
ZÁPISNICA 
z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove konaného dňa 29.02.2016 

o 16.30 hod v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Malom Slavkove. 
 
Prítomní: Peter BadžoĽ PeadDr. Ján KleinĽ Ing. Tomáš PixĽ Marek Pompa, Rastislav Pompa, 
Tibor Pompa, udovít Svocák 
Neprítomný(í):  
Ospravedlnený(í):  
 
Prezenčná listina tvorí neoddelite nú súčasť tejto zápisnice. 
 
Program: 
 
1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 
2. Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa 
3. Kontrola plnenia uznesení  
4. Interpelácia poslancov 
5. Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy v MŠ Malý Slavkov 
6. Kalendárny plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2016 
7. Návrh na schválenie aktualizácie Programu hospodárskeho asociálneho rozvoja      

obce Malý Slavkov pre roky 2014 - 2020 
8. Návrh na odpredaj časti pozemku p. Šimonov s manželkou 
9. Návrh na určenie ceny za stavebné pozemky IBV pri Potoku 
10. Návrh na prerozdelenie fin. prostriedkov z rozpočtu obce „dotácie“ 
11. Žiadosť o prenájom kultúrneho domu 
12. Schválenie podania žiadosti na výzvu č.12/PRV/2015 
13. Rôzne 
14. Záver 
 
 
Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 
 
ZasadnutieĽ ktoré sa konalo 29.12.2016 o 16.30 hod v Malom Slavkove otvoril a viedol 
starosta obce p. Ladislav Oravec. Privítal prítomných poslancov a hostí. KonštatovalĽ že 
obecné zastupite stvo je uznášania schopné.  
Predložil na schválenie program 10. zasadania obecného zastupite stva. Na začiatku doplnil 
bod 12. schválenie podania žiadosti na výzvu č.12/PRV/2015. Požiadal prítomných poslancov 
o prípadné doplnenie programu. Zo strany poslancov neboli požiadavky na doplnenie 
programu. Starosta obce dal hlasovať za predložený program. 
Obecné zastupite stvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 76/2016: Obecné 
zastupite stvo v Malom Slavkove schvaľuje program rokovania 10. zasadania obecného 
zastupite stva v Malom Slavkove. Doplnenie o bod 12. schválenie podania žiadosti na výzvu 
č.12/PRV/2015 
 

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 
2. Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa 
3. Kontrola plnenia uznesení  
4. Interpelácia poslancov 
5. Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy v MŠ Malý Slavkov 
6. Kalendárny plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2016 



7. Návrh na schválenie aktualizácie Programu hospodárskeho asociálneho rozvoja      
obce Malý Slavkov pre roky 2014 - 2020 

8. Návrh na odpredaj časti pozemku p. Šimonov s manželkou 
9. Návrh na určenie ceny za stavebné pozemky IBV pri Potoku 
10. Návrh na prerozdelenie fin. prostriedkov z rozpočtu obce „dotácie“ 
11. Žiadosť o prenájom kultúrneho domu 
12. Schválenie podania žiadosti na výzvu č.12/PRV/2015 
13. Rôzne 
14. Záver 

 
Hlasovanie: 
za: Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ Marek PompaĽ Tibor PompaĽ Rastislav PompaĽ udovít 
Svocák 
proti: 
zdržal sa:  
neprítomný(í): Ing.Tomáš Pix 
  
Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa 
 
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – určil  
do návrhovej komisie: PeadDr. Ján KleinĽ Ing. Tomáš Pix 
za overovate ov zápisnice: Rastislav PompaĽ Tibor Pompa 
za zapisovate a: Daniela Frankovská + DVD č. 9/2016 
Obecné zastupite stvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 77/2016: Obecné 
zastupite stvo v Malom Slávkove určuje návrhovú komisiu. 
Hlasovanie: 
za: Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ Marek PompaĽ Tibor PompaĽ Rastislav PompaĽ udovít 
Svocák 
proti: 
zdržal sa:  
neprítomný(í): Ing.Tomáš Pix 
 
 
Kontrola plnenia uznesení z 03.02.2016  
 
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – uzneseniaĽ ktoré boli na poslednom zastupite stve sú 
splnené. Ostávajú staré bodyĽ ktoré sú v plneníĽ alebo budú splnené v najbližšej dobe. Začalo 
sa kopať na verejné osvetlenie. Tento bod je informatívny. 
 
Obecné zastupite stvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 78/2016: Obecné 
zastupite stvo berie na vedomie Kontrolu plnenia uznesení z 03. 02. 2016 ako informatívnu.  
Hlasovanie:  
za: Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ Marek PompaĽ Tibor PompaĽ Rastislav PompaĽ udovít 
Svocák 
proti: 
zdržal sa:  
neprítomný(í): Ing.Tomáš Pix 
 
 
 



Interpelácia poslancov  
 
p. Peter Badžo (poslanec obecného zastupite stva) – sa pýta na uznesenie 355/2014: 
požiadavku verejného osvetlenia – Badžo MilošĽ Július Pompa. Kedy to bude zrealizované? 
p. Ladislav Oravec (starosta obce) – po zmene územného plánu sa začnú predávať pozemky. 
S tým súvisia elektrické prípojky a verejné osvetlenie. Bude to rovnaké trasovanie ako 
s prípojkami. 
p. Peter Badžo (poslanec obecného zastupite stva) – dáva návrhĽ aby prítomní mohli prejaviť 
svoj názor oh adom pozemkov. 
p. Ladislav Oravec (starosta obce) – ke  sa bude riešiť bod pozemkyĽ môže sa podať návrh. 
p. Marek Pompa (poslanec obecného zastupite stva) – už minule pripomenulĽ že rozhlas je 
slabýĽ preto je potrebné, aby sa s tým niečo robilo. 
p. Ladislav Oravec (starosta obce) – v rámci verejného osvetlenia sa bude myslieť aj na 
rozhlas. Bude lepšia počute nosť na vrchnej časti obce. Rozhlas je nastavený za určitých 
podmienok. Na to má vplyv aj počasie. Taktiež prítomných oboznamujeĽ že je možnosť si 
aktivovať SMS info priamo na OCÚĽ alebo na obecnej stránke. Podstatné oznamy oh adom 
obce zasielame aj cez sms-ky.   
 
 
Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy v MŠ Malý Slavkov  
 
p. Ladislav Oravec (starosta obce) – materiály boli predložené. Skončilo funkčné obdobie 
Rady školy, preto je potrebné zvoliť nových zástupcov. Navrhuje nechať týchĽ ktorí boli.   
p. Peter Badžo (poslanec obecného zastupite stva) – pýta sa, kto tam je?  
p. Ladislav Oravec (starosta obce) – dostali ste materiály. Ján Klein ako zástupca poslancovĽ 
ktorý má na to aj vzdelania (doktor pedagogiky) a Andra Brutovská za obecný úrad.  
p. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – na základe rozhovoru s rodičmi aj 
sám poslanec chce podotknúťĽ že od príchodu novej riadite ky deti chodili na prechádzkyĽ 
chodili von a naraz sa to ustálilo. 
p. Ladislav Oravec (starosta obce) – oznamujeĽ že teraz rokujú o bode – návrhu za 
zria ovate ov. 
p. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – tým chce povedaťĽ že Ján Klein dáva 
syna do Kežmarku. Ako majú rodičia vedieť, ako ta škôlka funguje? Prečo sú tam dosadení 
udiaĽ ktorí nemajú o škôlku záujem?  Rodičia videli návrh kto ide do RŠĽ preto chce vedieť, 

či nie je možné dosadiť niekohoĽ kto by presadzoval záujmy rodičov. 
p. Ladislav Oravec (starosta obce)  – za rodičov je tam zástupca. 
p. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva)  – ide o toĽ že načo sú tam od nás dvaja 
udia? Koho záujmy budú preferovať?   

p. Ladislav Oravec (starosta obce) – oznamujeĽ že oni sú delegovaní ako zástupcovia 
zria ovate a 
p. udovít  Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – ánoĽ ale hovorím návrhy rodičov, 
ktorí asi v RŠ neuspeli. Prečo je škôlka cez prázdniny zatvorená?  
p. Ladislav Oravec (starosta obce) – sa snaží poslanca vyviesť z omylu. Teraz sa rokuje 
o bode delegovanie zástupcov zria ovate a do RŠ. Delegoval týchĽ ktorí tam boli. Preto sa 
pýta, či má niekto pozmeňovací návrh? „Máš nejaký návrh?“ (otázka na p. Svocáka) 
p. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – dávam návrh na diskusiu. Prekladám 
názor rodičovĽ ktorí ma oslovili ako poslanca. Čo majú títo dvaja udia za povinnosti? 
p. Ladislav Oravec (starosta obce) – rada školy majú spoločný organĽ ktorý ma predsedu. 
Rodičia tam majú svojho zástupcu, alebo sa môžu obrátiť na zástupcov zria ovate a. 



p. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva)  – pýta saĽ čo je kompetencia rady 
školy?  
p. Ladislav Oravec (starosta obce)  – vysvet ujeĽ že tam majú  riadite ku škôlky. Môžu sa 
vyjadrovať k činnosti škôlkyĽ raz do roka majú schôdzu výboru. Rozoberajú tam celý plán a 
návrhy.  
p. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – hovoríĽ že také sú otázky od rodičov. 
p. Ladislav Oravec (starosta obce) – Najskôr by sa mali obrátiť na riadite ku školyĽ potom na 
RŠ: 
- 1 pedagogický zástupca, 
- 1 zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov, 
- zvolený zástupca rodičov a 
- zvolený zástupca zria ovate a. 
p. Rastislav Pompa (poslanec obecného zastupite stva) – pýta saĽ prečo si brali chlebíčky 
cudzie deti z okna? Brat sa sťažoval riadite ke. Na koho sa má obrátiť, ke  p. Klein tam 
nebol?  
p. Ladislav Oravec (starosta obce) – ak neuspel u riadite ky, mohol sa obrátiť na 
zriadovate a.  
p. Peter Badžo (poslanec obecného zastupite stva) – zisťujeĽ či je možnosť to zmeniť. 
p. Ladislav Oravec (starosta obce) – pod a zákona o štátnej správe v školstve: ak je menej 
ako 25 zamestnancovĽ rada školy môže mať najmenej 11 členov. Ke že je menej ako 10 
zamestnancovĽ tak je len 5 členov RŠ. Nepedagogického zástupcu si volia nepedagogickí 
zamestnanciĽ zástupcu rodičov si volia rodičiaĽ poslanci volia zástupcov zria ovate a. Ak ma 
niekto pozmeňujúci návrhĽ môže sa o ňom hlasovať. 
p. Ján Klein (poslanec obecného zastupite stva) – navrhuje Tibora Pompu a Veroniku 
Pirožekovú. 
p. Ladislav Oravec (starosta obce) – dáva hlasovať za pozmeňujúci návrh Jána Kleina za 
Tibora Pompu a Veroniku Pirožekovú.  
 
Obecné zastupite stvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 79/2016: Obecné 
zastupite stvo v Malom Slavkove pod a § 25 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a pod a § 15 ods. 2 písm. i) Štatútu obce Malý Slavkov deleguje Tibora 
Pompu a Veroniku Pirožekovú ako zástupcov zria ovate a do Rady školy pre MŠ Malý 
SlavkovĽ Gerlachovská 54Ľ Malý Slavkov 
 
 
Hlasovanie: 
za: Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ Ing.Tomáš PixĽ Marek PompaĽ Tibor PompaĽ Rastislav 
PompaĽ udovít Svocák 
proti: 
zdržal sa:  
neprítomný(í): 
 
Kalendárny plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2016 
 
p. Ladislav Oravec (starosta obce) – pýta saĽ aký majú poslanci návrh na plán zasadnutí 
obecného zastupite stva 
p. Rastislav Pompa (poslanec obecného zastupite stva) – dáva pozmeňujúci návrh zvolávať 
zastupite stvo vždy v posledný týždeň v mesiaci – utorok o 16.30 hod. v zasadačke obecného 
úradu Malý Slavkov. 



 
Obecné zastupite stvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 80/2016: Obecné 
zastupite stvo v Malom Slavkove schvaľuje plán zasadnutí OZ na rok 2016Ľ ktoré sa 
uskutočnia v posledný týždeň v mesiaci – utorok o 16.30 hod. v zasadačke obecného úradu 
Malý Slavkov. 
Hlasovanie: 
za: Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ Ing.Tomáš PixĽ Marek PompaĽ Tibor PompaĽ Rastislav 
PompaĽ udovít Svocák 
proti: 
zdržal sa:  
neprítomný(í): 
 
Návrh na schválenie aktualizácie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 
Malý Slavkov pre roky 2014 – 2020 
 
p. Ladislav Oravec (starosta obce) – informuje poslancov o súčasnom stave a hovorí o 
rekonštrukcii škôlkyĽ kultúrneho domu a obecného úradu. 
 
Obecné zastupite stvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 81/2016: Obecné 
zastupite stvo v Malom Slavkove schvaľuje Aktualizáciu PHSR obce Malý Slavkov pre roky 
2014 -2020 dodatkom č. 1 pod a prílohy 
 
Hlasovanie: 
za: Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ Ing.Tomáš Pix, Marek Pompa, Tibor Pompa, Rastislav 
PompaĽ udovít Svocák 
proti: 
zdržal sa:  
neprítomný(í): 
 
Návrh na odpredaj časti pozemku p. Šimonov s manželkou 
 
p. Ladislav Oravec (starosta obce) – poslancom boli zaslané materiály. Plán znázorňuje, ako 
to je pod a starého návrhu. Vybudovalo sa ihriskoĽ čiže je tam rezerva. Jedná sa o zarovnanie. 
Posunie sa hranica o 6 m2. Samozrejme parkovisko aj príjazdová cesta tam bude. 
p. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – pýta saĽ či p. Šimonov chce 6 m? 
p. Ladislav Oravec (starosta obce) – ánoĽ chce, aby sa zarovnali pozemky. Všetko ostane 
v takej šírke ako boloĽ len sa zarovná pozemok. Multifunkčné ihrisko bolo navrhované na 26 
m, ale nakoniec je len 20 m široké. Šírkovo neubudne ani z ihriska ani z parkoviska, teda 
vzniklo tam 6 m navyšeĽ pretože je ihrisko menšie. Parkovisko s cestou bude mať 11 m. 
Máme priestor na zarovnanie. Má niekto niečo k tomu? 
p. Marek Pompa (poslanec obecného zastupite stva) – pýta saĽ či sa to musí predať? 
p. Ladislav Oravec (starosta obce) – vysvet ujeĽ že sa to nemusí predávaťĽ ale bola žiadosť na 
predaj. 
p. Tibor Pompa (poslanec obecného zastupite stva) – ko ko bude stáť m2? 
p. Ladislav Oravec ( starosta obce) – pod a osobitného zrete a je 7,00 € minimum. 
p. Peter Badžo (poslanec obecného zastupite stva) – ak sa to neschváli, bude to na budúcom 
zastupite stve? 
p. Ladislav Oravec (starosta obce) – bude to 15 dní pred zastupite stvom vyvesené. Ak má 
niekto nejaké pripomienky má 15 dní na to, aby sa vyjadril. Zastupite stvo musí najskôr 
súhlasiť s odpredajom, a na alšom zastupite stve opätovne schváliť.  



p. Peter Badžo (poslanec obecného zastupite stva) – Pri nasledujúcom zastupite stve sa môže 
zmeniť? 
p. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – vysvetlil, aké sú podmienky 
osobitného zrete a. 
 
Obecné zastupite stvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 82/2016: Obecné 
zastupite stvo v Malom Slavkove:  

a) súhlasí s predajom časti pozemku KN-C 314/1 – ostatné plochy a KN-C 227/4 – 
trvalé trávnaté plochyĽ o výmere cca 430 m2 p. Mgr. Matúšovi Šimonovi a manž. Mgr. 
Lucii ŠimonovovejĽ Malý Slavkov  

b) schvaľuje v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov spôsob prevodu vlastníctva nehnute nosti vo vlastníctve 
obce Malý Slavkov z dôvodu hodného osobitného zrete a § 9a ods. 8 písm. e)Ľ a to 
konkrétne v danom prípade: 

 
časť pozemku parc. č. 227/4 KN-CĽ trvale trávnaté plochy 
časť pozemku parc. č. 314/1 KN-CĽ ostatné plochy 
 
ktorý sa nachádza v katastrálnom území Malý Slavkov a je zapísaný na liste vlastníctve č. 1 
Obce Malý Slavkov za cenu 7Ľ00 €/m2 
 
Dôvod: Jedná sa o plochu okolo stavbyĽ ktorá je v súkromnom vlastníctve žiadate a. (V 
zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce Malý Slavkov č. 2/2012Ľ ô 12Ľ písm. g)) 
 
Hlasovanie: 
za: PeadDr. Ján KleinĽ Ing. Tomáš PixĽ Rastislav Pompa, Tibor Pompa, udovít Svocák 
proti: Peter Badžo 
zdržal sa: Marek Pompa 
neprítomný(í):  
 
Návrh na určenie ceny za stavebné pozemky IBV pri Potoku 
 
p. Ladislav Oravec (starosta obce) - informujeĽ že uznesenie o schválení územného plánu 
obce je v takom štádiuĽ že čakáme posledné rozhodnutieĽ aby sa mohlo odhlasovať. Aby sa 
mohli začať predávať pozemky a nestavali sa domy bez vysporiadaniaĽ dáva návrh na určenie 
ceny za m2 pozemkov IBV pri potoku. Po schválení ceny za stavebné pozemky a následnom 
vyplateníĽ môže obec zabezpečiť realizáciu dohodnutých inžinierskych sietí. Na to sú 
potrebné financieĽ ktoré musia byť zaplatené v cene pozemku. InformujeĽ že predložil 
rozpočty, teda ko ko stoja inžinierske siete v metroch. Sú stanovené tabu kovo – tarifné ceny 
za vybudovanie inž. sietí. Predpoklad ko ko by to stálo od firmyĽ ktorá to vybuduje (nízke 
napätieĽ verejné osvetlenie) pri 190 bežných metrov to vychádza približne 54 270 €, s týmĽ 
žeby sa to možno vedelo vysúťažiť nižšieĽ ale to je otázne. Kanalizácia sa pohybuje okolo 200 
€ / bežný meter bez prípojok. Prípojky sú hlavný kanálĽ takže počítame, že je potrebné asi 160 
bežných metrov kanalizácie - náklad 32 000 €Ľ vodovod v dĺžke 160 bežných metrov bez 
prípojok zhruba 243 € / bežný meter – výkopĽ rúra a práca. To sú tabu kové ceny pre firmuĽ 
ktorá vystavia kanalizáciuĽ vodu a cestu. Počíta sa s makadamovou cestou o šírke približne 4 
m a hrúbke 15 cm. Vychádza to nejakých 800 m2. Ak vieme urobiť m2 spevnenej plochy za 
nejakých 17Ľ60€ je to pri 800 m2 – 14 080 €. Celkové náklady na základnú infraštruktúru by 
boli 139 230€. Na predaj máme 4 227 m2, čo v prepočte na metre vychádza 32Ľ93 €. Keby sme 
sa chceli vydať takou cestouĽ že predáme pozemky a zavoláme firmy s požiadavkou: postavte 



nám nízke napätieĽ kanalizáciuĽ vodovod a makadamovú cestu. Stálo by to 139 230 €. To ko 
je náklad tabu kový – ten môže byt 10 % hore-dole. Záleží od verejnej súťaže. V návrhu jeĽ 
aby sa stanovila cena 16,50 € čo je polovičná cena. S týmĽ že budeme garantovať nízke 
napätie bez prípojok. Pod podmienkouĽ že sa to bude robiť svojpomocne s nakupovaním 
materiálu.  
p. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – pýta saĽ čo bude, ak sa do takej sumy 
nedostane? 
p. Ladislav Oravec (starosta obce) – prízvukujeĽ že by sme sa mali teoreticky dostať do tejto 
sumy. 
p. Tibor Pompa (poslanec obecného zastupite stva) – povedalĽ že bol ráno za pánom 
starostom. Bol za každým jednýmĽ ktorý tam už má postavený dom a nikto za m2 / 16,50 € 
nedá. Či by nebola možnosť to znížiť – ke že chceme od rómskych občanov peniaze. 
p. Ladislav Oravec (starosta obce) – vysvet ujeĽ že ak je s tým problémĽ nech tam na čierno 
nestavajú. Obec vie ponúknuť za túto sumu  elektrikuĽ vodu a makadamovú cestu.  
p. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva)  – hovoríĽ že za siete to vychádza 32Ľ90 
€. Budú to mať za polovicuĽ ale aj to je pre nich problém. Ešte nie sú stavebné pozemky, ani 
územný plán a už to ideme riešiť. Dáva otázku: dá si žiadosť o preplatenie polovice nákladovĽ 
že chce kúpiť dcére pozemok za domom. Schválite mi to? Že obec zaplatí polovicu zo 44 €, 
čo chce REA – je taký istý občan ako oni. Ke  siete sú tu také a my vám to navrhujeme 
za polovicu, tak on dá tiež takú žiadosť. Pýta sa, či je to fakt férové? Vy idete podmieňovať 
niečo, ke  ste vy urobili chyby. To je polovičná cena.  
p. Tibor Pompa (poslanec obecného zastupite stva) – rozpráva toĽ čo mu povedali udia. Ako 
to udia zaplatiaĽ ke  sú v sociálnom systéme a nemajú na to. 
p. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – nechce rozoberať ich platyĽ ale počulĽ 
že niektorí rómski občania zarábajú viac ako starosta. Využívať sociálny systém je v našom 
konkrétnom prípade hlúposť. Ste šikovníĽ viete robiť.  
p. Tibor Pompa (poslanec obecného zastupite stva) – hovoríĽ že pozná to ko bielych udíĽ 
ktorí využívajú sociálny systém.  
p. Ladislav Oravec (starosta obce) – prízvukujeĽ aby sa nehádaliĽ že každý dostane slovo.  
p. Marek Pompa (poslanec obecného zastupite stva) – rozprávaĽ že vtedy sa bavili o inej 
cene. 
p.  Ladislav Oravec (starosta obce) – vysvet ujeĽ že to počítal a nevymyslel si náklady. 
p. Marek Pompa (poslanec obecného zastupite stva) – pýta saĽ či sa tie náklady nedajú dať 
nižšie, ke  bude verejná súťaž. Ke  prídu tri firmyĽ alebo štyri a povediaĽ že je to málo 
rozpočtové.  
p. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva)  – hovoríĽ aby skúsil zohnať firmuĽ 
ktorá mu to urobí za nižšiu cenu. 
p. Ladislav Oravec (starosta obce) –Vieme určiť cenyĽ len pod a cenníka. Preto prízvukujeĽ 
že je to návrh. S týmĽ že to vieme urobiť svojpomocne.  
p. Rastislav Pompa (poslanec obecného zastupite stva) – sa pýta, čo to znamená 
svojpomocne. 
p.  Ladislav Oravec (starosta obce) – s týmĽ že budú pracovať obec. zamestnanciĽ ktorí sú 
zamestnaní cez § 54. Budú kopaťĽ nakúpi sa materiálĽ potiahnu sa drôtyĽ potiahne sa vodovod 
a makadamová cesta. Teda v skratke - urobí sa výkop pre firmuĽ nakúpi sa materiálĽ urobí sa 
revízia a zasype sa to.  
p. Rastislav Pompa (poslanec obecného zastupite stva) – žiadaĽ aby to bolo svojpomocne. Ak 
je možnosť. 
p. Ladislav Oravec (starosta obce) – bude to svojpomocne, ale nikdy to nebude zadarmo. 
p. Rastislav Pompa (poslanec obecného zastupite stva) – jednoducho to povie tak a nebude sa 
chodiť naokolo. Pred 15 rokmi sa kupovali pozemky po 100 Sk. Za 15 rokov sa minimálna 



mzda nezvýšila o 100 %. Za 15 rokov sa minimálna mzda zvýšila (nezaujíma ho či robia 
alebo nie) o 25%, a my chceme pozemky predať o 100 % drahšie?  
p. Ladislav Oravec (starosta obce) – sa snaží vyviesť z omylu. Pred 10 rokmi na Lomnickej 
ulici predávali za 350 Sk / m2 (prízvukuje) bez sietí. Bola tam garantovaná len voda, elektrika 
a makadamová cesta. ToĽ že sa podarilo zohnať financie na dostavbu verejného osvetleniaĽ 
kanalizácie a cesty – to je plus. Ale za 350 Sk mali garantované len pozemky bez sieti. Bolo 
to v roku asi 2008.  
p. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – navrhuje, aby sa predali pozemky za 
350 Sk (ako niekedy) a zvyšok nech si robia sami. 
p. Ladislav Oravec (starosta obce) – po debate a prekrikovaní dal p. starosta slovo Petrovi 
Badžovi.  
p. Peter Badžo (poslanec obecného zastupite stva) – taktoĽ jedná sa o toĽ že 16Ľ50 € ke  sa to 
prepočíta na staré peniaze – je to dosť. 
p. Ladislav Oravec (starosta obce) – pýta sa p. BadžaĽ aby povedal ko ko to je. 
p. Peter Badžo (poslanec obecného zastupite stva) – sumou povedanéĽ že starosta sám 
povedalĽ že nechce aby ostalo niečo v pokladni. Prakticky chce len to, aby mali inžinierske 
siete. Nech mu nehovoríĽ že ke  sa dá predať pozemky za 7 € ŠimonovcomĽ že im sa nedá. 
A ke  si sami vykopú (potrebujú dve veci – vodu a elektriku) a dajú 7€ / m2, robí to nejakých 
19 200 €. To sú len tie pozemkyĽ ktoré sú rozostavané. Cesta nemusí byťĽ však starosta býva 
a nemá ešte cestu a má makadam. Nemusia tam mať cestu hne , nech tam majú makadam aj 
20 rokov. Ide o to, aby tam záchranka prišla a nemusia po blate chodiť. „Rozumieš?“ Dve 
dôležité, aby tam mali – elektriku a vodu. A hotovo. Na odpad sa aj žiadosti píšu. Však to aj 
vláda dáva. Sú aj rómske nadácieĽ ve  treba aj inde h adať peniaze. Nie teraz žiadať od nich 
peniaze, ke  nato nemajú! 
p. Ladislav Oravec (starosta obce) – hovoríĽ aby prestalĽ že si už urobil prejav pred hosťami.  
p. Peter Badžo (poslanec obecného zastupite stva) – nemá mu hovoriťĽ že si urobil prejav, on 
ešte neskončil. Ke  chce pravdu povedať on kupoval pozemok za 20 Sk – „hovorí pravdu“. 
Ale nech nechce od udíĽ ke  si to logicky vezme. Dajme im po 7 €. Za tie peniaze sa zrobí 
len elektrika a po vodu budú chodiť k rodičom. 
p.  Ladislav Oravec (starosta obce) – mu vysvet ujeĽ že sám dobre vieĽ že si klame. Pretože, 
bez vody sa žiť nedá.  
p. Peter Badžo (poslanec obecného zastupite stva) – za 19 200 € elektriku a vodu urobia. Na 
odpad treba aj projekty. Ve  treba aj peniaze žiadať. Však od MASKY peniaze obec dostala. 
Ve  do masky dali 10 000 €. 
p. Ladislav Oravec (starosta obce) – žiadaĽ aby dal starostovi slovoĽ lebo rozpráva dookola to 
isté. Predkladá reálne nákladyĽ ktoré sú. Pokia  sa bavíme o tomĽ že potrebujeme urobiť niečo 
a ko ko to stojí. Máme to ko m2 na predaj a dáva návrhĽ že za 16Ľ50 € vieme zabezpečiť 
elektrikuĽ hlavnú vetvuĽ verejné osvetlenieĽ vodovod a makadam – svojpomocnou prácou. 
Nikdy nepovedalĽ že ide robiť kanalizáciu. Za 16Ľ50 € nemá šancu.  
p. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva)  – sa pýta p. Badža, či dobre pochopilĽ 
že im majú predať pozemok so sieťami za 7 €? 
p. Peter Badžo (poslanec obecného zastupite stva) – elektrika a voda nech sa dotiahne. 

udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva)  – za tie peniazeĽ za ktoré si kúpil 
Šimonov pozemok - to si môže obec zrobiť? A tieĽ ktoré budú z predaja pozemkov IBV, tak 
im sa dajú nazad. Takže budú mať pozemky zadarmo? PrízvukujeĽ že sa len pýta. 
Peter Badžo (poslanec obecného zastupite stva) – tie peniaze nemajú ísť do pokladne. 
p. Ladislav Oravec (starosta obce) – snaží sa mu vysvetliťĽ že v obecnej pokladni nič 
neostane. 
p. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva)  -  tak za takú cenu ako p. ŠimonovoviĽ 
tak aj obyvate om pri potoku IBV? 



p. Peter Badžo (poslanec obecného zastupite stva) – ánoĽ dajme im po 7 €.  
p. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva)  – po 7 €Ľ ale čistý pozemok? 
p. Peter Badžo (poslanec obecného zastupite stva) – nie, vodu a elektrinu. 
p. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva)  – ale p. Šimonov si ťahal siete na 
vlastné náklady! 
p. Peter Badžo (poslanec obecného zastupite stva) – sa pýtaĽ že či si to oni sami nevykopú? 
p. Ladislav Oravec (starosta obce) – sa pýta prítomnýchĽ že vieĽ že jeden z občanov si to robil 
na vlastné náklady. Ko ko ho to stálo? 
p. Tibor Pompa (poslanec obecného zastupite stva) – robil si cenovú ponuku a vyšlo ho to 
700 €.  
p. Ladislav Oravec (starosta obce) – prízvukujeĽ že si to robil sám a požiadal poslancovĽ aby 
to prepočítali. Len za elektriku to vychádza približne 2Ľ50 €/ m2. 
p. Tibor Pompa poslanec obecného zastupite stva) – studňu si spravil sám a vyšla ho cca 600 
€ cez známosť. 
p. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – hovoríĽ že už to je 5 €. A to má len 
studňuĽ elektriku a už to je 5 € za m2. 
p. Tibor Pompa (poslanec obecného zastupite stva) – pozemok kúpil za 100 Sk. To je cca 3 € 
p. Ladislav Oravec (starosta obce) – hovoríĽ že ešte potrebuje cestu. Už mu vyšla cena 8€ 
a ešte plus cesta. 
p. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – ánoĽ má to urobenéĽ ale len po 
kamarátsky. 
p. Ladislav Oravec (starosta obce) – vysvet ujeĽ že už majú 8 € a to ešte potrebujú cestuĽ aby 
nechodili po blate.  
p. Tomáš Pix (poslanec obecného zastupite stva) – hovoríĽ že ešte verejné osvetlenie. 
p. Ladislav Oravec (starosta obce) – dokáže za 16Ľ50 € urobiť svojpomocne verejné 
osvetlenie, elektriku, vodovod a makadamovú cestu. 
p. Peter Badžo (poslanec obecného zastupite stva) – sa pýtaĽ či sa môžu vyjadriť aj občania. 
p. Ladislav Oravec (starosta obce) – vysvet ujeĽ že sa o tom musia rozprávať. Taktiež sa 
o tom musia baviť aj občaniaĽ ktorých sa to týka. Na príklade sa im to snaží vysvetliťĽ že v 
obchode je tiež stanovená cena. 
p. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – vysvet uje na príkladeĽ že keby šiel 
kopať a chlapom dajú 2 € a jemu len 1 €. Pýta saĽ či by kopal? 
Rómsky občan – (smiech) „nekopal“ 
p. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – hovoríĽ že od nich chcúĽ aby toto 
schválili (menej ako 16,50 €) 
Nech pochopiaĽ že aj tak nevie ako sa to podarí urobiť. Majú to za 16,50 €, aj to je ve a. 
p. Ladislav Oravec (starosta obce) – snaží sa to opäť vysvetliťĽ ko ko by ich to stálo v plnej 
sume. Pod a starostu je to reálna cenaĽ ktorú vie obec navrhnúť pod a tabuliek.   
 
Nastala búrlivá debataĽ ku ktorej sa pridali aj rómski obyvateliaĽ ktorí boli prítomní. Pán 

udovít SvocákĽ p. Ján KleinĽ p. Tomáš Pix (poslanci obecného zastupite stva) sa s p. 
Ladislavom Oravcom (starostom obce) snažili prítomným vysvetliťĽ že táto cena je polovica 
z plnej sumy. Prízvukovali imĽ že drahšie ich to vyjde na vlastné náklady. Aj to je otázneĽ či 
to bude zlegalizované pod a zákona. Na základe návrhu Mareka Pompu (poslanca obecného 
zastupite stva) sa dohodliĽ že rómski poslanci aj obyvatelia si zistia ceny približne od 3-5 
firiem. Starosta žiadaĽ aby návrhyĽ ktoré predložia, boli čierne na bielom. Teda ak prídu 
s návrhomĽ nech je uvedená presná cenaĽ ko ko, čo bude stáť. Žiada na papieri garantovanéĽ 
že cena po realizácii bude taká istá, ako bolo dohodnuté v návrhu.  
 



Obecné zastupite stvo neprijalo k tomuto bodu žiadne uznesenieĽ nako ko sa dohodliĽ že 
o tomto bode budú rokovať na alšom zasadaní. 
 
Návrh na prerozdelenie fin. prostriedkov z rozpočtu obce „dotácie“ 
 
p. Ladislav Oravec (starosta obce) – tak ako je napísané v materiály. V súčasnom stave je 
podaných 11 žiadostí od 4 žiadate ov: 

-  8 žiadostí je do 300 € celkom za 2 300 € 
-  3 žiadostí sú nad 300 € v celkovej sume 2 000 € 

V rozpočte je 3 000 € z toho 300 € je rezervovaná pre Cirkevný výbor – Zelený Štvrtok. 
Na prerozdelenie dostáva 2 700 eur. Cie om tohto uznesenia je určiť sumu finančných 
prostriedkov na prerozdelenie v kategóriách do 300 € a nad 300 €. Lepšie povedanéĽ chce 
vedieť sumuĽ o ktorej môže rozhodovať starosta a sumu, o ktorej budú rozhodovať poslanci.  
Vlastný návrh materiálu: Navrhuje prerozdeliť celkovú sumu rovnakým dielom – 1 350 € na 
žiadosti do 300 €Ľ o ktorých rozhodne starosta do 05.03.2016 - prípadný zostatok sa po tomto 
dátume presunie do kategórie nad 300 €. Druhých 1 350 € na žiadosti nad 300 €Ľ o ktorých 
rozhodne komisia do 08.03.2016. Prípadný zostatok z prvého kola a neúspešní žiadatelia budú 
zaradení do II. kolaĽ o ktorých rozhodne komisia a starosta do 10.03.2016. 
 
Obecné zastupite stvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 83/2016: Obecné 
zastupite stvo v Malom Slavkove schvaľuje prerozdeliť celkovú sumu na sumu rovnakým 
dielom – 1 350Ľ00 €Ľ o ktorých rozhodne starosta do 05.03.2016Ľ prípadný zostatok sa po 
tomto dátume presunie do kategórie nad 300Ľ00 €. Druhých 1 350Ľ00 € na žiadosti nad 300Ľ00 
€Ľ o ktorých rozhodne komisia do 08.03.2016. Prípadný zostatok z prvého kola a neúspešní 
žiadatelia budú zaradení do II. kolaĽ o ktorých rozhodne komisia a starosta spolu do 
10.03.2016 
 
Hlasovanie: 
za: Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ Ing.Tomáš PixĽ Tibor PompaĽ Rastislav PompaĽ udovít 
Svocák 
proti: 
zdržal sa:  
neprítomný(í): Marek Pompa 
 
 
Žiadosť o prenájom kultúrneho domu  
 
p. Ladislav Oravec (starosta obce) – túto žiadosť podal p. udovít SvocákĽ ktorý by nás do 
toho mal naviesť. Poprosím ho o vyjadrenie k tejto žiadosti. 
p. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – dal som žiadosťĽ nako ko plánujem 
zamestnať ešte nejakú kuchárku a rozšíriť činnosť. Jedná sa o toĽ že sa ide robiť rekonštrukcia 
sály. Je možnosť, žeby vedel pomôcť aj finančneĽ aj nejakým spôsob, aby sa kuchynka 
zariadilaĽ teda veciĽ ktoré nie sú v rekonštrukcii. Dôchodcovia chcú denný stacionár kde by 
mohli robiť výrobkyĽ pretože sa im páčila akcia na vianočných trhoch. Je tu dosť, dá sa 
povedať mladých a aktívnych dôchodcovĽ ktorí by sa chceli stretávať a majú takúto žiadosť. 
Prípadne aj obecné akcie by sa taktiež vedeli urobiť. Chce vedieť, či je možnosť a vô a takého 
prenájmuĽ alebo nie. Preto to navrholĽ aby sa vedeli urobiť priestory na umývarkuĽ chladiareň 
a zariadenie kuchynky profesionálnejšími strojmi.  
p. Ladislav Oravec (starosta obce) – my sme sa o tom už rozprávaliĽ že ako je to s prenájmom 
budovyĽ ke  to žiada poslanec obecného zastupite stva. Tam je trošku problém v prenájmeĽ 



pretože nemôže to ísť v priamom zadaní. Musí to ísť cez verejno-obchodnú súťaž. Vo 
verejno-obchodnej súťaži musia byť presne stanovené podmienky. Tam musia byť presne 
stanovené podmienky pre hociktorých záujemcov. Poslanec nemôže ani kúpiťĽ ani prenajať, 
nič bez toho, aby to šlo verejnou súťažou. alej by potreboval nejaký plán - čo sa tam bude 
robiťĽ ko ko by stál nájomĽ prerábanie a taktiežĽ ko ko by stálo, keby mala obec svoju akciu.  
p. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – povedal, že obecné akcie zabezpečí. 
p. Ladislav Oravec (poslanec obecného zastupite stva) - potrebujeme sálu na nejakú akciu. 
Bolo by to takĽ žeby sa nahlásiloĽ kedy sú obecné akcie? 
p. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) - práve preto by sa určili obecné akcie. 
Tie pravidelné akcieĽ ktoré by boli, by urobil na svoje náklady. S týmĽ že chce vedieť či je 
vô a prenajať kultúrny domĽ alebo nie. Podmienky by sa riešili potomĽ preto chce vedieť, či to 
má vôbec riešiť. 
p. Ladislav Oravec (starosta obce) – bez podmienok nevieme povedať áno alebo nie.  
p. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – opakujeĽ že sa pýta preto, aby vedel, 
či je vôbec záujem prenajať kultúrny dom. Podmienky sa potom určia. Načo bude riešiť 
niečo, ke  jednoducho povie zastupite stvo nie.  
p. Rastislav Pompa (poslanec obecného zastupite stva) – my nevieme aké sú podmienky. 
Odsúhlasíme to a p. Svocák si potom podmienky určíš sám? 
p. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – nie. Hocikto môže dať nejaké 
podmienky. Nie že si sám určím podmienky a obec. zastupite stvo ich budete schva ovať. 
p. Ján Klein (poslanec obecného zastupite stva) – sa pýtaĽ ako to bude, ke  budú chcieť 
požiarnu akciu?  
p. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – pýta saĽ či sú peniaze na prerábanie?  
HovoríĽ že to chce zariadiť takĽ aby to bolo oficiálne. Teraz je to všetko neoficiálne. 
p. Peter Badžo (poslanec obecného zastupite stva) – pýta saĽ či to chce na dobu neurčitú? 
p. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva)  – áno. Aj obchod je a prináša to aj ziskĽ 
aj prospech. Myslí siĽ že to by malo tiež prospech. Ke  tam investuje a za rok mu povedia, 
aby odišiel? 
p. Ladislav Oravec (starosta obce) – presne o tom hovoríĽ že čakal návrh.  
p. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – načo má robiť návrhyĽ ke  nevie, či 
je vôbec vô a.  
p. Ladislav Oravec (starosta obce) – hovoríĽ že je to presne to isté, ako ke  on sedel 3 hodiny 
nad cenami, a aj tak sa nič nevyriešilo. 
p. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – hovoríĽ že dá svoj návrh a potom 
urobia nejaký spoločný.  
p. Ladislav Oravec (starosta obce) – nie spoločnýĽ pretože my ako obec neponúkame kultúrny 
dom do prenájmu. 
Občan – p. Svocák to myslí takĽ že pripomienky poslancov by zapracoval do svojho návrhu. 
p. Ladislav Oravec (starosta obce) – ánoĽ v tomto nevidí problém. Ke  dá p. Svocák ponukuĽ 
ktorá obec zaujme, je to v poriadku. Jedinú podmienkuĽ ktorú má jeĽ že ke  obec bude mať 
akciu, potrebuje k dispozícii kultúrny dom na danú akciu. 
p. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – potrebuje vedieť ko ko, čo stálo – 
obecné akcieĽ rozpočtyĽ a taktiež ko ko je za m2 a podobne. Ide o toĽ aby vedel prepočítaťĽ či 
mu je lepšie platiť nájom. Potrebuje informácie, ko ko ktorá akcia stála. O tom treba jednať. 
Jednoducho len chce vedieťĽ či je vôbec vô a to prenajaťĽ alebo nie. Je sála a je škoda to 
nevyužívať a sú možnosti. 
p. Ladislav Oravec (starosta obce) – hovoríĽ že jeho názor jeĽ že obec na prerábanie kuchynky 
nemá. Osobne si nevie predstaviť, ako by to fungovalo. My v sále robíme školeniaĽ aktivačné 
činnostiĽ škôlka tam nacvičuje programyĽ nacvičuje sa tam divadlo. Čo by to znamenalo pre 
občanov – pohreb a podobne.  



p. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – hovoríĽ že aj on robí kar a vyjde to tak 
isto. 
p. Ladislav Oravec (starosta obce) – chceli by sálu, ako si to predstavuje? Chce len sálu 
a energie. 
p. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – zaplatí takĽ ako na úrade. Suma ostane 
ta istá. Samozrejme, ak bude vo ný termín. Obecné akcie budú zabezpečené.  
p. Ladislav Oravec (starosta obce) – musia si nahlásiťĽ že kedy chce robiť napríklad zábavu? 
p. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – ánoĽ označí sa dátum a sála bude 
rezervovaná.  
p. Ladislav Oravec (starosta obce) – eventuálne nie sme na tom takĽ žeby sme boli ziskový na 
sále. Náklady na sálu sú vyššieĽ pretože obecné akcie sú čistý výdavok. 
p. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – hovoríĽ že dal som návrh (žiadosť). 
p. Ladislav Oravec (starosta obce) – len je potrebné návrh natoĽ čo sa ide schva ovať. Pretože 
je potrebné urobiť návrh na uznesenie. Pod a neho návrh bude takýĽ že sa to berie na 
vedomie. Tu bolo povedanéĽ akú má predstavu p. Svocák. 
p. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – sa pýtaĽ či nemá ani navrhovaťĽ že tie 
akcie urobí na vlastné náklady? 
p. Tomáš Pix (poslanec obecného zastupite stva) – hovoríĽ nech si navrhne, čo chce p. 
Svocák. 
p. Ladislav Oravec (starosta obce) – v konečnom dôsledku musia prijať pravidláĽ ktoré budú 
zverejnené a budú pre všetkých možných záujemcov. Ako poslanec nemôže žiadať 
o prenájom bez verejno-obchodnej súťaže. Žiadate  vypracuje detailnejší návrh na prenájom 
do budúceho zastupite stva.   
 
Obecné zastupite stvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 84/2016: Obecné 
zastupite stvo v Malom Slavkove berie na vedomie žiadosť p. Svocáka. Pán Svocák pripraví 
detailnejšie podklady – návrh do 19.03.2016 
 
Hlasovanie: 
za: Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ Ing.Tomáš PixĽ Tibor PompaĽ Rastislav PompaĽ udovít 
Svocák 
proti: 
zdržal sa:  
neprítomný(í): Marek Pompa 
 
 
Návrh na schválenie podania žiadosti na výzvu č. 12/PRV/2015  
 
p. Ladislav Oravec (starosta obce) – ide o výzvu na zníženie energetickej záťaže budov. 
Výzva je vonku približne mesiac. Zatia  sme pripravili na to potrebné dokladyĽ ktoré je 
potrebné odovzdať do 23. 03. 2016. Možnosť čerpať 10 až 200 tisíc eur na zníženie 
energetických záťaží budovĽ škôlok a kultúrnych domov. Máme rozpracovaný projekt na 
opravu strechy a zateplenie obecného úradu. Kde znížime minimálne 70 % nákladov na 
energie týmĽ že vybudujeme obnovite ný zdroj energie – solárne panelyĽ ktoré nám budú 
terajšie vykurovanie zlacňovať o nejakých 70 %. Vznikne nová strechaĽ ktorá je už 
v dezolátnom stave. Môže nastať časĽ kedy začne zatekať. Všetky úniky tepla idú cez strop 
von.  
Pán starosta názorne ukazujeĽ ako bude vyzerať nový obecný úrad na navrhnutom projekte. 
Informuje o rozložení obecného úraduĽ teda ako bude situovaný. Vznikne alšie podkrovieĽ 
zateplí sa a taktiež bezbariérový prístup. Sklon strechyĽ ktorá nebude tieniť susedom. Musí 



byť taktiež veža pre hasičovĽ kde budú hadice a siréna. Podmienkou je zníženie energií 
a bezbariérový prístup. Program rozvoja vidieka je posledná šanca na čerpanie v tomto roku.  
 
Obecné zastupite stvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 8/2016: Obecné 
zastupite stvo v Malom Slavkove schvaľuje podanie žiadostiĽ na základe výzvy č. 
12/PRV/2015 opatrenie 7, pod opatrenie 7,4, Aktivita 5 do 23.03.2016 
 
Hlasovanie: 
za: Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ Ing.Tomáš PixĽ Tibor PompaĽ Rastislav PompaĽ udovít 
Svocák 
proti: 
zdržal sa:  
neprítomný(í): Marek Pompa 
 
Záver 
 
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – po akoval prítomným za účasť a ukončil 10. zasadanie 
obecného zastupite stva.  
 
V Malom Slavkove, 29.02.2016 
 
 
 
 
 
        Ladislav Oravec  
          starosta obce 
 
 
 
 
Overovatelia: 
 
 
Rastislav Pompa 
 
 
 
 
Tibor Pompa  



 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 

 
Malý Slavkov, 29. 02. 2016 

Uznesenia 
z 10. zasadania obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove  

konaného dňa 29. februára 2016 v zasadačke na Obecnom úrade v Malom Slavkove 

 

Uznesenie č. 76/2016 

z 10. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 29. 02. 2016 

Program 10. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 29. 02. 2016 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  
schvaľuje 

 

program rokovania 10. zasadnutia OZ v Malom Slavkove 

- Doplnenie o bod 12. schválenie podania žiadosti na výzvu č.12/PRV/2015 

 

Hlasovanie: 

za: Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Marek Pompa, Tibor Pompa, Rastislav Pompa, Ľudovít Svocák 

proti: 

zdržal sa:  
neprítomný(í): Ing.Tomáš Pix 

 

 

Ladislav Oravec 

  starosta obce 

 

Uznesenie č. 77/2016 

z 10. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 29. 02. 2016 

Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  
určuje 

 

do návrhovej komisie: PeadDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix 

za overovateľov zápisnice: Rastilav Pompa, Tibor Pompa 

za zapisovateľa: Daniela Frankovská 

 

Hlasovanie: 

za: Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Marek Pompa, Tibor Pompa, Rastislav Pompa, Ľudovít Svocák 

proti: 

zdržal sa:  
neprítomný(í): Ing.Tomáš Pix 

 

   Ladislav Oravec 

     starosta obce 



 

Uznesenie č. 78/2016 

z 10. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 29. 02. 2016 

Kontrola plnenia uznesení z 03.02.2016 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  
 

berie na vedomie 

 

kontrolu plnenia uznesení z 03.02.2016 ako informatívnu 

 

 

Hlasovanie: 

za: Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Marek Pompa, Tibor Pompa, Rastislav Pompa, Ľudovít Svocák 

proti: 

zdržal sa:  
neprítomný(í): Ing.Tomáš Pix 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                Ladislav Oravec 

        starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č. 79/2016 

z 10. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 29. 02. 2016 

Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy v MŠ Malý Slavkov 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

 

deleguje 

 

podľa § 25 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 15ods. 2písm. i) Štatútu obce 
Malý Slavkov Tibora Pompu a Veroniku Pirožekovú ako zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pre MŠ 
Malý Slavkov, Gerlachovská 54, Malý Slavkov 

 

 

Hlasovanie: 

za: Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing.Tomáš Pix, Marek Pompa, Tibor Pompa, Rastislav Pompa, 
Ľudovít Svocák 

proti: 

zdržal sa:  

neprítomný(í): 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                Ladislav Oravec 

        starosta obce 



 

Uznesenie č. 80/2016 

z 10. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 29. 02. 2016 

Kalendárny plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2016 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  
 

schvaľuje 

 

plán zasadnutí OZ na rok 2016, ktoré sa uskutočnia v posledný týždeň v mesiaci – utorok o 16:30 hod. 

v zasadačke obecného úradu Malý Slavkov 

 

 

 

Hlasovanie: 

za: Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing.Tomáš Pix, Marek Pompa, Tibor Pompa, Rastislav Pompa, 
Ľudovít Svocák 

proti: 

zdržal sa:  

neprítomný(í): 
 

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                Ladislav Oravec 

        starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 81/2016 

z 10. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 29. 02. 2016 

Návrh na schválenie aktualizácie Programu hospodárskeho asociálne rozvoja obce Malý Slavkov pre roky 
2014 - 2020 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  
 

schvaľuje  
 

Aktualizáciu PHSR obce Malý Slavkov pre roky 2014 – 2010 dodatkom č. 1 podľa prílohy 

 

 

 

 

Hlasovanie: 

za: Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing.Tomáš Pix, Marek Pompa, Tibor Pompa, Rastislav Pompa, 
Ľudovít Svocák 

proti: 

zdržal sa:  

neprítomný(í): 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                Ladislav Oravec 

        starosta obce 



Uznesenie č. 82/2016 

z 10. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 29. 02. 2016 

Návrh na odpredaj časti pozemku p. Šimonov s manželkou 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  
 

súhlasí 
 

s predajom časti pozemku KN-C 314/1 – ostatné plochy a KN-C 227/4 – trvalé trávnaté plochy, o výmere 
cca 430 m2 p. Mgr. Matúšovi Šimonovi a manž. Mgr. Lucii Šimonovovej, Malý Slavkov  

 

schvaľuje 

 

v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Malý Slavkov z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa § 9a ods. 8 písm. e), a to konkrétne v danom prípade: 
 

časť pozemku parc. č. 227/4 KN-C, trvale trávnaté plochy 

časť pozemku parc. č. 314/1 KN-C, ostatné plochy 

 

ktorý sa nachádza v katastrálnom území Malý Slavkov a je zapísaný na liste vlastníctva č. 1 Obce Malý 

Slavkov za cenu 7,00 €/m2. 

 

Dôvod: Jedná sa o plochu okolo stavby, ktorá je v súkromnom vlastníctve žiadateľa. (V zmysle Zásad 

hospodárenia s majetkom obce Malý Slavkov č. 2/2012, § 12, písm. g)) 

 

 

Hlasovanie: 

za: PaedDr. Ján Klein, Ing.Tomáš Pix, Tibor Pompa, Rastislav Pompa, Ľudovít Svocák 

proti: Peter Badžo 

zdržal sa: Marek Pompa 

neprítomný(í): 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                Ladislav Oravec 

        starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 83/2016 

z 10. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 29. 02. 2016 

Návrh na prerozdelenie fin. prostriedkov z rozpočtu obce „dotácie“ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  
 

schvaľuje  
 

prerozdeliť celkovú sumu na sumu rovnakým dielom – 1 350,00 €, o ktorých rozhodne starosta do 15. 03. 

2016, prípadný zostatok sa po tomto dátume presunie do kategórie nad 300,00 €. Druhých 1 350,00 € na 
žiadosti nad 300,00 €, o ktorých rozhodne komisia taktiež do 08.03.2016. Prípadný zostatok z prvého 
kola a neúspešní žiadatelia budú zaradení do II. kola, o ktorých rozhodne komisia a starosta spolu do 

10.03.2016 

 

 

 

 

Hlasovanie: 

za: Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing.Tomáš Pix, Tibor Pompa, Rastislav Pompa, Ľudovít Svocák 

proti: 

zdržal sa:  
neprítomný(í): Marek Pompa 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                Ladislav Oravec 

        starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 84/2016 

z 10. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 29. 02. 2016 

Žiadosť o prenájom kultúrneho domu 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  
 

berie na vedomie 

 

žiadosť p. Svocáka. Pán Svocák pripraví detailnejšie podklady – návrh do 19.03.2016 

 

 

 

 

Hlasovanie: 

za: Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing.Tomáš Pix, Tibor Pompa, Rastislav Pompa, Ľudovít Svocák 

proti: 

zdržal sa:  
neprítomný(í): Marek Pompa 

 

 

 

 

                                                                                                                Ladislav Oravec 

        starosta obce 



Uznesenie č. 85/2016 

z 10. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 29. 02. 2016 

Schválenie podania žiadosti na výzvu č.12/PRV/2015 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  
 

schvaľuje  
 

podanie žiadosti, na základe výzvy č. 12/PRV/2015 opatrenie 7, pod opatrenie 7,4, Aktivita 5 do 
23.03.2016 

 

 

 

 

Hlasovanie: 

za: Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing.Tomáš Pix, Tibor Pompa, Rastislav Pompa, Ľudovít Svocák 

proti: 

zdržal sa:  
neprítomný(í): Marek Pompa 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Ladislav Oravec 

        starosta obce 

 


