
ZÁPISNICA 
z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove konaného dňa 29.06.2016 o 14.00 

hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Malom Slavkove 

 
Prítomní: Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ Marek PompaĽ Rastislav PompaĽ Tibor PompaĽ udovít 
Svocák 

Neprítomný (í):  Ing. Tomáš Pix 

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 z 29.03.2016 

4.  Interpelácia poslancov 

5.  Schválenie záverečného účtu obce Malý Slavkov za rok 2015 

6. Schválenie všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2016 o určení názvov ulíc v obci Malý 
Slavkov 

7.  Rôzne 

8.  Záver 

 

Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 

 

ZasadnutieĽ ktoré sa konalo 29. 06. 2016 o 14.00 hod. v Malom Slavkove otvoril a uviedol starosta 

obce p. Ladislav Oravec. Privítal prítomných poslancov a tiež  p. kontrolórku. KonštatovalĽ že 
obecné zastupite stvo je uznášania schopné. Predložil na schválenie program 12. zasadania 

obecného zastupite stva. 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. 93/2016: Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove schvaľuje program 

rokovania 12. zasadnutia obecného zastupite stva v Malom Slavkove. 

 

1.  Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 

2.  Určenie návrhovej komisieĽ overovate ov zápisnice a zapisovate a 

3.  Kontrola plnenia uznesení z 29.03.2016 

4.  Interpelácia poslancov 

5.  Schválenie záverečného účtu obce Malý Slavkov za rok 2015 

6.  Schválenie všeobecne záväzného nariadenia č.1/2016 o určení názvov ulíc v obci Malý Slavkov 

7.  Rôzne 

8.  Záver 
 

Hlasovanie: 

za: Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ Marek PompaĽ Rastislav PompaĽ Tibor PompaĽ udovít Svocák 

proti: 

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

 

Na úvod p. starosta oboznámil prítomných poslancov a tiež pani kontrolórku o diskusiiĽ ktorú 
viedol s p. Konko om (konate om spoločnosti Hydina SK – Nová ubovňa), ktorý sa ospravedlnilĽ 
že sa nemohol zúčastniť tohto obecného zastupite stva. 



PodotkolĽ že sa rozhovor týkal miestnej komunikácie (obecnej cesty), alej financiíĽ ktoré 
spoločnosť Hydina SK Nová ubovňa by mohla poskytnúť obci ako sponzorský darĽ ale diskusia sa 

nedoriešila a všetko ostalo zatia  na slovnej dohode. 
Samozrejme záleží od návrhov obidvoch strán. Ako p. starosta dodávaĽ že ja som p. Konko ovi 
(konate ovi spoločnosti) už podal návrh a len čakám na vyjadrenie z druhej strany. 

p. Klein (poslanec obecného zastupite stva) položil p. starostovi otázku týkajúcu sa osvetlenia 
v obci, na ktorú odpovedalĽ áno. Na osvetlení v obci sa už pracuje, je potrebné dokončiť nejaké 
technické záležitosti, čiže potiahnuť v celej obci káble a môžeme zasýpať. 

 

Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

 

Starosta obce p. Ladislav Oravec určil do návrhovej komisie: udovít SvocákĽ Marek Pompa 

za overovate ov zápisnice: Peter BadžoĽ Rastislav Pompa 

za zapisovate a: prepis z DVD 

Obecné zastupite stvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 94/2016: Obecné zastupite stvo 
v Malom Slavkove schvaľuje 

návrhovú komisiu: udovít SvocákĽ Marek Pompa 

overovate ov zápisnice: Peter BadžoĽ Rastislav Pompa 

zapisovate : prepis z DVD 

 

Hlasovanie: 

za: Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ Marek PompaĽ Rastislav PompaĽ Tibor PompaĽ udovít Svocák 

proti:  

zdržal sa: 

neprítomný (í): Ing. Tomáš Pix 

Neoddelite nou súčasťou tejto zápisnice je elektronická nahrávka DVD č. 
 

Kontrola plnenia uznesení z 29. 03. 2016 

 

Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 95/2016: 
Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 29. 03. 

2016 ako informatívnu. 
 

Hlasovanie:   

za: Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ Tibor PompaĽ udovít Svocák 

proti: 

zdržal sa: Marek Pompa, Rastislav Pompa 

neprítomný (í): Ing. Tomáš Pix 

 

Interpelácia poslancov 

 

p. Marek Pompa (poslanec obecného zastupite stva) položil p. starostovi obci Malý Slavkov otázku 
oh adom materskej škôlky v obci, na ktorú momentálne prebieha verejné obstarávanie na 
projektovú dokumentáciuĽ ktorá by mohla byť, čo najskôr hotová, dodáva  p. starosta obce Malý 
Slavkov. 

alej poslancov obecného zastupite stva zaujíma otázka tykajúca sa úradu práce a zamestnanosti 

v obci. P. starosta na túto otázku odpovedal takto, zatia  máme len 7 vhodných uchádzačovĽ ktorí 
spĺňajú dané podmienky konkrétne na projekt § 52. A na projekt § 12 budú prijatí 10 uchádzačiĽ ale 
predpoklad je tento počet uchádzačov rozšíriť. 
A čo sa týka projektu § 12, mne ako starostovi obce záleží na tom, aby sme my ako obec nemali na 

tento projekt výdavkyĽ ale predovšetkým sa starali o toĽ aby sme mohli zamestnať, čo najviac 
uchádzačov na projekt §  52. 



p. Marek Pompa (poslanec obecného zastupite stva) spomenul otázku pred obecným 
zastupite stvom tykajúcu sa kanála v obciĽ ktorý pod a jeho názoru by mal byť zakrytý 
z bezpečnostného h adiska. 
p. Peter  Badžo (poslanec obecného zastupite stva) dodávaĽ že by sa mohla dať rúra, ako je to od 

obecného úradu a tým pádom by vznikla daž ová kanalizácia. 
p. starosta  obce vyzval  p. Mareka Pompu (poslanca obecného zastupite stva), aby dal návrh. 
Povedal pred všetkými poslancami tohto obecného zastupite stva, napr. na budúci mesiac Vám dám 
tohtoročné zúčtovanie rozpočtu. Ak obecné zastupite stvo povieĽ že sa investuje do rigolu, resp. 

prekrytie rigolu, dáme spraviť prieskum, ko ko by stáli rúry a zastupite stvo povieĽ že schva ujeme 
z tohtoročného rozpočtu sumu na tieto účely. 
p. Marek Pompa (poslanec obecného zastupite stva) dodalĽ že by bolo dobré toto prekrytie rigolu 
pre sťažnosti občanov v obci.  

 

Návrh na schválenie záverečného účtu obce Malý Slavkov za rok 2015 

 

P. starosta oboznámil poslancov obecného zastupite stva o záverečnom účteĽ ktorý je  
prekontrolovaný aj p. audítorkou  a hlavnou kontrolórkou. 
K tejto téme dodávaĽ ke  môžem k záverečnému účtuĽ že tento účet a rozpočet obce vychádza 
z minulého roka 2015 po všetkých zaúčtovaniach. My máme ako obec prebytok v sume 3 106,47 

eur s týmĽ že tu máme vylúčené 55 000Ľ00 eur (dotáciu na materskú škôlku). 
Tak vlastne za príjemĽ ktorý sme mali  minulý rok mínus výdavky, naša obec disponuje celkove na 
tomto záverečnom účte spolu s dotáciou, so sumou v hodnote 58 000,00 eur. 

Rezervný fondĽ ktorý bol k 01. 01. 2015 – 22 636,36 eur a k 31. 12. 2015 – 46 405,00 eur. 

P. starosta ešte dodávaĽ ke  máme niečo stanovenéĽ počas roku môžu vzniknúť nové veciĽ lebo 
musíme myslieť na toĽ že je stále ešte čo v obci zmeniť, čo je potrebné. 
Hlavným problémom je na to predovšetkým získať peniazeĽ je jednoduché možno sedieť tu 
a povedať máme rozpočetĽ ktorý minieme a tým sme skončili. 
 

Obecné zastupite stvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 96/2016:  

Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove  

A/ berie na vedomie 

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečnému účtu obce Malý Slavkov za rok 2015 

B/ schvaľuje 

záverečný účet a celoročné hospodárenie obce Malý Slavkov za rok 2015 bez výhrad 

C/ schvaľuje 

vysporiadanie prebytku rozpočtu v sume 3 106Ľ47 eur zisteného pod a ustanovenia § 10Ľ ods. 3Ľ 
písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: do rezervného fondu 3 106Ľ 47 eur. 
D/ berie na vedomie 

správu nezávislého audítora z overenia riadnej účtovnej jednotky Obce Malý Slavkov za rok 2015 

 

Hlasovanie :  

za: Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ Marek PompaĽ Rastislav PompaĽ Tibor PompaĽ udovít Svocák 

proti: 

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

 

Návrh Všeobecného nariadenia č. 1/2016 o určení názvov v obci Malý Slavkov 

 

Prejdeme k bodu č. 6 poznamenal p. starosta obce Malý SlavkovĽ ktorý sa týka schválenia názvu 
novej ulice. O názve tejto ulice sme už jednali na zastupite stveĽ ke  sme schva ovali názov 
Krá ovská ulica. 



Teraz sa tento názov týka uliceĽ ktorá bude viesť už k skolaudovanému odpalisku golfového areáluĽ 
ke že sa začína robiť infraštruktúra uvedenej oblasti. A preto je potrebné schváliť nový názov ulice 

Všeobecne záväzným nariadením. Už sme pripravili a vyvesili návrhĽ že nová ulicaĽ ktorá povedie 
od Lomnickej ulice smerom hore na kopec, by sa mohla volať Golfová ulica. 
Hodí sa to aj tým, čo stavajú tento golfový areál a tiež aj nám. Po prieskume od udí v obci bola aj 

zastúpená táto ulica. 
 

Obecné zastupite stvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 97/2016: Obecné zastupite stvo 
v Malom Slavkove schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o určení názvov v obci 

Malý Slavkov. 
 

Hlasovanie : 

za: Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ Marek PompaĽ Rastislav PompaĽ Tibor PompaĽ udovít Svocák 

proti : 

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

 

Rôzne 

V tomto bode p. starosta Ladislav Oravec začal so žiadosťou miestnych obyvate ov o nový tzv. 
asfaltový koberec. Konštatoval všakĽ že na túto žiadosť sa nedá odpovedať konkrétnym osobám 
týkajúcich sa podania žiadosti. Dodal všakĽ že prioritou č. 1 je predovšetkým Družstevná ulica, ak 

sa získajú finančné prostriedky, tak pôjdu na túto ulicuĽ ktorá je v dezolátnom stave. Prioritou č. 2 je 
ulica Sv. Michala, kde ešte asfalt ani nie je.  
Pokračovaním tohto bodu bola už spomínaná téma tykajúca sa zamestnanosti aktivačnej činnosti. 
p. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) položil p. starostovi obce už spomínanú 
otázku oh adom projektu § 52. Odpove ou boloĽ že na tento projekt môžu ísť uchádzači 
o zamestnanie spĺňajúci dané podmienky, a to 2x za dobu trvania ich evidencie na úrade práce. 
K tomuto p. starosta ešte dodal, ak niekto nie je v hmotnej núdzi, tým pádom sa nemôže zúčastniť 
na projekte § 52, až o najbližší polrok môže ísť na tento projekt. K projektu § 12 podotkolĽ že 
uchádzači o zamestnanie môžu pracovať po dobu max. 18. mesiacov. 
 

Záver  
P. starosta obce Ladislav Oravec oboznámil poslancov o stretnutí s p. Ravaszom (splnomocnencom 

vlády) a o plánovanom rozbehnutom projekteĽ ktorý bude niesť názov Národná rómska platforma. 
Tento projekt sa bude týkať 5 regiónov vrátane nášho, čiže Spiša (KKĽ SNVĽ PPĽ Gelnica). Na 
tomto projekte sa bude podie ať určitá skupina udíĽ ktorá bude robiť stratégiu tohto projektu. My 
stratégiu máme pripravenú, stačí ju prevziať, dodáva p. starosta obce Malý Slavkov. 
Na tomto stretnutí bola aj zastúpená p. Jana Balážová (zástupkyňa Európskej komisie), ktorá robí 
hodnotiacu správu, čo sa spravilo a čo nie. alej sa riešila problematika tykajúca sa financiíĽ že nie 
sú rozdielyĽ či sa peniaze delia na tzv. rómske - nerómske. Aby bolo jasné, splnomocnenec vlády 
má nárok na výzvy, my sa do nich môžeme zapojiť, ale nebudeme ho žiadať o financie. 

p. udovít Svocák dodáva, dajte projekty a tiež, čo najviac finančných prostriedkovĽ ale tí, čo to 
majú na starosti vediaĽ že prejdúĽ napr. 4 – 5, a ke  sa im do projektu zapojí napr. 100 uchádzačovĽ 
ktorí si podajú žiadosť, oni len na tom zarábajú. 
 

V závere p. starosta Ladislav Oravec po akoval prítomným za účasť a ukončil 12. zasadanie 

obecného zastupite stva. 
 

V Malom Slavkove, 29. 06. 2016 

                                              

                                                                              Ladislav Oravec 

          starosta obce 

Z DVD prepísala Bc. Iveta Rusnáková 



Overovatelia: 

 

Peter Badžo 

 

 

Rastislav Pompa                                                                                                               

 

 

 

                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                         

 

 

 

                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 

 
Malý Slavkov, 29. 06. 2016 

Uznesenia 
z 12. zasadania obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove  

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

 

Uznesenie č. 93/2016 

z 12. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 29. 06. 2016 

Program 12. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 29. 06. 2016 

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

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

schvaľuje 

 

program rokovania 12. zasadnutia OZ v Malom Slavkove 

 

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. 94/2016 

z 12. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 29. 06. 2016 

Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

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

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

určuje 

 

do návrhovej komisie: Marek Pompa, Ľudovít Svocák 

za overovateľov zápisnice: Peter Badžo, Rastislav Pompa  

za zapisovateľa: prepis s DVD nahrávky 

 

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. 95/2016 

z 12. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 29. 06. 2016 

Kontrola plnenia uznesení z 29. 03. 2016 

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

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

berie na vedomie 

 

kontrolu plnenia uznesení z 29. 03. 2016 ako informatívnu 

 

Hlasovanie: 

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

proti: 

zdržal sa: Marek Pompa, Rastislav Pompa 

neprítomný(í): Ing. Tomáš Pix  

 

 

 

 

                                                                                                                             Ladislav Oravec                                                           

                      starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 96/2016 

z 12. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 29. 06. 2016 

Schválenie Záverečného účtu obce Malý Slavkov za rok 2015 

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

Obecné zastupiteľstvo V Malom Slavkove  

A/ berie na vedomie 

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečnému účtu obce Malý Slavkov za rok 2015 

 

B/ schvaľuje 

záverečný účet a celoročné hospodárenie obce Malý Slavkov za rok 2015 bez výhrad 

 

C/ schvaľuje 

vysporiadanie prebytku rozpočtu v sume 3 106,47 € zisteného podľa ustanovenia § 10, ods. 3, písm. a) 

a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: 

- do rezervného fondu  3 106,47 € 

 

D/ berie na vedomie 

správu nezávislého audítora z overenia riadnej účtovnej jednotky Obce Malý Slavkov za rok 2015 

 

berie na vedomie 

správu hlavné kontrolóra za rok 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. 97/2016 
 

z 12. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 29. 06. 2016 

Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2016 o určení názvov ulíc v obci Malý Slavkov 

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

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

schvaľuje 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o určení názvov ulíc v obci Malý Slavkov  

 

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 

 

 

 

                                                                                                                                                                                             

 

 

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


