OBEC MALÝ SLAVKOV

MALÝ SLAVKOVĽ 30. 11. 2011

ZÁPISNICA
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupite stva v Malom Slavkove konaného dňa 30. 11. 2011
z dôvodu konania nových volieb na starostu obce dňa 05. 11. 2011.

Prítomní: pod a prezenčnej listinyĽ ktorá tvorí nedelite nú súčasť zápisnice.
Program:

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupite stva
2. Určenie zapisovate a a overovate ov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčenia o zvolení
novozvolenému starostovi
4. Zloženie s ubu novozvoleného starostu
5. Vystúpenie novozvoleného starostu
6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupite stva
7. Vo ba návrhovej komisie
8. Určenie platu starostu obce v rozsahu úväzku určenom obecným zastupite stvom
9. Diskusia
10. Schválenie uznesení
11. Záver

Otvorenie zasadnutia

Na úvod zástupca starostu obce Kamil Pompa privítal poslancov obecného zastupite stvaĽ
predsedkyňu miestnej volebnej komisie a ostatných prítomných hostí.

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Za overovate ov zápisnice boli určení: p. František Bies a p. Mgr. Ján Klein
Za zapisovate ku bola určená p. Andrea Brutovská.
Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 104/2011.
Uznesenie č. 104/2011
Určenie zapisovate a a overovate ov zápisnice
schvaľuje
a/ za zapisovate a p. Andreu Brutovskú
b/ za overovate ov zápisnice p. Františka Biesa a p. Mgr. Jána Kleina

Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčenia
o zvolení novozvolenému starostovi

Zástupca starostu obce vyzval predsedkyňu miestnej volebnej komisieĽ aby oboznámila prítomných
s výsledkami volieb.
Predsedkyňa MVK p. Darina Pištová oboznámila prítomnýchĽ že z dôvodu úmrtia starostu obce
Ing. Stanislava Krotáka sa v obci Malý Slavkov konali dňa 05. novembra 2011 nové vo by na starostu
obce. alej v zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení oboznámila prítomných s výsledkami
volieb do orgánov samosprávy obcí. UviedlaĽ že z počtu oprávnených voličov 681, bolo 532
zúčastnených voličov. Z toho platných hlasov pre starostu obce bolo 519 a neplatných 13. Za starostu
obce bol zvolený p. Ladislav Oravec s počtom hlasov 296. Druhý kanditát p. Kamil Pompa získal 223
hlasov.
Výsledky volieb do samosprávy obce na starostu obce sú prílohou zápisnice.
Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 105/2011.
Uznesenie č. 105/2011
Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčenia o zvolení
novozvolenému starostovi
berie na vedomie
výsledky volieb do orgánov samosprávy obce

Zloženie sľubu novozvoleného starostu

Po informácii o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obcí novozvolený starosta obce
Ladislav Oravec prečítal s ubĽ ktorý potvrdil svojím podpisom.
S ub je prílohou zápisnice.
Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 106/2011.
Uznesenie č. 106/2011
Zloženie s ubu novozvoleného starostuĽ prevzatie insignií a prevzatie vedenia ustanovujúceho
zasadnutia novozvoleným starostom
konštatuje, že
novozvolený starosta obce Ladislav Oravec zložil zákonom predpísaný s ub starostu obce

Vystúpenie novozvoleného starostu

Starosta obce Ladislav Oravec vystúpil s príhovorom, v ktorom uviedolĽ že slávnostným s ubom sa
zaviazal nasledujúce 3 roky pracovať pre celú obec, po akoval voličom za prejavenú dôveru
v komunálnych vo bách.
Príhovor starostu obce je prílohou zápisnice.

Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 107/2011.
Uznesenie č. 107/2011
Vystúpenie novozvoleného starostu obce Malý Slavkov
berie na vedomie
vystúpenie novozvoleného starostu obce Malý Slavkov

Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

Starosta obce prečítal program zasadnutia obecného zastupite stva a požiadal poslancovĽ aby
hlasovali za predložený program. S programom súhlasili všetci poslanci.

Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 108/2011.
Uznesenie č. 108/2011
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupite stva
schvaľuje
program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupite stva

Voľba návrhovej komisie

Do návrhovej komisie starosta obce navrhol p. udovíta Svocáka a p. Antona Oračka. S návrhom
súhlasili všetci poslanci.
Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 109/2011.
Uznesenie č. 109/2011
Vo ba návrhovej komisie
schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení p. Antona Oračka a p. udovíta Svocáka

Určenie platu starostu obce v rozsahu úväzku určenom obecným zastupiteľstvom

Starosta obce prečítal návrh správy o určení platových náležitostí starostu obceĽ kde v súlade so
zákonom č. 253/94 z 25. 08. 1994 o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí v znení
neskorších zmien a doplnkov patrí starostovi obce:
a/ pod a § 3 minimálny platĽ ktorý je násobkom priemerného mesačného platu pracovníka národného
hospodárstva SR za predchádzajúci kalendárny rokĽ zaokrúhlený hore na celé euro.
Priemerná mesačná mzda zamestnanca národného hospodárstva Slovenskej republiky bola v roku
2010 – € 769,00 (Sk 23 166,894).
b/ pod a § 4 starosta obce sa zara uje do jednej z deviatich platových skupín pod a počtu obyvate ov čo v prípade obce Malý Slavkov predstavuje 2. platovú skupinu - do 1 000 obyvate ov s násobkom
1,65.
Pod a citovaných predpisov plat starostu obce Malý Slavkov sa stanovuje vo výške: Eur 1 269,00
s účinnosťou od 01. decembra 2011.

c/ pod a § 5 zákona č. 253/94 starostovi obce možno udeliť odmenu do výšky 50 % minimálneho platu
pod a § 4 s prihliadnutím na náročnosť a kvalitu výkonu verejnej funkcie. O výške a spôsobe jej
vyplácania rozhoduje Obecné zastupite stvo.
p. Kamil Pompa (zástupca starostu) navrhol písmeno c/ riešiť na budúcom zasadnutí obecného
zastupite stva.
p. udovít Svocák (poslanec) navrholĽ ke že sa plat znížil o 10 %Ľ mohol by sa založiť účet – fond,
ktorý bude slúžiť na mimoriadne udalosti, a s ktorým bude môcť hospodáriť starosta obce. alej
navrhol v písmene c/ 0Ľ-- % odmeny.
Poslanci jednohlasne určili v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu
určenom obecným zastupite stvom (úväzok starostu obce 100 %), mesačný plat starostu obce vo výške
1 269,00 eur mesačne s účinnosťou od 01. 12. 2011 s odmenou 0,-- %, v počte 7.
Správa o určení platových náležitostí starostu obce Malý Slavkov je prílohou zápisnice.
Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 110/2011.
Uznesenie č. 110/2011
Určenie platu starostu obce v rozsahu úväzku určenom obecným zastupite stvom
určuje
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom obecným zastupite stvom
mesačný plat starostu obce vo výške € 1 269,00 s odmenou 0,-- %

Diskusia

p. Štefan Kredatus (občan) – sa informovalĽ čo je tých 10 %
Prítomní poslanci 10 % je zníženie koeficientu 2. platovej skupinyĽ ktorú upravil štát.
p. Ján Oravec (občan) – navrhol zakladať fondy transparentne.
p. Štefan Kredatus (občan) – navrhol novému starostovi obce, aby dal urobiť auditĽ či je vôbec dosť
finančných prostriedkov na chod obce.
Starosta obce uviedolĽ že ešte neprebehlo prevzatie agendy, nevie v akom stave sú financie.
p. Jozef Oravec (občan) – sa dotazovalĽ prečo nebolo vyhlásené tak dôležité zasadnutie obecného
zastupite stva.
Starosta obce uviedolĽ že takéto veci sa v budúcnosti nebudú stávať.
p. Peter Klein (občan) – sa zaujímalĽ ako to bude alej pokračovať s aktivačnou činnosťou. Či sa aj
na alej budú podpisovať aj tíĽ ktorí nechodia do práce.
Starosta obce v tom nevidí problémĽ kto prídeĽ bude podpísanýĽ kto neprídeĽ nebude podpísanýĽ
pravidlá sú dané štátom.
p. Ladislav Oračko (občan) – sa informovalĽ či bude starosta obce spolupracovať aj s RómamiĽ či
nebudú diskriminovaní.
Starosta obce odpovedalĽ že bude spolupracovať so všetkými občanmi. Každý má svoje právaĽ ale má
aj svoje povinnosti.

p. Ján Oravec (občan) – odporučil neriešiť toĽ s čím v našej obci zatia nemáme problém. Všetci sú len
občania Slavkova.
p. udovít Svocák (poslanec) – uviedolĽ že starosta ešte nič neurobil a už obviňujete niekoho
z diskriminácie.
p. Kamil Pompa (zástupca starostu) – upozornil starostu obceĽ aby si dával pozor na p. SvocákaĽ ktorý
mu bude podkopávať nohy.
Starosta obce uviedolĽ že sa je potrebná vzájomná kontrolovate nosť. Každý má právo na svoj názorĽ
aj sa pohádameĽ ale nakoniec sa snažíme dôjsť k spoločnému záveru.
p. Jozef Oravec (občan) – poradil starostovi obceĽ aby všetky dôležité veciĽ riešil cez verejnú schôdzu.
Starosta obce uviedolĽ že v tom nevidí žiaden problém. Na budúcom zasadnutí obecného zastupite stva
chce navrhnúť zriadenie informačnej tabule aj pri obchode.
p. Ladislav Oračko (občan) – sa informoval oh adom uhrádzania cestovného žiakomĽ ktorí dochádzajú
do škôl v Kežmarku.
Starosta obce informovalĽ že má spísanú petíciu s asi 120 podpismiĽ najskôr však tento problém bude
riešiť osobne s primátorom mesta Kežmarok.
p. Gustav Pompa (občan) – sa dotazovalĽ či sa nedá vybaviťĽ aby školský autobus mal zastávku aj pri
ZŠ Hradné námestie.
Starosta obce uviedolĽ že autobusy SAD asi nemôžu premávať po všetkých komunikáciách.
p. Kamil Pompa (zástupca starostu) – informovalĽ že tento problém už začal riešiť na SAD PopradĽ je
potrebné však zistiť počet žiakov na jednotlivých školách v Kežmarku.
p. udovít Svocák (poslanec) – poukázal na faktĽ že z vyučovania chodia deti na autobusovú zastávku
samé. Nevidí problém v tomĽ ke poobede deti vedia ísť
p. Štefan Kuboši (občan) – uviedolĽ že vo februári 2011 podal žiadosť na opravu obecného rigolaĽ
ktorý prechádza ved a jeho pozemku a ktorý mu spôsobuje škody na jeho majetku. Po akoval tým
poslancomĽ ktorí sa pričinili o vyriešenie tohto problému (aj ke po pol roku).
Poukázal aj na taký faktĽ že poslanci sú volení pre udí. Na februárovom zastupite stve prijali
uznesenieĽ že všetci poslanci prídu na tvar miesta a tam rozhodnú ako postupovať pri vyriešení tohto
problémuĽ prišli len niektoríĽ taktiež pri poslednej povodniĽ ke mal problémĽ vytopilo mu celú
miestnosť v domeĽ tak niektorí poslanciĽ ke ich vyh adal aby sa prišli pozrieťĽ nemali ochotu prísť.
- Informoval sa u p. Svocáka udovítaĽ kto mu dovolil fotiť v jeho dome a potom púšťať tieto fotky na
zasadnutí obecného zastupite stva. Žiada od neho ospravedlnenieĽ ke nieĽ tak ho udá.
p. udovít Svocák (poslanec) – uviedolĽ že on sa pred nikým neskrývalĽ práve naopakĽ v tento deň
monitoroval v gumákochĽ čo sa v obci dejeĽ Pán Kuboši ho sám priviezol autom do jeho domu.
Informoval sa u p. KubošihoĽ či môže fotiť.
p. Štefan Kuboši (občan) – tvrdilĽ že to nie je pravdaĽ že mu dovolil fotiť a trvá na ospravedlnení.
- alej p. Kuboši predložil svoju požiadavku o znovu vydávanie obecným novínĽ kde by uvítalĽ aby
boli informácie o úlohách, ktoré vyplynú poslancom z uznesení OcZ a následne o ich splneníĽ či
nesplnení.
p. Gustav Pompa (občan) – vystúpil s týmĽ že na schôdziĽ ktorá sa konala dňa 30. 10. 2011 pred
vo bami ohovoril p. Klein František Ing.Ľ že jeho brat Kamil Pompa zobral kocky z rigola pri p.
Starinskom.
alej uviedolĽ že p. Svocák má obecné stoličkyĽ dlažbyĽ informoval sa či sú zaplatené alebo nie.
Opäť vznikla búrlivá diskusia navzájom medzi občanmi.

p. Peter Klein (občan) – sa zaujímalĽ komu patrí antuka na bývalom školskom dvore.
Starosta obce informoval, že antuka patrí pod obec a že sa tam teraz robí kvalitný ad na korču ovanieĽ
kde bude mať prístup každýĽ ale len v korčuliach a s hokejkouĽ čo nieko kokrát zdôraznil.
p. Alexander Oračko (občan) – uviedolĽ že zasa ich budú odtia vyháňať Rómov. Či by nebolo dobré
vyrobiť ad aj v hornej časti.
Starosta obce uviedolĽ že to nie je problém a znovu zopakovalĽ že na antuku môže prísť každýĽ len
musí dodržiavať stanovené pravidlá.
p. Marek Pišta (poslanec) – uviedolĽ že ak sa bude konať brigáda na adeĽ je potrebné zavolať aj
Rómov.

Schválenie uznesení

Po dlhej diskusii starosta obce odovzdal slovo p. udovítovi SvocákoviĽ aby prečítal uznesenia
obecného zastupite stvaĽ s ktorými súhlasili všetci poslanci.

Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Záver

Na záver starosta obce po akoval prítomným poslancom a hosťom za účasť.

Ladislav Oravec
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
p. František Bies
p. Mgr. Ján Klein

UZNESENIA
z ustanovujúceho zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Malý Slavkov,
zo dňa 30. 11. 2011 o 17.00 hod.
Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prijalo:

Uznesenie č. 104/2011
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
schvaľuje
a/ za zapisovateľa p. Andreu Brutovskú
b/ za overovateľov zápisnice p. Františka Biesa a p. Mgr. Jána Kleina

Uznesenie č. 105/2011
Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčenia o zvolení
novozvolenému starostovi
berie na vedomie
výsledky volieb do orgánov samosprávy obce

Uznesenie č. 106/2011
Zloženie sľubu novozvoleného starostu, prevzatie insignií a prevzatie vedenia ustanovujúceho
zasadnutia novozvoleným starostom
konštatuje, že
novozvolený starosta obce Ladislav Oravec zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce

Uznesenie č. 107/2011
Vystúpenie novozvoleného starostu obce Malý Slavkov
berie na vedomie
vystúpenie novozvoleného starostu obce Malý Slavkov

Uznesenie č. 108/2011
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
schvaľuje
program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

Uznesenie č. 109/2011
Voľba návrhovej komisie
schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení p. Antona Oračka a p. Ľudovíta Svocáka

Uznesenie č. 110/2011
Určenie platu starostu obce v rozsahu úväzku určenom obecným zastupiteľstvom
určuje
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu
určenom obecným zastupiteľstvom mesačný plat starostu obce vo výške € 1 269,00
s odmenou 0,-- %

Ladislav Oravec
starosta obce

