
U Z N E S E N I A 
z ustanovujúceho zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Malý Slavkov, 

zo dňa 14. 12. 2014 o 14.00 hod. 

 

Obecné zastupiteľstva na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo: 

1. Informácie o výsledkoch voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva. 

2. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 

v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

3. Návrh na určenie mesačného platu starostovi obce. 
 

1. Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce 
 

Uznesenie č. 1 

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 

A. berie na vedomie 

1. výsledky voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva 

2. vystúpenie novozvoleného starostu 

 

B. konštatuje, že 

1. novozvolený starosta obce Ladislav Oravec zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce 

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva: Peter Badžo, Mgr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, 

Rastislav Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít Svocák. 

 

2. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného 

zastupiteľstva podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 

tretia veta zákona o obecnom zriadení. 
 

Uznesenie č. 2 

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

poveruje 

Poslanca Mgr. Jána Kleina zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch 

podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadením v znení neskorších predpisov. 

 

3. Určenie mesačného platu starostu 
 

Uznesenie č. 3 

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 

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 

najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu obce Ladislava Oravca vo výške 1 632,00 eur 

mesačne s účinnosťou od 15. 12. 2014 

 

 

 

 

Ladislav Oravec 

   starosta obce 



OBEC  MALÝ  SLAVKOV                                         
 MALÝ SLAVKOV, 14. 12. 2014 

 

Z Á P I S N I C A 
 

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove konaného dňa 14. 12. 2014. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

Program: 
1. Otvorenie zasadnutia  

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Oznámenie výsledkov voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva  

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu a odovzdanie osvedčenia o zvolení novozvolenému starostovi 

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení poslancom 

novozvoleného obecného zastupiteľstva 

6. Vystúpenie novozvoleného starostu 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

8. Voľba návrhovej komisie 

9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 

obecného zastupiteľstva  

10. Určenie platu starostu obce v rozsahu úväzku určenom obecným zastupiteľstvom  

11. Diskusia  

12. Záver 

 

 

Otvorenie zasadnutia 
     Na úvod starosta obce Ladislav Oravec privítal poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva, 

podpredsedkyňu miestnej volebnej komisie a ostatných prítomných hostí. 

 
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Za overovateľov zápisnice boli určení: p. Marek Pompa, p. Ľudovít Svocák 

Za zapisovateľku bola určená p. Andrea Brutovská. 

 

Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení 

o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného 

zastupiteľstva          
     Starosta obce vyzval podpredsedkyňu miestnej volebnej komisie, aby oboznámila prítomných 

s výsledkami volieb. 

     Podpredsedkyňa MVK sl. Bc. Veronika Mamiaková v zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení oboznámila prítomných s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali dňa 

15. 11. 2014. Uviedla, že z počtu oprávnených voličov 713, bolo 517 zúčastnených voličov. Za 

starostu obce bol zvolený p. Ladislav Oravec s počtom hlasov 263. Na druhom mieste bol p. Jozef 

Kroták s počtom hlasov 247. 

Za poslancov do obecného zastupiteľstva boli zvolení: p. Ing. Tomáš Pix (nezávislý kandidát) – 227 

hlasov, p. Mgr. Ján Klein (nezávislý kandidát) - 223 hlasov, p. Ľudovít Svocák (nezávislý kandidát) – 

201 hlasov, p. Rastislav Pompa (SDS) – 198 hlasov, p. Peter Badžo (SMER-SD) – 197 hlasov, p. 

Tibor Pompa (SMER-SD) – 182 hlasov a p. Marek Pompa (SMER-SD) – 179 hlasov. 



Náhradníkmi sú – p. Anatolij Dejneka (SNS) – 178 hlasov, p. Ján Štancel (nezávislý kandidát) – 172 

hlasov, p. Zdenek Pišta (SMER-SD) – 169 hlasov, p. Štefan Kredatus (nezávislý kandidát) – 166 

hlasov, p. Ladislav Oravec (nezávislý kandidát) – 159 hlasov, p. Bc. Daniel Trošan (ĽS Naše 

Slovensko) – 157 hlasov, p. Alžbeta Štanclová (nezávislá kandidátka) – 145 hlasov, p. Martin Bodžoň 

(nezávislý kandidát) – 139 hlasov, p. František Bies (Magnificat Slovakia) – 134 hlasov, p. Kamil 

Pišta (Magnificat Slovakia) – 133 hlasov a p. Martin Pačaj (SMER-SD) – 99 hlasov. 

 

Zloženie sľubu novozvoleného starostu 
     Po informácii o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obcí novozvolený starosta obce 

Ladislav Oravec prečítal sľub, ktorý potvrdil svojím podpisom. 

 

Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 
     V tomto bode novozvolení poslanci prečítali sľub poslancov novozvoleného obecného 

zastupiteľstva, ktorí ho potvrdili svojím podpisom v abecednom poradí, a to p. Peter Badžo, p. Mgr. 

Ján Klein, p. Ing. Tomáš Pix, p. Marek Pompa, p. Rastislav Pompa, p. Tibor Pompa a p. Ľudovít 

Svocák. 

 

Vystúpenie novozvoleného starostu  
     Starosta vystúpil s krátkym príhovorom, v ktorom predstavil víziu obce o 10, 15, 20 rokov, ktorá sa 

nedá popísať jednou vetou, ale niekedy sa hlavná myšlienka vízie dá pretaviť do niekoľkých slov, 

napr. Malý Slavkov ako zelená obec, turisticky atraktívna atď. Starosta obce popísal víziu obce počas 

ďalšieho štvorročného volebného obdobia ako obec, v ktorej musí byť dostupná pitná voda, 

kanalizácia, odpadové hospodárstvo, čistota, bezpečné cesty, chodníky, parkoviská, verejné osvetlenie, 

dostatok miest v Materskej škole, kvalitné športoviská, obecné budovy, cintoríny, verejná zeleň. Obec 

– bezpečná, ekologická, kultúrno – športová, súdržná, transparentne riadená obec. 

Ďalej starosta obce zablahoželal novozvoleným poslancom, poďakoval predchádzajúcemu obecnému 

zastupiteľstvu za spoluprácu, voličom za prejavenú dôveru v komunálnych voľbách a kandidátom za 

slušnú a korektnú kampaň. Na záver svojho príhovoru poprial občanom radostné prežitie vianočných 

sviatkov a všetko dobré do Nového roku 2015. 

 

Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
     Starosta požiadal poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva, ktorí zložili sľub, aby 

hlasovali za predložený program. S programom súhlasili všetci poslanci, v počte 7. 

 

Voľba návrhovej komisie 
     Do návrhovej komisie starosta obce navrhol p. Mgr. Jána Kleina a p. Rastislava Pompu. S návrhom 

súhlasili všetci poslanci, v počte 7. 

 

Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 

a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 
     V tomto bode starosta obce navrhol za poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený 

zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 

5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona o obecnom zriadení p. Mgr. Jána Kleina. 

     S predloženým návrhom starostu obce súhlasili všetci poslanci, v počte 7. 

 

Určenie platu starostu obce v rozsahu úväzku určenom obecným zastupiteľstvom 
     Starosta v tomto bode odovzdal slovo zástupcovi starostu p. Ľudovítovi Svocákovi, ktorý prečítal 

návrh správy o určení platových náležitostí starostu obce, 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/ podľa § 3 minimálny plat, ktorý je násobkom priemerného mesačného platu pracovníka národného 



hospodárstva SR za predchádzajúci kalendárny rok, zaokrúhlený hore na celé euro. 

Priemerná mesačná mzda zamestnanca národného hospodárstva  Slovenskej republiky bola v roku 

2013 – € 824,00 (Sk 24 823,82). 

b/ podľa § 4 starosta obce sa zaraďuje do jednej z deviatich platových skupín podľa počtu obyvateľov - 

čo v prípade obce Malý Slavkov predstavuje 3. platovú skupinu – od 1 001 do 3 000 obyvateľov s 

násobkom 1,98. 

Podľa citovaných predpisov plat starostu obce Malý Slavkov sa stanovuje vo výške: Eur 1 632,00 

s účinnosťou od 15. decembra 2014. 

 

c/ podľa § 3, bod 2, zákona č. 253/94 môže Obecné zastupiteľstvo starostovi obce plat zvýšiť až o 70 

%.  

 

p. Svocák Ľudovít – navrhol zvýšiť plat starostovi o 15 %. 

p. Pompa Rastislav – navrhol zatiaľ nenavyšovať plat starosti 

 

Za návrh p. Ľudovíta Svocáka hlasovali 2 poslanci za (p. Mgr. Ján Klein a p. Ľudovít Svocák), proti 

bolo 5 poslancov (p. Peter Badžo, p. Ing. Tomáš Pix, p. Marek Pompa, p. Rastislav Pompa, p. Tibor 

Pompa) 

 

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 zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami (úväzok starostu obce 100 %), 

mesačný plat starostu obce vo výške 1 632,00 eur mesačne s účinnosťou od 15. 12. 2014, v počte 7. 

    

Diskusia 
p. Ján Štancel (občan) – sa informoval, či by mohli predniesť svoj volebný program poslanci, ktorí sa 

nezúčastnili na verejnej schôdzi pred voľbami 

p. Peter Badžo (poslanec) – jeho vízia obce je – dokončiť cestu v rómskej časti, chodníky v rómskej 

časti, verejné osvetlenie v rómskej časti – je to program všetkých štyroch rómskych poslancov, 

pokračovať v projektoch, tak ako to bolo doteraz. Je za to, aby obec bola pekná, aby sme žili v nej 

spoločne a dobre. 

p. Rastislav Pompa (poslanec) – uvidíme, čo prinesie budúcnosť, nerobiť veci len pre určité skupiny, 

ale pre všetkých, aké budú návrhy, nesľubuje nič, pretože on sám nič neurobí, ale len spoločnými 

silami. 

p. Tibor Pompa – uviedol, že Rómov trápia len pozemky, ako povedal Rasťo, a aby boli ľudia v obci 

spokojní so všetkými. 

 

p. Zuzana Kleinová (občan) – hovorí sa len o dokončení cesty v rómskej časti, a čo ulica Družstevná, 

upozornila na mládež, čo robia v „búdke“ (autobusová zastávka pri kostole) 

p. Peter Badžo (poslanec) – on nestráži 15-ročné deti, je potrebné si predvolať rodičov (je tam kamera, 

podľa nej sa dá zistiť, ktoré deti sa tam pohybujú, uviedol, že „búdka“ je verejné miesto a  pokiaľ sa 

tam nič neničí, nič nedemolujú, nevidí dôvod, prečo by tam nemohli byť, videl tam aj nerómske deti. 

p. Ladislav Oravec (starosta obce)  - uviedol, že kamera sníma obraz a nie zvuk. Nikto nepovedal, že 

sa tam niečo ničí, ide len o to, že robia veľký krik. 

 

p. Tomáš Oravec (občan) – zaujíma ho, ako chcú riešiť neplatičov a voľne pohybujúcich sa psov po 

obci. 

p. Peter Badžo (poslanec) – on osobne si vyžiada zoznam neplatičov, nielen rómskych, ale aj bielych 

občanov, „ keď je palica na nás, nech je aj na Vás“. Verí, že spravia také opatrenia, aby boli spokojní 

všetci.  

p. Zuzana Kleinová (občan) – upozornila tiež na psov, ktorí chodia ráno s deťmi k autobusu. Psy sú 

tam dovtedy, kým neodíde autobus. 



p. Anton Oračko (občan) – „aj psy asi idú do školy“ 

p. Ladislav Oravec (starosta obce) – on vie o dvoch psoch, ktorí sa voľne pohybujú po obci, ide o psa 

p. Jozefa Oravca a p. Fronca. P. Jozefa Oravca osobne upozornil, aby sa jeho pes nepohyboval voľne 

po obci. 

 

p. František Bies (občan) – poďakoval aj za bývalých poslancov za spoluprácu vo volebnom období 

2010 – 2014 a poprial novozvolenému obecnému zastupiteľstvu veľa zdravia, šťastia, aby sa im darilo. 

 

Záver 
     Na záver starosta obce poďakoval prítomným poslancom, hosťom za účasť, bývalým poslancom za 

doteraz vykonanú prácu. Poprial všetkým radostné a milostiplné prežitie Vianočných sviatkov, veľa 

zdravia, šťastia, Božieho požehnania, pracovných a osobných úspechov v roku 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ladislav Oravec 

   starosta obce 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

p. Marek Pompa 

 

 

p. Ľudovít Svocák 

 

 

 

 

 

 

Zapisovateľka: 

 

Andrea Brutovská 

 
 


