tým zaoberať
na nastávajúcom zasadnutí.
Prítomní poslanci sa informovali k uzneseniu č. 99/B/11(poverenie pre zástupcu p. Kamila
Pompu zistiť skutkový stav pozemkov v zastavanom území obce vo vlastníctve mesta
Kežmarok).
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informoval prítomnýchĽ že má k dispozícii Výpis
z katastra nehnute ností parcielĽ ktoré sú vo vlastníctve mesta Kežmarok a nachádzajú sa
v zastavanom území obce. Jedná sa o parcely rôznych rozlôh m2.
P. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – konštatovalĽ že tu ide o ve a takýchto
plôch. Je potrebné presnejšie identifikovať parcelyĽ ktoré sú v zastavanom území konkrétne
v obytnej zóne obceĽ a ktoré by bolo potrebné mať vo vlastníctve obce.
Na návrh starostu obce sa prítomní dohodliĽ že spoločne vyh adajú presne pod a mapyĽ
o ktoré parcely ide.
Prítomní poslanci sa informovali k uz. č. 101/11 (žiadosť o vybudovanie kanála pri rodinnom
dome č. Gerlachovská 62/5 - zistiť skutkový stav na tvare miesta).
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informovalĽ že bol v teréne. Žiadate chce vybudovať
múr okolo štátnej cestyĽ ktorý by slúžil na ochranu jeho majetku pred prívalovým daž om.
Ke že ide o štátnu cestuĽ pravdepodobne mu to nebude dovolenéĽ preto navrhujeĽ že múr
vybuduje bližšie k múru svojho domu. Žiada obec Ľ aby mu poskytla ž abovky a on si
svojpomocne vybuduje rigol, ktorý by slúžil na odvedenie daž ovej vody.
P. František Bies (poslanec obecného zastupite stva) - poukázalĽ že ide o štátnu cestuĽ prečo
by mala mať obec náklady. Informoval saĽ či žiadate žiadal písomne obecĽ že môže

zasahovať do obecného pozemku a realizovať na obecnom pozemku výkopové práce
a terénne úpravy.
P. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) - konštatovalĽ že štát nefinancoval ani
obrubníkyĽ ktoré sa zakladali na okraj štátnej cesty na Gerlachovskej uliciĽ ktorá sa asfaltovala
v lete t.r. pochybujeĽ že bude financovať toto.
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informovalĽ že písomná žiadosť na výkop nebola
doručená na obecný úrad. NavrholĽ že zistí na správe ciest stanovisko a bude sa informovať
o možnosti upraviť krajnicu zo štátnych financiíĽ následne sa bude žiadosť riešiť.
P. František Bies a p. udovít Svocák (poslanci obecného zastupite stva) – sa informovali ako
bolo splnené uznesenie č. 103/11Ľ ktorým bol poverený p. Kamil Pompa premeraťĽ vypočítať
a následne zabezpečiť vrátenie kociek z obecného rigola (Lúčna ulica pri RD p. Starinského)
na obecný pozemok. P. Kamil Pompa (poslanec obecného zastupite stva) - informovalĽ že p.
Starinský mu povedalĽ že kocky vrátil.
P. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – poukázalĽ že obecné zastupite stvo
mu dalo konkrétnu úlohuĽ ktorú mal urobiť. Dotazoval saĽ či prebral osobne od p. Starinského
predmetné kocky.
P. Kamil Pompa (poslanec obecného zastupite stva) – osobne neprebral kocky, ale p.
Starinský mu povedalĽ že volal p. SvocákoviĽ aby to prišiel skontrolovať.
P. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – povedalĽ že mu nikto nevolal. P.
Pompa vykonával funkciu zástupcu starostu obceĽ bral za to platĽ bol zodpovedný.
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – navrholĽ že osobne zistíĽ či sú predmetné kocky vrátené.
Ak nebude zjednaná nápravaĽ podá na políciu trestné oznámenie na neznámeho páchate a za
poškodzovanie a odcudzenie obecného majetku.
Obecné zastupite stvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č.11ň/Ň011: Obecné
zastupite stvo v Malom Slavkove A/berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení zo 7.
zasadnutia OcZ v Malom Slavkove konaného d a Ň5. 10. Ň011
B/ poveruje starostu obce nesplnené uznesenia č. 97/11. 99/11Ľ 101/11Ľ 1ň0/11 pripraviť do
programu budúceho zasadnutia obecného zastupite stva spolu s materiálmi nesplnených
uznesení
Hlasovanie:
za: František BiesĽ Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek PištaĽ Kamil PompaĽ
udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný:

Interpelácia poslancov

P. František Bies (poslanec obecného zastupite stva) – adresoval p. Kamilovi Pompovi
a opätovne sa vrátil k uzneseniam z minulostiĽ ktoré neboli splnenéĽ napr. nebol urobený
auditĽ neboli zakúpené kocky na dobudovanie rigola na Gerlachovskej ul. v rómskej časti
obceĽ či boli vyrábané vlastné kocky (poukázalĽ že v hospodárení sú značne vysoké náklady
za nákup cementuĽ pieskuĽ treba to prešetriť).
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – uviedolĽ že v interpelácii sa hovorí k starostovi. On je
nový a p. Pompa už nie zástupca starostu. Je potrebné to naniesť v inom bode programu (v
rôznom).
P. Jozef Oravec (občan) – sa informovalĽ či sa vedie evidenciaĽ ko ko bolo vyrobenej dlažbyĽ
kde bola použitáĽ komu bola predaná a pod.
P. Štefan Kredatus (občan) – požiadal p. starostuĽ aby mali občaniaĽ ktorí prídu na zasadania
OZ k dispozícii v papierovej forme program zasadania (ak je problém on papier kúpi)Ľ alej
žiadalĽ aby boli zasadnutia obecného zastupite stva oznámené verejnosti poriadne (viac
spropagované navrholĽ vyvesiť vo výveske v obci ve kými písmenamiĽ najmä termín
zasadania a tiež vyhlásiť zasadania OZ v obecnom rozhlase).
P. Jozef OravecĽ Ján OravecĽ Július Bodžoň (občania) - taktiež žiadajúĽ aby boli zasadania
obecného zastupite stva spropagované aj cestou miestneho rozhlasu v deň zasadnutia.
P. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – povedalĽ že zasadnutia obecného
zastupite stva musia byť každý mesiac. NavrholĽ aby boli každú druhú stredu v mesiaci ( je to
skôr zapamätate né pre občanov).
P. Štefan Kredatus (občan) – poukázal na zákonĽ ktorý hovoríĽ že zasadania OZ musia byť 4x
ročne. Pre takú malú obec akou je našaĽ je prepych zasadať každý mesiac.
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – uviedolĽ že pozvánky na zasadnutia obecného
zastupite stva sú v našej obci zverejňované v zmysle platného rokovacieho poriadku aĽ to 5
dní pred zasadnutím vo výveske v obci pri kostole a na informačnej tabuli v budove obecného
úradu. Do budúcna vie zabezpečiť pozvánku napísanú väčším písmomĽ v deň zasadnutia OZ
to vyhlásiť v miestnom rozhlase a na požiadanie občana prítomného na zasadaniach OZĽ
prefotiť žiadate ovi pozvánku s programom. Taktiež informoval prítomnýchĽ že bude
vytvorená nová internetová stránka obce Malý SlavkovĽ kde budú taktiež zverejňované
pozvánky na zasadania OZ. alej uviedolĽ že zasadnutie OZ zvoláva pod a zákona starosta
obce. Poslancom dal úlohu na rok 2012 urobiť harmonogram zasadnutí OZ v Malom
Slavkove.
P. František Bies (poslanec obecného zastupite stva) – sa dotazoval u p. starostu, ako
prebehlo odovzdávanie a preberanie funkcie starostu.

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informoval prítomnýchĽ že prešiel s p. Pompom celý
úradĽ položku po položkeĽ všetko bolo v poriadku. Inventár skladov a kultúrneho domu bude
ešte prechádzať s. p. Jozefom KleinomĽ ktorý má za tento majetok hmotnú zodpovednosť.

Informácia o hospodárení obce za mesiac október a november 2011

Mgr. Ján Klein (poslanec obecného zastupite stva) – sa informoval k položke práce na
dohody
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – výroba skrinky v obci pri kostoleĽ verejné osvetlenie na
Lomnickej ulici – materiál a práca
P. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – sa informoval k položke za kosenie
452Ľ00 € za aké obdobie a komu to bolo vyplatené.
P. Kamil Pompa (poslanec obecného zastupite stva) – vyplatené bolo koscomĽ ide o obdobie
od augusta – október.
P. František Bies (poslanec obecného zastupite stva) – pripomenulĽ že p. Pompu na začiatku
jeho funkcie zástupcu starostu pochválil nako ko pekne hovoril o úlohách a plánochĽ ktoré
bude realizovať. Teraz je však nespokojný ako p. Pompa neefektívne nakladal s majetkom
obce. Poukázal na: financie za kosenie obce (obec zamestnáva viac ako 100 občanov na
aktivačnej činnostiĽ koordinátorovĽ taktiež sú nemalé výdavky na opravy krovinorezov, na
benzín)Ľ rigol pri p. KubošimuĽ finančné náklady na cestu k čiernej stavbe (Dunkovci).
PoukázalĽ že p. Pompa rozhodoval o tom bez poslancov.
P. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – taktiež poukázal na neefektívne
hospodárenie s obecným majetkom (rigol pri p. KubošimuĽ nákup cementuĽ výdavky na
kosenie)
Obecné zastupite stvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č.114/Ň011: Obecné
zastupite stvo v Malom Slavkove berie na vedomie informácie o hospodárení obce za mesiac
október a november 2011
Hlasovanie:
za: František BiesĽ Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek PištaĽ Kamil PompaĽ
udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í):

Informácia o odvolaní zástupcu starostu obce a určenie starostom nového
zástupcu obce
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informoval prítomnýchĽ že v zmysle novely zákona
o obecnom zriadení starosta obce určuje zástupcu starostu. Má za toĽ že zástupca starostu by
mal byť človekĽ ktorý vie o všetkom a v prípade výpadku starostu ho zastúpiĽ preto dňom 14.
12. 2011 odvoláva z funkcie starostu obce p. Kamila PompuĽ ktorého určil za svojho zástupcu
neb. starosta p. Kroták a určuje za svojho zástupcu – zástupcu starostu obce p. udovíta
Svocáka. Menovaným odovzdal písomné odvolanie z funkcie starostu a určenie za zástupcu
starostu obce.
Obecné zastupite stvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č.115/Ň011: Obecné
zastupite stvo v Malom Slavkove berie na vedomie informáciu o odvolaní zástupcu starostu
obce p. Kamila Pompu
a informáciu o určení starostom obce nového zástupcu starostu obce p. udovíta Svocáka
Hlasovanie
za: František BiesĽ Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek PištaĽ Kamil PompaĽ
udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í):

Schválenie VZN o miestnych daniach na rok 2012

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – predložil na schválenie návrh VZN o miestnych daniach
na rok 2012. Informoval prítomnýchĽ že nový zákon o miestnych daniach schválila NR SR
dňa 29. 11. 2011 (dôvodĽ prečo nebol zverejnený návrh VZN). Tento zákon bude v platnosti
až od 01. 12. 2012Ľ preto sú poplatky vo VZN o miestnych daniach v obci Malý Slavkov na
rok 2012 ako v predošlých rokochĽ nezmenené. Informoval prítomnýchĽ že vynaloží všetky
možné prostriedkyĽ aby boli uhradené nedoplatky na miestnych daniachĽ a tak mala obec
v roku 2012 v rozpočte vyšší príjem z daní.
Prítomní navrhliĽ aby boli všetci neplatiči zverejnení.
Poslanci skonštatovaliĽ že nebudú meniť poplatky miestnych daní na rok 2012.

Obecné zastupite stvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č.116/Ň011: Obecné
zastupite stvo v Malom Slavkove schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/Ň01Ň
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
pod a prílohy č. 1
Hlasovanie
za: František BiesĽ Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek PištaĽ Kamil Pompa,
udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í):

Schválenie poplatkov obce na rok 2012

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – predložil na schválenie poplatky obce na rok 2012.
Požiadal prítomnýchĽ aby navrhli sumu za kopírovanie A4 a A3 formátu. Prítomní navrhli za
A4 - 0Ľ05 € obojstranne 0Ľ10 €Ľ za A3: 0Ľ10 €Ľ obojstranne 0Ľ20 €.
Obecné zastupite stvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č.117/Ň011: Obecné
zastupite stvo v Malom Slavkove schvaľuje poplatky obce na rok Ň01Ň pod a prílohy č. 2

Hlasovanie
za: František BiesĽ Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek PištaĽ Kamil PompaĽ
udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í):

Schválenie rozpočtu obce na rok 2012

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – predložil na schválenie rozpočet obce na rok 2012
P. František Bies a p. udovít Svocák (poslanci obecného zastupite stva) – pripomienkovali,
že potrebujú mať rozpočet detailne rozpracovaný - rozpitvanýĽ nemôžu schváliť rozpočet
v takej forme ako im bol v pracovnom materiály doručený. Je potrebné isť položku po
položke.
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informovalĽ že rozpočet by sa mal schva ovať v hrubomĽ
teda tak ako ho majú predložený. Nebráni sa však tomuĽ aby ho prešli položku po položke.
Prítomní sa dohodliĽ že starosta obce zvolá zasadnutie obecného zastupite stva s jediným
bodom programu Schválenie rozpočtuĽ kde budú rozpočet spoločne prechádzať položkovite.
Určili si termín na deň 21. 12. 2011 o 15.00 hod.
Obecné zastupite stvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č.118/Ň011: Obecné
zastupite stvo v Malom Slavkove neschvaľuje rozpočet obce na rok Ň01Ň.
Hlasovanie
za: František BiesĽ Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek PištaĽ Kamil PompaĽ
udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í):

Návrh na schválenie VZN o poskytovaní príspevku na stravovanie dôchodcov

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – predložil na schválenie návrh VZN o poskytovaní
príspevku na stravovanie dôchodcov. Návrh je podobnýĽ ako bol predložený 09. 02. 2011na
zasadnutí obecného zastupite stva s týmĽ že sa tam neukladá poskytovate ovi stravovaniaĽ čo
má variť. Taktiež informovalĽ že ak schvália poskytovanie stravovania dôchodcomĽ bude
v rámci možnosti v rozpočte vyčlenená určitá finančná čiastka - stropĽ ktorá ak sa vyčerpáĽ tak
príspevok na stravovanie obec v konkrétnom roku už neposkytne.
P. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – poukázalĽ že on osobne nebude robiť
žiadne tabu ky na každého dôchodcu – stravníka.
P. František Bies (poslanec obecného zastupite stva) – súhlasí s návrhom VZNĽ treba
poskytnúť takúto službuĽ písomnosti nech sa robia na úrade.

P. Marek Pišta – (poslanec obecného zastupite stva) – nesúhlasí s poskytovaním príspevku na
stravovanieĽ nako ko ide o ve a peňazí z rozpočtu obce aj to len pre týchĽ ktorí sa prihlásiaĽ
nie pre všetkých dôchodcov. Jeho otec je invalid bez nohy a ke žiadal o jednorazovú pomoc
od obceĽ nedostal nič.
Obecné zastupite stvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č.119/Ň011: Obecné
zastupite stvo v Malom Slavkove neschvaľuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia
o poskytovaní príspevku na stravovanie dôchodcov č. Ň/Ň01Ň pod a prílohy č. 4.
Hlasovanie:
za: František BiesĽ Mgr. Ján KleinĽ udovít Svocák
proti: Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek Pišta
zdržal sa: Kamil Pompa
neprítomný(í):

Návrh na vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – predložil návrhĽ aby mala obec hlavného kontrolóra.
Navrhol prítomným poslancomĽ aby vyhlásili vo bu na hlavného kontrolóra obce a taktiež
schválili úväzok pre kontrolóra.
Obecné zastupite stvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č.1Ň0 AĽB/Ň011: Obecné
zastupite stvo v Malom Slavkove A/vyhlasuje vo bu hlavného kontrolóra obce Malý Slavkov
na de 08. 0Ň. Ň01Ň
Kvalifikačné predpoklady:


ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

Požiadavky:
- žiadosť o účasť na výberovom konaní
- profesný životopis s preh adom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície
- úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania vo by v zastupite stve
- výpis z registra trestov nie starší ako ň mesiace
B/schvaľuje úväzok hlavného kontrolóra Ň hod. týždenne

Hlasovanie:
za: František BiesĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek PištaĽ Kamil Pompa
proti: udvít Svocák
zdržal sa: Mgr. Ján Klein
neprítomný(í):

Odpredaj pozemku IKV Žakovce

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – predložil prítomným na schválenie odpredaj pozemku
pre IKV Žakovce pod a predloženého geometrického plánuĽ nako ko boli splnené zo strany
kupujúceho všetky podmienky určené obecným zastupite stvom k odpredaju predmetného
pozemku (vybudovanie rigola na Družstevnej ul.) Obecné zastupite stvo prijalo k tomuto
bodu programu uznesenie č.1Ň1/Ň011: Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove schvaľuje
odpredaj obecného pozemku do vlastníctva INŠTITÚTU KRISTA VE K AZAĽ 059 7ň
ŽAKOVCE ň0Ľ pod a predloženého geometrického plánu č. 14Ň809ŇŇ-044/Ň010 zo d a Ň7.
09. 2010 v sume 1Ľ00 eur v celostiĽ ako prípad pozemkovĽ zastavaných stavbou vo vlastníctve
nadobúdate aĽ vrátane pri ahlej plochyĽ ktorá svojim umiestnením a využitímĽ tvorí
neoddelite ný celok so stavbou pod a § 9aĽ odst. 8Ľ písmeno b/ Zákona č. 1ň8/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov. Na základe predloženého geometrického
plánu č. 14Ň809ŇŇ-044/Ň010Ľ sa jedná o novovytvorenú parcelu KN-C č. ň47/Ň – záhrada
o výmere Ňň9 m2,
v k. ú. Malý Slavkov v celosti.
Hlasovanie:
za: František BiesĽ Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek PištaĽ Kamil PompaĽ
udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í):

Informácia o zámere „Kráľovské údolie – I. etapa“
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informoval prítomných o zámere firmy REA TATRY
„Krá ovské údolie – I. etapa“. Ide tu o vybudovanie I. etapy golfového areáluĽ ktorý vytvorí

športovú rekreačnú funkciu nadregionálneho významu. V zmysle zákona 24/2006 Z. z. je
obec Malý Slavkov ako dotknutá obec povo ujúcim orgánom a má za úlohu informovať
širokú verejnosť o tomto zámere. Všetky náležitosti sú v zmysle zákona vykonané. Zámer je
k dispozícii k nahliadnutiu na obecnom úrade v zákonom ustanovenej lehote.
P. František Bies (poslanec obecného zastupite stva) - má informáciu o kanalizáciiĽ ktorú
realizovala firma Stavasta za Lúčnou ulicouĽ že bola zlúčená daž ová voda a splašková voda
do jednej rúry. To nie je dobré.
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informoval prítomnýchĽ že s Ing. Bendíkom – stavebným
dozorom dostali od PVS v Poprade vyjadrenieĽ že v súčasnosti sa tak realizuje výstavba
kanalizácie - sú nové technológie. Taktiež sú PVS- kou odsúhlasené parametre (rozmer
kanalizačnej rúry)Ľ teda je všetko v poriadku. Kanalizácia za Lúčnou ul. je už hotováĽ ešte
musí prejsť kolaudáciou. Vidí problém pre obec v tomĽ že kanalizačné vetvyĽ ktoré už boli
vybudované v obci nie sú skolaudované a PVS asi od obce nepreberie neskolaudovanú
kanalizáciu. Do budúcna začne pracovať na postupnom skolaudovaní už vybudovaných
kanalizačných vetiev.
Obecné zastupite stvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č.1ŇŇ/Ň011: Obecné
zastupite stvo v Malom Slavkove berie na vedomie informáciu o zámere „Krá ovské údolie –
I. etapa“.
Hlasovanie:
za: František BiesĽ Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek PištaĽ Kamil PompaĽ
udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í):

Pluhovanie komunikácií v obci – určenie podmienok

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – požiadal prítomných poslancovĽ aby určili podmienky na
pluhovanie obce. Jedná sa o cca 3 km. Od p. Františka Kolaciaka prebral obecný pluh v zlom
stave. Je potrebné dať ho do poriadku. Dal návrhĽ aby obec počas zimy pluhoval p. Ján Fronc.
Bol vždy spo ahlivý a má traktor s predným náhonomĽ čo je tiež ve ké pozitívum. P. Fronc
mu navrholĽ že by pluhoval celú obec a to: jedno pluhovanie za 33,00 € v čistom. Pluhoval by
až na základe požiadania starostu obce.
Obecné zastupite stvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č.1ŇňAĽB/Ň011: Obecné
zastupite stvo v Malom Slavkove A/oznamuje, že h adá fyzické alebo právnické osoby na

pluhovanie obce Malý Slavkov počas zimnej sezóny Ň011/Ň012 s týmĽ že záujemcovia o túto
prácu predložia svoje podmienky na zasadnutí obecného zastupite stva d a 11. 01. Ň01Ň
B/súhlasí, aby v prípade potreby do 11. 01. Ň01Ň pluhoval obec p. Ján Fronc za ňňĽ00 €
v čistom za 1 pluhovanie
Hlasovanie:
za: František BiesĽ Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek PištaĽ Kamil PompaĽ
udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í):

Rôzne

P. Ladislav Oravec (starosta obce) informovalĽ že
- každý dom dostane stolový kalendár obce na rok 2012. V hospodárení obce bude za výrobu
kalendárov uvedená suma 832Ľ80 € s týmĽ že 736Ľ00 € zaplatia sponzori a zvyšných 100Ľ00 €
sa získa
z predaja kalendára (max. 1Ľ70 €/ks)
-od januára 2012 bude mať obec novú webovú stránku www.obecmalyslavkov.sk. Chce
navrhnúť na
januárovom zasadaníĽ aby obecnú stránku spravoval p. František ŠterbákĽ ktorý je flexibilný
a dobrý
odborník
-podpísal zmluvu s ÚPSVaR KK od 15. 01. 2012. Cez ÚPSVaR na aktivačnú činnosť je cca
32
občanovĽ cca 100 občanov by malo byť zamestnaných na menších obecných službách.

Problém je s koordinátormiĽ nako ko ÚPSVaR nezaplatí na taký počet celú mzdu dvom

koordinátorom. NavrholĽ aby po prepočítaní t. j. cca 80Ľ00 € mesačne (možno do júna)Ľ
obecné
zastupite stvo vyčlenilo z obecného rozpočtu. Informoval prítomných o vytvorenom systéme
a určených pravidláchĽ ktoré doteraz všetci uchádzači o zamestnanie dodržiavajú až na 4.
ObčanĽ
ktorý sa bude uchádzať AČ či MOS musí mať voči obci zaplatené všetky poplatky
a vyrovnané dlhy
z predchádzajúcich rokov (možnosť splácať na splátky).
-audit bude urobený v januári 2012 za cca 600Ľ00 €

-navrhuje zakúpiť do rómskej časti obce 4 ks bobrov (smetné nádoby). VOK -y by sa
postavili len na
jar a jeseň. Má za toĽ že ak sa tam počas roka nič nedá budú vytvárané čierne skládkyĽ čo bude
stáť
obec ove a viac. Na jar by sa vybudovali z kociek dve staničky.
Obecné zastupite stvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č.1Ň4/Ň011: Obecné
zastupite stvo v Malom Slavkove súhlasí zo zakúpením 4 ks nádob na smeti „bobor“
v hodnote max. ň50Ľ00 €/ks aj s dopravou
Hlasovanie:
za: František BiesĽ Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek PištaĽ Kamil Pompa
proti:
zdržal sa: udovít Svocák
neprítomný(í):

P. Ladislav Oravec (starosta obce) - informovalĽ že do konca roka VÚC zašle alšiu časť
finančných prostriedkov za projekt PL- SK spolupráce.
Bola vrátená DPH za Lomnickú ulicu 43 812Ľ00 €Ľ zostatok na účte úveru k dňu zasadania je
49 272Ľ81 € požiadal obecné zastupite stvoĽ aby schválili splatenie úveru na Lomnickú ulicu.
Obecné zastupite stvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č.1Ň5/Ň011: Obecné
zastupite stvo v Malom Slavkove schvaľuje splatenie úveru za Lomnickú ulicu vo výške
49.Ň7ŇĽ81 €.
Hlasovanie:

za: František BiesĽ Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek Pišta, Kamil Pompa,
udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í):
P. Ladislav Oravec (starosta obce) - informovalĽ že odmeny poslancom za zasadania v roku
2011 budú vyplatené v mesiacu december 2011 (v rokovacom poriadku 5Ľ00 €/hodinu
zasadania)

Záver
P. František Bies (poslanec obecného zastupite stva) – po akoval prítomným a konštatovalĽ
že dnešné zastupite stvo sa mu páčiloĽ aj ke bolo trošku emotívne. Do budúcna radí
dodržiavať rokovací poriadok.

Na záver starosta obce p. Ladislav Oravec po akoval prítomným a ukončil 9. zasadnutie
obecného zastupite stva.

V Malom Slavkove, 14. 12. 2011
Zapísala: Veronika Pirožeková
Ladislav Oravec
starosta obce
Overovatelia:
Marek Pišta ............................................
udovít Svocák ......................................

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
Malý Slavkov, 14. 12. 2011

Uznesenia
zo 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove
konaného dňa 14. decembra 2011 v zasadacej miestnosti obecného úradu Obce Malý
Slavkov

Uznesenie č. 111/2011
Program 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove

schvaľuje

program 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove

Hlasovanie:
za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný: Marek Pišta

Ladislav Oravec

starosta obce

Uznesenie č. 112/2011
zo 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 14. 12. 2011

Schválenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove

schvaľuje

Návrhovú komisiu v zložení: František Bies, Kamil Pompa
Overovateľov zápisnice v zložení: Ľudovít Svocák, Marek Pišta
Zapisovateľa: Veroniku Pirožekovú

Hlasovanie:
za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný: Marek Pišta

Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 113/2011
zo 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 14. 12. 2011
Kontrola plnenia uznesení zo 7. zasadnutia OcZ v Malom Slavkove konaného dňa 25. 10.
2011
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove

A/berie na vedomie

kontrolu plnenia uznesení zo 7. zasadnutia OcZ v Malom Slavkove konaného dňa 25. 10.
2011

B/ poveruje

starostu obce nesplnené uznesenia č. 97/11, 99/11, 101/11, 130/11 pripraviť do programu
budúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva spolu s materiálmi nesplnených uznesení

Hlasovanie:
za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Kamil Pompa,
Ľudovít
Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný:

Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 114/2011
zo 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 14. 12. 2011

Informácie o hospodárení obce za mesiac október a november 2011
___________________________________________________________________________
_______
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove

berie na vedomie

informácie o hospodárení obce za mesiac október a november 2011

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

Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 115/2011
zo 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 14. 12. 2011

Informácia o odvolaní zástupcu starostu a určenie starostom nového zástupcu starostu obce
___________________________________________________________________________
_______________
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove

berie na vedomie

informáciu o odvolaní zástupcu starostu obce p. Kamila Pompu
a
informáciu o určení starostom obce nového zástupcu starostu obce p. Ľudovíta Svocáka

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

Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 116/2011
zo 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 14. 12. 2011

Schválenie VZN o miestnych daniach na rok 2012
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove

schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa prílohy č. 1

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

Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 117/2011
zo 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 14. 12. 2011
Schválenie poplatkov obce na rok 2012
___________________________________________________________________________
__________
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove

schvaľuje

poplatky obce na rok 2012 podľa prílohy č. 2

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

Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 118/2011
zo 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 14. 12. 2011

Schválenie rozpočtu obce na rok 2012
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove

neschvaľuje
rozpočet obce na rok 2012 podľa prílohy č. 3

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

Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 119/2011
zo 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 14. 12. 2011

Návrh VZN o poskytovaní príspevku na stravovanie dôchodcov
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove

neschvaľuje
návrh Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní príspevku na stravovanie dôchodcov č.
2/2012 podľa prílohy č. 4
Hlasovanie:
za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Ľudovít Svocák
proti: Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta
zdržal sa: Kamil Pompa
neprítomný(í):

Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 120/2011
zo 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 14. 12. 2011

Návrh na vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra
___________________________________________________________________________
_______
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove

A/vyhlasuje
voľbu hlavného kontrolóra obce Malý Slavkov na deň 08. 02. 2012

Kvalifikačné predpoklady:
·

ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

Požiadavky:
- žiadosť o účasť na výberovom konaní
- profesný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície
- úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v zastupiteľstve
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

B/schvaľuje

úväzok hlavného kontrolóra 2 hod. týždenne

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

Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 121/2011
zo 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 14. 12. 2011

Odpredaj pozemku IKV Žakovce
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove

schvaľuje
odpredaj obecného pozemku do vlastníctva INŠTITÚTU KRISTA VEĽKŇAZA, 059 73
ŽAKOVCE 30, podľa predloženého geometrického plánu č. 14280922-044/2010 zo dňa 27.
09. 2010 v sume 1,00 eur v celosti, ako prípad pozemkov, zastavaných stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa, vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím, tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou podľa § 9a, odst. 8, písmeno b/ Zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov.
Na základe predloženého geometrického plánu č. 14280922-044/2010, sa jedná
o novovytvorenú parcelu KN-C č. 347/2 – záhrada o výmere 239 m2, v k. ú. Malý Slavkov
v celosti.

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

Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 122/2011
zo 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 14. 12. 2011

Informácia o zámere „Kráľovské údolie – I. etapa“
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove

berie na vedomie
informáciu o zámere „Kráľovské údolie – I. etapa“
Hlasovanie:
za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Kamil Pompa,
Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í):

Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 123/2011
zo 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 14. 12. 2011

Pluhovanie komunikácií v obci – určenie podmienok
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove

A/oznamuje

že hľadá fyzické alebo právnické osoby na pluhovanie obce Malý Slavkov počas zimnej
sezóny 2011/2012 s tým, že záujemcovia o túto prácu predložia svoje podmienky na zasadnutí
obecného zastupiteľstva dňa 11. 01. 2012

B/súhlasí

aby v prípade potreby do 11. 01. 2012 pluhoval obec p. Ján Fronc za 33,00 € v čistom za 1
pluhovanie

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

Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 124/2011
zo 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 14. 12. 2011

Rôzne
___________________________________________________________________________
______________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove

súhlasí

zo zakúpením 4 ks nádob na smeti „bobor“ v hodnote max. 350,00 €/ks aj s dopravou

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

Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 125/2011
zo 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 14. 12. 2011

Rôzne
___________________________________________________________________________
______________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove

schvaľuje

splatenie úveru za Lomnickú ulicu vo výške 49 272,81 €

Hlasovanie:
za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Kamil Pompa,
Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í):
Ladislav Oravec
starosta obce

