
ZÁPISNICA 
z 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove konaného dňa 29.03.2016 

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 
Neprítomný(í):  
Ospravedlnený(í): udovít Svocák 
 
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. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malý Slavkov za rok 2015 
5. Určenie platu starostu a hlavného kontrolóra obce 
6. Odpredaj časti pozemku p. Šimonov s manželkou  
7. Návrh na určenie ceny za stavebné pozemky IBV pri Potoku 
8. Žiadosť o prenájom kultúrneho domu 
9. Rôzne 
10. Záver 

 
 
Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 
 
ZasadnutieĽ ktoré sa konalo 29.03.2016 o 16.30 hod v Malom Slavkove otvoril a viedol 
starosta obce p. Ladislav Oravec. Privítal prítomných poslancov, pani hlavnú kontrolórku 
PhDr. Máriu Balkovu a zapisovate ku. KonštatovalĽ že obecné zastupite stvo je uznášania 
schopné.  
Predložil na schválenie program 11. zasadania obecného zastupite stva. InformovalĽ že 
interpelácia poslancov je v bode č. 9. Rôzne. Interpelovať starostu môžu poslanci 
kedyko vek. ApelujeĽ aby si interpeláciu poslanci nenechávali až na zastupite stvoĽ ale 
priebežne.  
p. PhDr. Mária Balková (hl.kontrolórka) -  žiadaĽ aby si poslanci prerokovali veci so 
starostom pred zastupite stvomĽ aby boli ako fundovaný kolektív.  
p. Ladislav Oravec (starosta obce) – na minulom zastupite stve sa odhlasovaloĽ že 
zastupite stvá budú každý mesiac. Preto žiada poslancovĽ aby mu do 18. – 19. dňa v mesiaci 
dali vedieť, čo chcú na zastupite stve riešiťĽ aby vedel pripraviť potrebné podklady. 
p. Marek Pompa (poslanec obecného zastupite stva) – hovoríĽ že by chceli vyradiť bod č. 7 
Návrh na určenie ceny za stavebné pozemky IBV pri Potoku. 
p. Rastislav Pompa (poslanec obecného zastupite stva) – vysvet ujeĽ že majú mať pripravený 
rozpočetĽ ale ten pánĽ ktorý to pripravujeĽ nestíha. 
p. Tibor Pompa (poslanec obecného zastupite stva) – sa pýtaĽ ke že sa vyradil bod č. 7Ľ či je 
možnosť doplniť bod oh adom p. Pačaja – odpredaj pozemku. 
p. Ladislav Oravec (starosta obce) – odpredaj pozemku musí pripraviť aj právneĽ aby bol 
schválený. 
 
 



Požiadal prítomných poslancov o prípadné doplnenie programu. Starosta obce dal hlasovať za 
predložený program. 

Obecné zastupite stvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 86/2016: Obecné 
zastupite stvo v Malom Slavkove schvaľuje program rokovania 11. zasadania obecného 
zastupite stva v Malom Slavkove. Vyradenie bodu č. 7. Návrh na určenie ceny za stavebné 
pozemky IBV pri Potoku. 
 

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 
2. Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa 
3. Kontrola plnenia uznesení  
4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malý Slavkov za rok 2015 
5. Určenie platu starostu a hlavného kontrolóra obce 
6. Odpredaj časti pozemku p. Šimonov s manželkou  
7. Žiadosť o prenájom kultúrneho domu 
8. Rôzne 
9. Záver 

 
Hlasovanie: 
za: Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ Marek PompaĽ Tibor PompaĽ Rastislav PompaĽ Ing. 
Tomáš Pix  
proti: 
zdržal sa:  
neprítomný(í): udovít Svocák 
  
Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa 
 
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – určil  
do návrhovej komisie: Peter BadžoĽ Rastislav Pompa 
za overovate ov zápisnice: udovít SvocákĽ Marek Pompa 
za zapisovate a: Daniela Frankovská + DVD č. 10/2016 
 
Obecné zastupite stvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 87/2016: Obecné 
zastupite stvo v Malom Slávkove určuje návrhovú komisiu. 
Hlasovanie: 
za: Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ Ing. Tomáš PixĽ Marek PompaĽ Tibor PompaĽ Rastislav 
Pompa  
proti: 
zdržal sa:  
neprítomný(í): udovít Svocák 
 
Kontrola plnenia uznesení z 29.03.2016  
 
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – hovoríĽ že na uzneseniach sa pracuje. V utorok bol na 
jednaní na Družstve. Pán predseda je tam nový asi rok. Tiež sa dostáva do obrazu. Vysvetlil 
mu problém oh adom psov a bude sa to riešiť. Bavili sa o budovách a pozemkoch. Všetko je 
to v jednaní. Stretnutie s pánom predsedom ešte bude. V najbližšej dobe sa asi nájom ukončíĽ 
alebo sa to začne riešiť. Obec je v jednaní s Okresným úradom oh adom sociálnych podnikovĽ 
ktoré by mali vznikať v okrese. Máme záujem o toĽ aby sociálny podnik v obci vznikol. Stále 
sa rokuje s Ministerstvom financií aj Ministerstvom práce. Vláda schválila niečo, na čom sa 



pracuje. Celý tento plán bude pilotný. Zapojili sa do toho Stráne pod TatramiĽ Malý SlavkovĽ 
Krížová Ves a Ih any.  
p. Marek Pompa (poslanec obecného zastupite stva) – nemáme ešte určené konkrétne 
podmienkyĽ ktoré štát dá?  
p. Ladislav Oravec (starosta obce) – nieĽ moja predstava na sociálne podniky – vlastné 
kompostoviskoĽ separačný dvor (pracovať so svojimi u mi)Ľ rozšírenie výroby dlažby 
a aktivačná činnosť pre ženy. Jednoznačne z toho musí vyjsť nejaké zamestnanieĽ ale to bude 
vedieť, až ke  budú dané podmienky. 
p. Rastislav Pompa (poslanec obecného zastupite stva) – k uzneseniu zo dňa 20.05.2014. Ako 
to chceme riešiť ako obec? ViemĽ že to je ťažké pre obecĽ ale je tomu už rok. Jedná sa o 
verejné osvetlenie. 
p. Ladislav Oravec (starosta obce) - vysvet ujeĽ že ke  bude obec robiť inžinierske sieteĽ 
môže sa staťĽ že sa budeme musieť napájať z inej strany, ako sme chceli. Bude sa to robiť pri 
jednom. Bude tam asi ťarcha voči pozemku mesta Kežmarok. 
p. Rastislav Pompa (poslanec obecného zastupite stva) – sa pýtaĽ ako sa pokročilo 
s Hydinou? 
p. Ladislav Oravec (starosta obce) - pán riadite  je na dovolenke. Pán Leštinský sa mal 
v stredu o týždeň ozvaťĽ ale neozval sa. Mobil nemá ani na jedného. OčakávaĽ že oni prídu za 
nimiĽ pretože Hydina chce rozšírenie kapacít. Hydina vyjadrenie obce potrebuje. 
 
Obecné zastupite stvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 88/2016: Obecné 
zastupite stvo v Malom Slavkove berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 29. 02. 2016 
ako informatívnu. 
 
Hlasovanie: 
za: Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ Ing.Tomáš PixĽ Tibor PompaĽ Rastislav PompaĽ udovít 
Svocák 
proti: 
zdržal sa:  
neprítomný(í): Marek Pompa 
 
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malý Slavkov za rok 2015 
 
p. Ladislav Oravec (starosta obce) – všetci dostali podklady a dáva slovo p. hlavnej 
kontrolórke. 
p. PhDr. Mária Balková (hlavná kontrolórka obce) – hovoríĽ že všetci dostali správu. Za rok 
dáva správu o činnosti. Chce sa len opýtaťĽ čo k tomu majú a či niečomu nerozumejú. Je tam 
všetkoĽ čo bolo urobené alebo nebolo. Dala k dispozícii všetko. Určite sa chcú opýtať na 
poh adávky. 
p. Marek Pompa (poslanec obecného zastupite stva) – sa pýta na tabu ku Daň za TKO 
a nehnute nosti od 2005 takto narastala. Až do roku 2014?  
p. PhDr. Mária Balková (hlavná kontrolórka obce) – áno. Vy, ke  zaplatíte splátkovým 
kalendárom po 5 € napríkladĽ tak za rok splatíte 60 €. Z tej prvej 104 € sa zoberie 60 € 
a všetky ostatné dlhy zostávajú.   
p. Ladislav Oravec (starosta obce) – vždy sa odpočítava z posledného roka.  
p. PhDr. Mária Balková (hlavná kontrolórka obce) – len za rok 2014. Je to správa za rok 
2015 a v tej správe sa kontroluje rok 2015.  V roku 2014 boli vo by. V roku 2015 sa tam píše: 
Nedoplatok za Daň z nehnute nosti predstavuje za rok 2014 sumu 1 315 € a tým pádom Daň 
z nehnute nosti za rok 2005 až 2014 predstavuje 4 676 €.  



p. Ladislav Oravec (starosta obce) – Niektorí splácajú po 5 €. Nájdu sa aj takíĽ ktorí to 
nerobia a využívajú situáciu. Dohodu nedostal podpísanú tenĽ kto nemal zaplatené za 
posledný polrok. Ale sú udiaĽ ktorí nie sú na aktivačnom a tí to odignorovaliĽ že majú platiť 5 
€.   
p. PhDr. Mária Balková (hlavná kontrolórka obce) – ak vidíte tu poslednú sumu činí to 
približne 500 000 Sk. Vy by ste si zato mohli kúpiť aj dve autá. Ešte aj s prívesom a všetkým 
možným.  
p. Ing. Tomáš Pix (poslanec obecného zastupite stva) – v správe máteĽ že sa starosta tomu 
venuje a má evidenciu neplatičov. V nadpise jeĽ že sa kontroluje spôsob a účinnosť 
vymáhania poh adávok. 
p. PhDr. Mária Balková (hlavná kontrolórka obce) – obec môže dať výzvu. JednuĽ druhú a ta 
výzva ide doporučeným spôsobom. Takže zo 100 € ak príde osobe 3 krát výzva doporučene, 
tak náklady len stúpajú. Preto sú tu poslanci. Navrhuje rozobrať si ulice a riešiť to. Orgány 
obce sú povinného hospodáriť s majetkom obce. A orgány obce sú starosta a poslanci 
obecného zastupite stva. 
p. PaedDr. Ján Klein (poslanec obecného zastupite stva) – sa pýtaĽ či sú medzi neplatičmi 
obce aj udiaĽ ktorí chcú kúpiť pozemky? 
p. Ladislav Oravec (starosta obce) – asi áno. Ak príde niekto so žiadosťouĽ musí si najskôr 
vyrovnať poh adávky voči obci. 
p. PhDr. Mária Balková (hlavná kontrolórka obce) – zoznam je na úrade, kde sú všetci 
neplatiči. 
p. Ladislav Oravec (starosta obce) – vysvet ujeĽ že ak chcú kúpiť pozemok, nie je problémĽ 
ale musia si vyrovnať podlžnosti voči obci. 
p. PhDr. Mária Balková (hlavná kontrolórka obce) – to, že starosta dal možnosť splácať po 5 
€ je pre pracovníčky obce neskutočná námahaĽ lebo zaplatil by niekto 100 € a zaúčtuje to. Tak 
musí po 5 € účtovať každý mesiac. Aj nato pristúpil starosta a zamestnanci obceĽ ale žiada, 
aby sa snažili. Hovorili hl. kontrolórkeĽ že  nie sú ako z LunikaĽ tak nech trošku znížia dlh. 
Ten dlh len rastie a to sú peniaze obce. Menný zoznam je a ako poslanci majú právo si ho 
pýtať a urobiť s tým niečo. 
p. Tibor Pompa (poslanec obecného zastupite stva) – bolo to takĽ že sa im dalo polovicu 
zaplatiť a tak podpísať zmluvu. A teraz dávajú po 5 €Ľ nie? 
p. Ladislav Oravec (starosta obce) - dohodlo saĽ že každý kto chodí na aktivačné bude platiť 
po 5 € splátku minimálne. Niektorí dávali 5 €Ľ 10 €Ľ 20 € a majú splatené. Väčšina z nich 
doniesla 2 mesiace po 5 €Ľ a potom čakali, čo sa bude diať. Skončil polrokĽ kedy im skončili 
zmluvy a prišli podpísať nové. Najskôr museli zaplatiť, až potom sa im dali zmluvy. 
p. PhDr. Mária Balková (hlavná kontrolórka obce) – tento dlh, ktorý tu je plus rok 2015 zase 
a už aj rok 2016. Tá suma je minimálne o 1 000 € vyššia.  
p. Tibor Pompa (poslanec obecného zastupite stva) – spraviť to taktoĽ že od 1.6. 2016 budú 
aktivačné práce. Ke  majú napríklad dlh 200 €Ľ kým nedonesú 100 €  netreba im dávať 
podpísať zmluvu. 
p. PhDr. Mária Balková (hlavná kontrolórka obce) – prijmite uznesenieĽ že tú sumu nejako 
znížite. Nech sa aj poslanci zaväzujúĽ že to nejako urobia. AleboĽ že neprijmete udíĽ ktorí 
neplatia. Zažila tu aj situácieĽ kedy kričali po starostovi a dosť, že ho tu nejdú zabiť. 
A starosta 4 rok niekomu pripomínaĽ že má zaplatiť. 
p. Ladislav Oravec (starosta obce) – keby to bolo takĽ že sa dohodneme na 5 € a nosili by 
pekne každý mesiacĽ nemuseli by sme to tu my riešiť. 
p. Marek Pompa (poslanec obecného zastupite stva) – ke  platia každý mesiacĽ tak je to 
vidieť, že sa dlh znižuje? 



p. Ladislav Oravec (starosta obce) – Áno. Ke  budú nosiť po 5 € zaplatia ten rokĽ ktorý je. 
Ale ostatné roky im ostanú. Mali by prísť splácať minimálne tento rok celý komplet, plus 
každý mesiac po 5 €.  
p. PhDr. Mária Balková (hlavná kontrolórka obce) – pýta saĽ čo bude ak sa ich niekto spýta, 
čo preto robil starosta a taktiež, čo preto robili poslanci, aby sa dlh znížil? Robte s tým niečoĽ 
pretože starosta obce a poslanci (orgány obce) porušujú zákon. 
p. Peter Badžo (poslanec obecného zastupite stva) – sú ešte staršie nedoplatky a je tu rozdiel 
9 rokov. A po 10 rokov je premlčacia doba. Berme to od tej dobyĽ kedy sa stal starostom 
Ladislav Oravec. Len ten dlh. 
p. PhDr. Mária Balková (hlavná kontrolórka obce) – sa pýtaĽ čo bude so starým dlhom? 
p. Peter Badžo (poslanec obecného zastupite stva) - ke  to nechával predchádzajúci starosta, 
tak narástlo to do takýchto súm. On chodil po domoch a rodina mala 210 € mesačne, z toho 
platí vodu a elektriku. Ako môže ešte 20 € mesačne na odpad? 
p. Ladislav Oravec (starosta obce) – 210 € dostávajú mesačne a on má zaplatiť, ke  sú 3 
členná rodina 30 € ročne. 
p. Peter Badžo (poslanec obecného zastupite stva) – starý starosta to nechával tak, a im to tak 
vyhovovaloĽ pretože nikto nič od nich nepýtal.  
p. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – stále sa to kumuluje a narastá. Takže 
nech p. Badžo nehovorí že sa to neriešilo. Stále sa robila dohoda a vždy to takto skončilo. 
p. Tibor Pompa (poslanec obecného zastupite stva) – treba to aj skontrolovaťĽ pretože 
niektoré osoby tu nebývajú 10 rokov. 
p. Ladislav Oravec (starosta obce) – vysvet ujeĽ že majú doniesť potvrdenie o tomĽ že platí 
dane v Česku. 
p. Marek Pompa (poslanec obecného zastupite stva) – hovoríĽ že je potrebné aj s týmto urobiť 
poriadok.  
p. PhDr. Mária Balková (hlavná kontrolórka obce) – predstavte siĽ že ke  banke dlžíte 50 € 
od roku 2005 tak vedzteĽ že z tých 50 € by ste teraz mali minimálne 1 050 € a už dávno 
k tomu pristúpi exekútor. Najskôr bude žiadať svoju čiastku a až potom budú vymáhať dlh. 
A v obci je to bez úrokov! A táto suma nemôže zmiznúť. 
p. Ladislav Oravec (starosta obce) – vysvet ujeĽ že to nie je žiadna premlčacia suma. PretožeĽ 
tie výzvu posielajú každý jeden rok. Premlčacia by bola vtedyĽ keby obec neposlala žiadnu 
výzvu na platenie daní. Každý je povinný doniesť potvrdenieĽ že si to zaplatil niekde inde. 
Bu  zaplatíĽ alebo donesie potvrdenie. Pošleme im výzvu nech zaplatiaĽ ak nie pošleme 
exekútora.  
p. PaedDr. Ján Klein (poslanec obecného zastupite stva) – navrhujeĽ aby sa dal termín do 30. 
júna zaplatiť polovičku dlhu. V inom prípade od 1. júla pôjdu do exekúcie.  
p. Ladislav Oravec (starosta obce) – navrhujeĽ aby poslanci porozmýš ali. Na nasledujúcom 
zastupite stve sa dajú návrhy, napíšu sa do bodu. Na ktorom uznesení sa dohodnúĽ ktoré sa 
schváli, bude sa vykonávať.  
p. PhDr. Mária Balková (hlavná kontrolórka obce) – opakuje: „§7 Orgány obce a organizácie 
sú povinné hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej občanov.“ 
p. Ladislav Oravec (starosta obce) – urobiť toĽ že sa dá príkaz na exekúciu, je 
najjednoduchšia vecĽ ktorá sa môže urobiť. ToĽ či je vymožite nosť práva, je alšia vecĽ ale  
to, či to v konečnom dôsledku bude mať nejaký prínos, je otázne.  
p. Tibor Pompa (poslanec obecného zastupite stva) – hovoríĽ že to nebude mať prínosĽ 
pretože tíĽ ktorí dostávajú peniaze na bývanie - každý jeden má zaplatené. Ale tíĽ ktorí 
nedostavajú peniaze, zaplatené mať nebudú. To je normálne. Spraviť také riešenieĽ aby každý 
mesiac chodili platiť.  
p. Rastislav Pompa (poslanec obecného zastupite stva) – jasne sa tu hovoríĽ že už 10 rokov sa 
to rieši. Sami si musia uvedomiť a môžeš robiť, čo chceš. 



 
Obecné zastupite stvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 89/2016: Obecné 
zastupite stvo berie na vedomie Kontrolu plnenia uznesení z 29. 03. 2016 ako informatívnu.  
Hlasovanie: 
za: Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ Ing.Tomáš PixĽ Tibor PompaĽ Rastislav PompaĽ udovít 
Svocák 
proti: 
zdržal sa:  
neprítomný(í): Marek Pompa, 
 
Určenie platu starostu a hlavného kontrolóra obce 
 
p. Ladislav Oravec (starosta obce) - každý rok je potrebné zo zákona prehodnotiť plat 
starosta, ke  dochádzalo k navýšeniu alebo úprave priemernej mzdy v Národnom 
hospodárske. Už to je zákonom zrušené. Ke  dôjde k úprave mzdy v Národnom 
hospodárstve, nemusí sa to od nového roku dávať do OZ. Tohto roku je to posledný krát kedy 
sa prerokováva platĽ ktorý je daný zákonom. Prerokovávať sa pod a nového zákona bude už 
len v percentách. TedaĽ ak sa zvýši priemerná mzdy v Národnom hospodárstve už sa 
neprekladá zastupite stvuĽ ale automaticky sa navýši plat starostu o priemernú mzdu. 
PercentáĽ ktoré sú schválené, ostávajú. Jedine tie sa schva ujú na zastupite stve. To ko 
komentár starostu k tomu. To isté sa týka hlavného kontrolóra. Bod č. 5 bude viesť zástupca 

udovít Svocák. Pretože sa jedná o plat starostu. Aby nebol pri bodeĽ ktorý sa týka jeho 
samotného.  
p. PhDr. Mária Balková (hlavná kontrolórka) - vysvet ujeĽ že plat v Národnom hospodárstve 
bol v minulom roku 858 €. Teraz pod a priemernej mzdy Národného hospodárstva sa táto 
suma zvyšovala na 885 €. Čo sa týka hl. kontrolórky ke že rozdiel je 25  € pri úväzku hl. 
kontrolórky je to 0Ľ05 %Ľ pretože nemá u vás ani 10 % to činí 1Ľ25 €. Jednoducho sa to musí 
prerokovávať. Už by sa to nemaloĽ ale starosta to dal do zmluvy. A v jeho prípade je tá suma 
25 €. Pod a tabu ky v národnom hospodárstve je to koeficient x počet obyvate ov x úväzok. 
Starosta nemá žiadne navýšenie. Má iba čisto to koĽ ko ko mu zo zákona platí. Jednoducho sa 
to musí zobrať na vedomieĽ pretože, ak by plat v národnom hospodárstve klesol, klesne aj 
poslancov plat. Bez toho, aby sa niekto pýtal. Tam je pohyblivá zložka táĽ ktorá je percentoĽ 
ktoré sa musí priznať starostovi. Percento je od rozpätia 0 do 70. Pod a toho, čo vieĽ má 
starosta základný plat. Nedali ste mu za toto obdobie ani minulé nič. Čo ešte nikde nevidelaĽ 
ale záleží od poslancov. 
p. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – hovoríĽ že dali 
p. Ing. Tomáš Pix (poslanec obecného zastupite stva) – hovoríĽ že na kocni roka 
p. PhDr. Mária Balková (hlavná kontrolórka) – takto: „Na konci roka mal 2 mesiace 70 %, 
ale väčšinou sa napríklad dáva 20 % na celé obdobie.“ To je čisto v kompetencii poslancov. 
Zo zákona od 20. novembra 2014 prichádza k požadovanému zrušeniu každoročnému 
schva ovaniu platu zastupite stvom. TakžeĽ toto beriete na vedomie, ke  neurčujete 
percentuálnu zložku.  
p. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – hovoríĽ že ide o to, ako to starostovi 
vyhovuje. Či je starostovi lepšie dostavať pred Vianocami na konci rokaĽ alebo každý mesiac. 
p. Rastislav Pompa (poslanec obecného zastupite stva) – priemerne, ke  mu dáme každý 
mesiac 25 €Ľ tak to starostovi vyjde lepšie na konci roka. 
p. Ing. Tomáš Pix (poslanec obecného zastupite stva) – hovoríĽ že ke  dajú 10 %, tak to je 
174 €. 



p. PhDr. Mária Balková (hlavná kontrolórka) – vysvet uje na príkladeĽ že ak má napríklad 
1 000 € a poslanci mu dajú 20 %, bude mať starosta 1 200 €. Starosta preto diplomaticky 
odišielĽ lebo nechce rozhodovať o svojom plate.  
p. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – sa pýtaĽ či je lepšie to nechať tak, ako 
to bolo doteraz, alebo na konci roka pri schva ovaní odmien. Alebo či dajú starostovi % 
a bude ich mať celý rok. 
p. PhDr. Mária Balková (hlavná kontrolórka) – ve mi dobré jeĽ ke  sa robí záverečný účet. 
Ke  sa zhodnotí ko ko sa ušetriloĽ čo sa urobiloĽ pretože pri záverečnom účte sa hodnotí celý 
predchádzajúci rok. Poslanci sú zvolení od roku 2014 a už vedia zhodnotiť rok 2015. Vtedy je 
relevantné hodnotiť starostovu činnosť a rozhodovať o tom. Toto je čisto v kompetencii 
poslancov. Pri záverečnom účte to je spravidla v máji – tam už poslanci vidia výsledok 
hospodárenia starostu.  
p. Ing. Tomáš Pix (poslanec obecného zastupite stva) – navrhuje 10 % každý mesiac a na 
konci roka sa uvidí. 
p. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – navrhuje 10 % k platu. Pýta sa 
prítomných poslancovĽ či majú ešte nejaký iný návrh. Dáva hlasovať na 10 %.  
 
Hlasovanie: 
za: Tibor PompaĽ Ing. Tomáš PixĽ udovít Svocák 
proti: 
zdržal sa: PaedDr. Ján Klein, Rastislav PompaĽ Peter Badžo 
neprítomný(í): Marek Pompa 
 
p. PaedDr. Ján Klein (poslanec obecného zastupite stva) – dáva návrh 15 % 
 
Hlasovanie: 
za: PaedDr. Ján Klein 
proti:  
zdržal sa: Peter BadžoĽ Tibor PompaĽ Rastislav PompaĽ Ing.Tomáš PixĽ udovít Svocák 
neprítomný(í): Marek Pompa 
 
Obecné zastupite stvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 90/2016: Obecné 
zastupite stvo v Malom Slavkove  
 
A/ schvaľuje  

mesačný plat starostu obce Malý Slavkov p. Ladislava Oravca vo výške € 1 749Ľ-- s 
účinnosťou od 01. januára 2016 s navýšením platu o 0 % od 01. apríla 2016 pod a zákona č. 
253/94 o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí v znení neskorších zmien a 
doplnkov 

a/ pod a § 3 patrí starostovi 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 2015 – € 883Ľ00.  
 
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 3. platovú skupinu - od 1 001 do 3 
000 obyvate ov s násobkom 1Ľ98. 
 



c/ pod a § 3Ľ bod 2Ľ zákona č. 253/94 môže Obecné zastupite stvo starostovi obce plat zvýšiť 
až o 70 %.  
 
 
Hlasovanie: 
za: Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ Ing.Tomáš PixĽ Marek PompaĽ Tibor PompaĽ Rastislav 
PompaĽ udovít Svocák 
proti: 
zdržal sa:  
neprítomný(í): 
 
B/ schvaľuje  

mesačný plat hlavného kontrolóra obce Malý Slavkov vo výške € 69Ľ50 s účinnosťou od 01. 
januára 2016 a mesačnú odmenu 30 % z mesačného platu hlavného kontrolóra obce s 
účinnosťou od 01. apríla 2016 
a/ pod a § 18c/ patrí hlavnému kontrolórovi platĽ ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy 
zamestnanca v národnom hospodárstve a koeficientom pod a počtu obyvate ov obceĽ čo 
v prípade obce Malý Slavkov predstavuje koeficient 1Ľ54 (od 1 001 do 3 000 obyvate ov)Ľ 
zaokrúhlený hore na celé euro. 
Priemerná mesačná mzda zamestnanca národného hospodárstva  Slovenskej republiky bola v 
roku 2015 – € 883Ľ00.  
Úväzok hlavného kontrolóra obce je 8 hodín mesačne. 
b/ pod a § 18cĽ bod 5 zákona č. 369/1990 Zb. hlavnému kontrolórovi obce môže obecné 
zastupite stvo schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30 % z mesačného platu hlavného 
kontrolóra pod a odseku 1 
 

Hlasovanie: 
za: Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ Ing.Tomáš PixĽ Marek PompaĽ Tibor PompaĽ Rastislav 
PompaĽ udovít Svocák 
proti: 
zdržal sa:  
neprítomný(í): 
 
Odpredaj časti pozemku p. Šimonov s manželkou  
 
Obecné zastupite stvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 91/2016: Obecné 
zastupite stvo v Malom Slavkove  
 
 schvaľuje      

prevod 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 druh pozemku: trvalo trávnatý pozemokĽ o výmere 136 
m2Ľ ktorý sa nachádza v katastrálnom území Malý Slavkov a je zapísaný na liste vlastníctva č. 
1 Obce Malý SlavkovĽ 

-  časť pozemku parc. č. 314/1 KN-CĽ druh pozemku: ostatné plochyĽ o výmere 149 m2Ľ ktorý sa 
nachádza v katastrálnom území Malý Slavkov a je zapísaný na liste vlastníctva č. 1 Obce 
Malý SlavkovĽ 



- časť pozemku parc. č. 126/1 KN-C, druh pozemku: zastavané plochyĽ o výmere 3 m2Ľ ktorý sa 
nachádza v katastrálnom území Malý Slavkov a je zapísaný na liste vlastníctva č. 1 Obce 
Malý SlavkovĽ 

- na základe GP č. 20/2016 zo dňa 15. 03. 2016Ľ za cenu 7Ľ00 €/m2Ľ celkom 2 016Ľ00 €Ľ p. 
Šimonov Matúš a manželke Lucia ŠimonovováĽ rod. HorváthováĽ Družstevná 250/22Ľ Malý 
Slavkov 
 

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 § 12Ľ písm. g)) 

 
Hlasovanie: 
za: Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ Ing.Tomáš PixĽ Tibor PompaĽ Rastislav PompaĽ udovít 
Svocák 
proti: 
zdržal sa: Marek Pompa 
neprítomný(í): 
 
 
Žiadosť o prenájom kultúrneho domu 
 
p. Ladislav Oravec (starosta obce) – pán Svocák poslal údajeĽ ktoré si zistil. Dáva priestor na 
rozpravu. Poslanci majú k dispozícii dôvodovú správu – podnetĽ materiál a sledovaný cie . 
Otvára diskusiu k tomuto bodu. 
p. Marek Pompa (poslanec obecného zastupite stva) – sa pýta na konflikt záujmovĽ ako 
poslanec a zástupca starostu, či to môže? 
p. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – hovoríĽ že preto to bolo vyvesenéĽ či 
má niekto niečo. Kvôli konfliktu záujmov sa to muselo všetko definovať. Inak by sa to takto 
nemuselo robiťĽ stačilo by to schváliť. Kvôli tomuĽ že je poslanec, musí byť výberové 
konanie. 
p. Ing. Tomáš Pix (poslanec obecného zastupite stva) – nájom sa dáva zvlášť na kuchynku 
a zvlášť na sálu? PretožeĽ si myslel, že to je v jednom.  
p. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – ide o toĽ že ak sa to bude rozširovaťĽ 
nebude tam len chladnička ale kúpi tam komplet zariadenie. Napríklad: Ak sa tieto veci 
neuznajú do nákladov a bude to obecnéĽ tak s mojimi vecami budeš robiť? Tie náklady sa 
potom budú  musieť rozpočítať. 
p. Ing. Tomáš Pix (poslanec obecného zastupite stva) – sa pýta, ko ko platí nájomné obchod 
(ten je tiež v nájme)? 
p. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – zdá sa muĽ že 1Ľ50 € na m2  
p. PaedDr. Ján Klein (poslanec obecného zastupite stva) – to budeš prenajímať tretej osobe? 
p. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – ke  bude niekto chcieťĽ tie poplatky, 
ktoré sú, ostanú. On dá tak isto sálu, ako obec dávala. 
p. Ladislav Oravec (starosta obce) – eventuálne dôvod by musel byť doriešený. Môže 
prenajať nie na dlhodobý prenájomĽ ale krátkodobý prenájom tretej osobe. 
p. Ing. Tomáš Pix – ak niekto chce kar a nechce teba? Sálu sa dá a ty mu určuješ za 
kuchynku? 
p. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – to zariadenie, ktoré tam budeĽ či bude 
obecné a bude sa sťahovať z nájmuĽ alebo si ho zaplatí sám a zaplatí nájom. 
p. PaedDr. Ján Klein (poslanec obecného zastupite stva) – tebe by nebolo jednoduchšie 
prenajať si sálu? Spraviť si to formou cataringu. DonesiešĽ vydáš a ideš preč.  



p. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – sa pýtaĽ či na tej jednej chladničke? 
Tak by to zariadil, vedel by, že tam všetko je. Pre neho by to bolo jednoduchšie takto. Ke  
urobím reklamu, budem vedieť kedy to môžem alebo nemôžem. Pre neho by to bolo 
jednoduchšie prenajať.  
p. Ing. Tomáš Pix (poslanec obecného zastupite stva) - pre obec lepšieĽ sála sa využije a bude 
zisk. 
p. PaedDr. Ján Klein (poslanec obecného zastupite stva)  – v tom čo robí obec akcie – 
divadlo. A ešte budeš platiť prenájomĽ kúrenie. 
p. Ladislav Oravec (starosta obce) – tam sa nedá presne určiť cena 
p. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – pri energiách dal polovicu z týchto 
nákladovĽ ktoré sú teraz.   
p. Ladislav Oravec (starosta obce) – elektrika spoločná so škôlkouĽ plyn zvlášť. Ke  je akcia 
odpíše sa plyn a zaplatí sa rozdiel. Terénnu sociálnu prácu platí úrad. Dá sa zistiť len takĽ že 
sa odpíše a vypočíta sa suma. 
p. Tibor Pompa (poslanec obecného zastupite stva) – ako by to spravilĽ ke  chce niekto 
prijímanie a chce to v sále.  
p. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – ak bude vo néĽ tak nie je problém.  
p. Ladislav Oravec (starosta obce) – Z toho vyplývaĽ či obecné zastupite stvo súhlasí 
s prenájmom alebo nie. alšia vec je dojednať konkrétne veci. Darmo to budeme preberať ak 
sa neschváli.  
p. PaedDr. Ján Klein (poslanec obecného zastupite stva)  – sa pýta: ke  kúpiš zariadenie, tak 
to obec odráta z nájmu? 
p. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – tie akcie, čo obec bude maťĽ len na 
lepších zariadeniach. A občania to isté.  
p. PaedDr. Ján Klein (poslanec obecného zastupite stva) – je to zhodnotenie. Kúpiš 
zariadenie a ke  mu to nové vedenie potom stopne. Zariadenie zoberieš? 
p. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – nieĽ je potrebné určiť systém. 
p. PaedDr. Ján Klein (poslanec obecného zastupite stva)  – preto sa pýta či mu nie je lepšie 
urobiť prenájom sály. 
p. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – sa pýtaĽ s kým sa bude naťahovať? 
Všetky veci bude prenášať? Tam nie je nič. Pre neho je to jednoduchšie. Doma variť a všetko 
prenášať, nie je sranda. S kým sa bude hádaťĽ ke  bude nejaká škoda. Tak by to mal na 
starosti on a bol by ako správca.  
p. Ing. Tomáš Pix (poslanec obecného zastupite stva) – tvrdíĽ že väčšinu akcií aj tak robí 

udo. Ke  sa podpíše nájomná zmluva, môže ju vypovedať?  
p. Peter Badžo (poslanec obecného zastupite stva) – ke  podáva návrh na sálu: Ak príde 
druhé zastupite stvo a oni ti vypovedajú zmluvu a ke  ti zoberú sálu? Ke  po 4 rokoch tu 
bude iný starosta a to zrušia? 
p. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – vysvetlil som, prečo som to dal a ako. 
Väčšinou ja robím všetky akcie. Tie rúry sú v katastrofálnom stave. Ide o zhodnotenie 
majetku. Sála je urobená dobre a to je jeho návrh. Keby nebojoval o zariadenie, neboli by 
taniere ani nič podobné. Kúpili sa príbory a je to na škodu? 
p. Ladislav Oravec (starosta obce) – tam je jeden problém s obchodno-verejnom súťažou. 
Tebe ako poslancovi pripravíme návrh zmluvy. Do návrhu sa môže zapojiť ktoko vek. Teba 
niekto môže prebiť a bude to v rozpore. Tebe áno a inému nie? Ak to vyhrá niekto iný, už to 
musia schváliť. 
p. Marek Pompa (poslanec obecného zastupite stva) – pýta saĽ ko ko by to stálo, keby to 
zrenovovala obec? 
p. Ladislav Oravec (starosta obce) – ide o toĽ že aj keby sme prerobili sálu, tak ceny by boli 
iné/vyššie, pretože by potrebovali návratnosť. 



p. Marek Pompa (poslanec obecného zastupite stva) – môže nastať kameň úrazu. Budem 
chcieť sálu a ty budeš mat akciu a to je na diskusiu ešte viac.  
p. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – ja si myslímĽ že sála by mala slúžiť 
u om. 

p. Marek Pompa (poslanec obecného zastupite stva) – hovoríĽ že slúži.  
udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – obchod zatvorímeĽ lebo tu nechodí jedna 

ulica. 
p. Marek Pompa (poslanec obecného zastupite stva) – obecné nech ostane obciĽ alej nerieši. 
p. Peter Badžo (poslanec obecného zastupite stva) – je tu ve a variant. Z obce by mal niekto 
na nejaký termín svadbu alebo niečo za 70 €. Ozve sa niekto na ten istý deň a ponúkne vyššiu 
cenu.  
p. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – ale bude to mať objednané. Ako to 
niekomu môže daťĽ len pretoĽ že mu ponúkne viac, ke  to už má niekto objednané. 
p. Ladislav Oravec (starosta obce) – Ak niekto príde za starostom že chce sálu na ten istý 
termín, zavolá tomu prvémuĽ či to platí a nech príde zaplatiť zálohu. Pretože ma lepšiu 
ponuku. Nie je možné niekomu zrušiť rezerváciuĽ lebo nie je zo Slavkova. 
p. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – Ke  vám ročne stačí 2000 € (za 
prenájom sály). Zamestnal by 2 upratovačky. Ak myslíteĽ že toto je dobré. Prospeje to obciĽ 
prídu iní udia - noví. PotomĽ že sú nedoplatky. Mali by ste si prečítať s ub poslancov. 
p. Marek Pompa (poslanec obecného zastupite stva) – hovoríĽ že si ho prečíta aj 5 krát. 
Vyjadril svoj názor . Obecné má ostať obecným. Kúpiš za 7000 € zariadenie a 3 roky nemusíš 
platiť ani cent. A na tom zarábaš ako súkromná osoba.  
p. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – hovoríĽ že dá kuchynkuĽ ale svoje 
stroje zamknem.  
p. Ladislav Oravec (starosta obce) – sú akcie bez kuchynky. Ke  niekto príde predávať. 
p. Tibor Pompa (poslanec obecného zastupite stva) – si mysliĽ že udia sa dohodnú skôr so 
starostom ako s udom.  
p. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – hovoríĽ že je jedno komu zaplatí 70 
eur. Ke  bude zadarmo akciaĽ tak bude zadarmo. To určí obec. 
p. Ladislav Oravec (starosta obce) – vysvet ujeĽ že ke  bude chcieť sálu, tak zaplatí nájom. 
Ke  chce aj so službami sáluĽ má to v rámci služieb / v cene. 
p. Rastislav Pompa (poslanec obecného zastupite stva) – hovoríĽ že má jednoznačný názor na 
to. Nie za tohto starostu, ale pár rokov dozadu, si jeho teta nemohla prenajať sálu z dôvodu 
majority. Niekto sa tu pobil a nechcel prenajať sálu. Potom sa prenajať sálu daloĽ ale 
zastupite stvo muselo schváliť, kto môže mať sálu.  
p. Ladislav Oravec (starosta obce) – hovoríĽ že nemá problém s týmĽ že to bol alibistický 
krok. Starosta tiež chcel byt krytýĽ preto dal rozhodovať zastupite stvu. Bol to obranný 
mechanizmusĽ pretože sa bál, aby neboli alšie výtržnosti.  
p. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – hovoríĽ že tu bolo to ko udí a už sa 
to nezvládalo. Starosta to vtedy zastavil. Pretože tu bolo plno cudzích a už sa to nedalo 
vydržať.  Bolo ich tu to koĽ že už tamojší Rómovia mali nervy z tohoĽ že tu boli cudzí 
Rómovia.  
p. Ladislav Oravec (starosta obce) – vysvet ujeĽ že od vtedy sa začali vypisovať prevzatia. 
Od vtedy sa všetko vypisuje. Aj toĽ že sú prijaté zálohy . 
p. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – hovoríĽ že to bolo pretoĽ že tu bol 
neporiadok. Nie sú to výmysliĽ ale situácia si to tak vyžiadala 
p. Ladislav Oravec (starosta obce) – ešte raz vysvet ujeĽ že organizátor vždy zodpovedá. Ten, 
kto je prenajímate  sály, je zodpovedný. Dáva návrhĽ či obecné zastupite stvo súhlasí s 
prenájmom kultúrneho domu alebo nesúhlasí. Teda, či je vô a prenajať kultúrny dom. 
  



Obecné zastupite stvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 92/2016: Obecné 
zastupite stvo v Malom Slavkove neschvaľuje Žiadosť o prenájom kultúrneho domu p. 

udovítovi Svocákovi. 
 
Hlasovanie: 
za: PaedDr. Ján KleinĽ Ing.Tomáš PixĽ udovít Svocák 
proti: Peter Badžo, Marek Pompa, Rastislav Pompa, Tibor Pompa 
zdržal sa:  
neprítomný(í): 
 
Rôzne  
 
p. Ing. Tomáš Pix (poslanec obecného zastupite stva) – sa pýtaĽ ako je to s rekonštrukciou 
sály? 
p. Ladislav Oravec (starosta obce) – definitívne do dvoch týždňov by mal mať projektovú 
dokumentáciu pre stavebné povolenie. Ke  bude projektová dokumentácia, tak žiadosť o 
stavebné povolenie podáme na Stavebný úrad.  
p. Ing. Tomáš Pix (poslanec obecného zastupite stva) – sa pýtaĽ či to bude do konca roka? 
p. Ladislav Oravec (starosta obce) – do konca roka sa to musí zrealizovaťĽ inak sa musia 
peniaze vrátiť. Musíme počkať na toĽ čo budeme vidieť v rozpočte. Ten rozpočet pri 
projektovej dokumentácii bude položkovitý. Budeme vedieť reálne ceny projektantskéĽ ktoré 
je ešte možné, ke  budeme obstarávať, znížiť. A potom budeme vedieť povedaťĽ že ideme 
robiť tú časťĽ alebo budeme vedieť urobiť celé. Hovoriť o tomĽ že ko ko to bude alej stáť, sa 
nedá. Pod a neho, to nie sú vyhodené peniaze. Ke  zo 60 000 € dokážeme urobiť tie dve 
triedy a zainvestujeme tú časť nevyhnutnúĽ aby bola hrubá stavba zakrytá – nie sú to 
vyhodené peniazeĽ ktoré doplatíme z rozpočtu. A postupne z roka na rok sa nám podarí 
svojpomocne dobudovať.  
p. Marek Pompa (poslanec obecného zastupite stva) – sa pýtaĽ či z vlastných zdrojov? 
p. Ladislav Oravec (starosta obce) – ánoĽ z vlastných zdrojov. Ke  sa rozhodneme do toho 
investovať. Už sme sa o tom baviliĽ že tu strechu ideme robiť aj ke  máme 60 000 €. PretožeĽ 
už máme kapacitne málo. Pribúdajú alšie nové rodiny. Škôlka u nás má perspektívu. Na 
sedem rokov máme dosť detí. Na sedem rokov máme kapacitu prevýšenú možnostiam. 
Informoval sa o alších zdrojochĽ len zatia  ten zdrojĽ ktorý by mal ísť pre Rómske komunity, 
už nemôžeme. Pretože už sme sa raz zapojili. Ak sa pustíme do rekonštrukcie a ak bude 

alšia výzva na § 54, zoberie obecný úrad alších zamestnancov a budeme robiť 
rekonštrukciu. 
p. Marek Pompa (poslanec obecného zastupite stva) – sa pýtaĽ či mu to projekt dovolí? 
p. Ladislav Oravec (starosta obce) – dovolíĽ pretože sú to oprávnené náklady. Oprávnené 
náklady prevyšujú sumuĽ ktorú sme dostali. Zamestnanci sú platení z projektu. Obec ide 
stavať pod a stavebného povoleniaĽ v rámci dotácie sú peniaze na účteĽ nakupuje sa materiál 
a so svojimi zamestnancami to stavia. Neporuší sa verejné obstarávanie.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Záver 
 
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – po akoval prítomným za účasť a ukončil 11. zasadanie 
obecného zastupite stva.  
 
V Malom Slavkove, 29.03.2016 
 
 
 
 
 
        Ladislav Oravec  
          starosta obce 
 
 
 
 
Overovatelia: 
 
 
Marek Pompa 
 
 
 
 

udovít Svocák  
 



 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 

 
Malý Slavkov, 29. 03. 2016 

Uznesenia 
z 11. zasadania obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove  

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

 

Uznesenie č. 86/2016 

z 11. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 29. 03. 2016 

Program 11. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 29. 03. 2016 

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

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  
schvaľuje 

 

program rokovania 11. zasadnutia OZ v Malom Slavkove 

- Vyradenie bodu č. 7. Návrh na určenie ceny za stavebné pozemky IBV pri Potoku 

 

Hlasovanie: 

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

zdržal sa:  
neprítomný(í): Ľudovít Svocák 

Ladislav Oravec 

  starosta obce 

 

Uznesenie č. 87/2016 

z 11. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 29. 03. 2016 

Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

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

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  
určuje 

 

do návrhovej komisie: Peter Badžo, Rastislav Pompa 

za overovateľov zápisnice: Ľudovít Svocák, Marek Pompa 

za zapisovateľa: Daniela Frankovská 

 

Hlasovanie: 

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

proti: 

zdržal sa:  
neprítomný(í): Ľudovít Svocák 

 

   Ladislav Oravec 

     starosta obce 

 

 



Uznesenie č. 88/2016 

z 11. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 29. 03. 2016 

Kontrola plnenia uznesení z 29. 02. 2016 

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

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  
 

berie na vedomie 

 

kontrolu plnenia uznesení z 29. 02. 2016 ako informatívnu 

 

 

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. 89/2016 

z 11. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 29. 03. 2016 

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malý Slavkov za rok 2015 

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

Obecné zastupiteľstvo V Malom Slavkove po prerokovaní predloženej správy o kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra obce Malý Slavkov za rok 2015 

 

berie na vedomie 

 

správu hlavné kontrolóra za rok 2015. 
 

 

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. 90/2016 

z 11. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 29. 03. 2016 

Určenie platu starostu a hlavného kontrolóra obce 

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

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  
 

A/ schvaľuje  

 

mesačný plat starostu obce Malý Slavkov p. Ladislava Oravca vo výške € 1 749,-- s účinnosťou od 01. 
januára 2016 s navýšením platu o 0 % od 01. apríla 2016 podľa zákona č. 253/94 o právnom postavení 
a platových pomeroch starostov obcí v znení neskorších zmien a doplnkov 

 

a/ podľa § 3 patrí starostovi 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 2015 – 

€ 883,00.  
 

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. 
 

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

 

Hlasovanie: 

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

proti: 

zdržal sa:  

neprítomný(í): 

 

 

B/ schvaľuje  
 

mesačný plat hlavného kontrolóra obce Malý Slavkov vo výške € 69,50 s účinnosťou od 01. januára 2016 
a mesačnú odmenu 30 % z mesačného platu hlavného kontrolóra obce s účinnosťou od 01. apríla 2016 

a/ podľa § 18c/ patrí hlavnému kontrolórovi plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy 
zamestnanca v národnom hospodárstve a koeficientom podľa počtu obyvateľov obce, čo v prípade obce 
Malý Slavkov predstavuje koeficient 1,54 (od 1 001 do 3 000 obyvateľov), zaokrúhlený hore na celé 
euro. 

Priemerná mesačná mzda zamestnanca národného hospodárstva  Slovenskej republiky bola v roku 2015 – 

€ 883,00.  
Úväzok hlavného kontrolóra obce je 8 hodín mesačne. 
b/ podľa § 18c, bod 5 zákona č. 369/1990 Zb. hlavnému kontrolórovi obce môže obecné zastupiteľstvo 
schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30 % z mesačného platu hlavného kontrolóra podľa odseku 1 

 

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. 91/2016 

z 11. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 29. 03. 2016 

Odpredaj časti pozemku p. Šimonov s manželkou 

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

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  
 

 schvaľuje      

 

prevod 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, druh pozemku: trvalo trávnatý pozemok, o výmere 136 m2, 

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

-  časť pozemku parc. č. 314/1 KN-C, druh pozemku: ostatné plochy, o výmere 149 m2, ktorý sa 
nachádza v katastrálnom území Malý Slavkov a je zapísaný na liste vlastníctva č. 1 Obce Malý 
Slavkov, 

- časť pozemku parc. č. 126/1 KN-C, druh pozemku: zastavané plochy, o výmere 3 m2, ktorý sa 
nachádza v katastrálnom území Malý Slavkov a je zapísaný na liste vlastníctva č. 1 Obce Malý 
Slavkov, 

- na základe GP č. 20/2016 zo dňa 15. 03. 2016, za cenu 7,00 €/m2, celkom 2 016,00 €, p. Šimonov 
Matúš a manželke Lucia Šimonovová, rod. Horváthová , Družstevná 250/22 , Malý Slavkov 

-  

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: 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. 92/2016 

z 11. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 29. 03. 2016 

Žiadosť o prenájom kultúrneho domu 

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

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  
 

neschvaľuje 

 

Žiadosť o prenájom kultúrneho domu p. Ľudovítovi Svocákovi 
 

 

 

Hlasovanie: 

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

proti: Peter Badžo, Marek Pompa, Rastislav Pompa, Tibor Pompa 

zdržal sa:  

neprítomný(í): 
 

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                Ladislav Oravec 

        starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


