
 

 

O B E C    MA L Ý    S L A V K O V 

                                                                                                                         Malý Slavkov, 10. 05. 2017 

 

Z Á P I S N I C A 
z 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva  v Malom Slavkove konaného 

dňa 10. 05. 2017 o 16.30 hod. v zasadačke  na Obecnom úrade v Malom Slavkove 

 

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

Neprítomný(í): Peter Badžo, Marek Pompa, Rastislav Pompa 

Ospravedlnený(í): 
 

Prezenčná listina tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice. 
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice je elektronická nahrávka DVD nosiča č. 19/1,2,3,4,5/2015 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadania a schválenie programu  
2. Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa  
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Opätovné prerokovanie žiadosti o zrušenie dočasného užívania pozemku vo vlastníctve obce 

5. Schválenie predloženia žiadosti o NFP v rámci výzvy – „Zníženie energetickej náročnosti 
verejných budov“ 

6. Žiadosti o odkúpenie obecných pozemkov  
7. Plán prác na 1. polrok 2017 

8. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov 

9. Rôzne  
10. Interpelácia poslancov  
11. Diskusia 

12. Záver  
 

Úvod 

Devätnáste zasadanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce p. Ladislav Oravec.  
Privítal hlavnú kontrolórku obce, poslancov  a ostatných prítomných. Konštatoval, že obecné 
zastupiteľstvo je uznášania schopné, zo siedmich poslancov sú  prítomní 4. 

Predložil na schválenie program 19. zasadania OZ a požiadal prítomných poslancov  o jeho  prípadné 
doplnenie. Poslanec Ing. Pix navrhol a požiadal doplniť program o bod Zníženie tarifného platu 
starostovi obce Malý Slavkov o 30 % (bod 9) a v bode Rôzne prejednať  zverejnenie neplatičov na 
informačnej tabuli a internetovej stránke obce.  
Starosta obce  dal hlasovať za program doplnený návrhom poslanca Ing. Pixu. 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 161/2017: Obecné zastupiteľstvo v 
Malom Slavkove schvaľuje program rokovania 19. zasadania obecného zastupiteľstva v Malom 

Slavkove  

1. Otvorenie zasadania a schválenie programu  
2. Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa  
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Opätovné prerokovanie žiadosti o zrušenie dočasného užívania pozemku vo vlastníctve obce 



5. Schválenie predloženia žiadosti o NFP v rámci výzvy – „Zníženie energetickej náročnosti 
verejných budov“ 

6. Žiadosti o odkúpenie obecných pozemkov  
7. Plán prác na 1. polrok 2017 

8. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov 

9. Zníženie tarifného platu starostovi obce Malý Slavkov o 30 %  

10. Rôzne  
11. Interpelácia poslancov  
12. Diskusia 

13. Záver  
 

Hlasovanie: 

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

proti: 

zdržal sa:  
neprítomný(í): Peter Badžo, Marek Pompa, Rastislav Pompa  
 

Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa 
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – určil 
do návrhovej komisie: PaedDr. Jána Kleina, Ing. Tomáša Pixu  

za overovateľov zápisnice: Tibora Pompu, Ľudovíta Svocáka 

za zapisovateľa zápisnice: Veroniku Pirožekovú 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 162/2017: Obecné zastupiteľstvo v 
Malom Slavkove  

určuje 

do návrhovej komisie: PaedDr. Jána Kleina, Ing. Tomáša Pixu,  

za overovateľov zápisnice: Tibora Pompu, Ľudovíta Svocáka 

za zapisovateľa: Veroniku Pirožekovú 

Hlasovanie: 

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

proti: 

zdržal sa:  
neprítomný(í): Peter Badžo, Marek Pompa, Rastislav Pompa 

 

Kontrola plnenia uznesení z 15.02.2017 
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – požiadal prítomných poslancov o vyjadrenie sa k bodu  kontrola 

plnenia uznesení. Mali ju k dispozícii v pracovných materiáloch. Nikto z prítomných poslancov nemal 
otázky k tomuto bodu a predloženú kontrolu plnenia uznesení zobrali na vedomie  ako informatívnu.  
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 163/2017: Obecné zastupiteľstvo v 
Malom Slavkove berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 15. 02. 2017 ako informatívnu. 

Hlasovanie: 

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

proti: 

zdržal sa:  
neprítomný(í): Peter Badžo, Marek Pompa, Rastislav Pompa 

 

Opätovné prerokovanie žiadosti o zrušenie dočasného užívania pozemku vo vlastníctve obce 

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – predložil na prerokovanie žiadosť p. a p. Dubjelovcov o zrušenie  

dočasného užívania verejného priestranstva p. Svocákom pred ich rodinným domom. Požiadal p. 
Dubjela, aby informoval poslancov o danej situácii z ich pohľadu.  
P. Dubjel (občan žiadateľ) – v úvode sa ospravedlnil, že situáciu musia až takto riešiť. Chcel by  
prítomným poslancom povedať aj ich názor ako majiteľov nehnuteľnosti, pred ktorou je parkovisko. 

Informoval, že obci nie sú dlho. V r. 2013 kúpili nehnuteľnosť, čomu však predchádzalo zisťovanie 
okolo pozemku, boli sa  pýtať aj na obecnom úrade. Nikto im vtedy nepovedal, ani bývala vlastníčka 



pozemku, že pred pozemkom je zriadené parkovisko (nevedela  o tom). Kúpili pozemok, začali stavať 
a až potom sa dozvedeli, že Ľudo tam má od obce prenajatý pozemok na parkovanie  pre svoj penzión. 
Pre dobré  vzťahy  oni posunuli svoj plot o 0,5 m do svojho, čo teraz ľutuje. Musia celoročne znášať od 
rána, niekedy ak je akcia aj do skorých ranných hodín hluk, neporiadok. Nemôže ani otvoriť okno. 

Neustále odomykanie a zamykanie, otváranie a zatváranie áut, hluční ľudia, ktorí sú v penzióne 
ubytovaní alebo  reštaurační hostia, to sa nedá vydržať. Ruší to  v noci, ale aj cez deň, keď manželka 
alebo on prídu z nočnej nedá sa spať, nedá sa vyvetrať, nedá sa pozerať televízor. Pripomenul aj 
situáciu, ktorú zažili, keď mal vážny zdravotný problém, prišla preň sanitka a nemala sa ako k nemu  

dostať, nakoľko pred vchodom na jeho nehnuteľnosť boli odparkované autá  z reštaurácie. Stáva sa , že 
príde domov a nemá sa kde postaviť.  Prílohou jeho žiadosti bol aj nakreslený návrh, ako by sa mohol 

pozemok upraviť, aby boli spokojní všetci. Myslí si, že na zelenej ploche bude  parkovať oveľa menej 
áut. Prosí ich o pochopenie a opätovné prehodnotenie ich stanoviska k danej veci.  

P. Ľudovít Svocák (poslanec  obecného zastupiteľstva)  – neteší ho vzniknutá situácia aj to, že sa to 
rieši cez úrad. Tiež ho mrzí situácia so sanitkou, ale v tom čase staval aj on aj p. Dubjel. Bol tam 
stavebný ruch, viac áut. Pripomenul, že on má s obcou podpísanú platnú nájomnú zmluvu na 
parkovanie v tejto lokalite. Parkovisko si vybudoval na vlastné náklady, ako bolo dohodnuté s obcou. 

On neporušil podmienky zmluvy. Po probléme so sanitkou ustúpil. Uvoľnil  a posunul  parkovacie 

miesta. Vstup im zabezpečil. Aj tak sa tam parkuje, nie však jeho autá. Čo sa týka hluku a neporiadku, 

jeho zariadenie nie je otvorené do 3. hod. rannej a nepredáva žiaden tovar. Nemôže za správanie sa 

ľudí. 
P. Dubjel (občan žiadateľ) – informoval sa, prečo nebola zmluva s p. Svocákom uzatvorená od r. 2009 
na desať rokov,  kedy mu bolo schválené parkovisko, ale obec uzatvorila zmluvu až v r. 2013 na desať 
rokov.  Prečo o tom nedali vedieť  vlastníkom susediacich pozemkov.  
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – uviedol, že v r. 2009 bolo OZ schválené bezplatné prenajatie 

obecného pozemku p. Svocákovi s tým, že si  na vlastné náklady upraví terén na parkovanie. Zmluva 

nebola zhotovené, pretože p. Svocák nedoručil  doklady požadované obcou. Keď nastúpil do funkcie 

on, začal konať vo veci nesplnených uznesení. Požiadal p. Svocáka, aby doložil chýbajúce doklady 

(GP), aby s ním mohla byť uzavretá zmluva o nájme. Po doložení dokladov bola zhotovená 
a podpísaná zmluva o nájme na desať rokov. Zamýšľa sa, čo by sa zmenilo, ak by OZ zrušilo 
predmetnú zmluvu. On vidí riešenie vo vzájomnej  dohode obidvoch strán.  
V rozprave p. starosta a prítomní poslanci rozoberali a poukázali, že parkovanie na verejných 
priestranstvách je problémom v celej obci. Väčšina sa vyjadrila, že by sa to asi nepáčilo nikomu. Do 

budúcna (po dobudovaní infraštruktúry v obci, zelene) sa to bude musieť riešiť komplexne  
v spolupráci s dopravným inšpektorátom a prijatím VZN o parkovaní v obci.   

P. Dubjel (občan žiadateľ) – uviedol, že on potrebuje vyriešiť súčasný stav. Apeluje na prítomných 
poslancov, aby sa vžili do jeho situácie. Navrhuje, aby sa parkovanie posunulo z pred obytnej časti jeho 
pozemku, čím by sa dosiahla nižšia intenzita hluku, keďže by nemal zaparkované autá a všetko. čo 
s tým súvisí priamo pred oknami. Ak by s tým súhlasili, vedel by to urobiť aj sám na vlastné náklady, 

prípadne by nahradil p. Svocákovi výdavky spojené s vybudovaním parkoviska.  
P. Marek Pompa (poslanec  obecného zastupiteľstva) – sa pýta, či má toto  vôbec riešiť zastupiteľstvo 

a nie obec, je to susedský spor. 
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – riešia to preto, lebo sa jedná o nájomnú zmluvu, ktorú schvaľovalo 
zastupiteľstvo. 
P. Ľudovít Svocák (poslanec  obecného zastupiteľstva) – uznáva, aj jeho by cudzie zaparkované autá  

vo vlastnom vjazde  nahnevali. Má však pocit po tom, čo tu počul, že tu nie je problém parkovisko, ale 

hluk, búchanie dverí a neporiadok. Za chvíľu budú žiadať zrušenie prevádzky? Chce situáciu riešiť, aby 

bolo dobro.  Nechce mať spory so susedmi.  
P. Dubjel (občan žiadateľ) – povedal, že nech sa prítomní poslanci rozhodnú akokoľvek, on to právne 
riešiť nebude. Bude sa musieť zariadiť ináč.  Na zasadanie zastupiteľstva prišiel preto, aby im priblížil 
situáciu z ich pohľadu, ako to vidí a prežíva celá jeho rodina. Opäť požiadal, aby sa na to pozreli 

z ľudského hľadiska. Na záver sa opýtal, komu z nich by sa páčilo mať pred svojim domom makadam, 
keď iní tam majú upravené predzáhradky, vysadené kvety, či stromy (aj p. Svocák). Navrhol p. 

Svocákovi, aby skúsil porozmýšľať a urobiť plochy parkovania pred svojim domom a vo svojom 

dvore. 



Starosta obce a prítomní poslanci ďalej rokovali, ako by bolo najlepšie vyriešiť danú situáciu, aby bola 

spokojnosť na obidvoch stranách. Nakoniec sa dohodli, že obec upraví a prekryje obecný rigol, ktorý je 
oproti domu p. Svocáka a následne  sa posunú parkovacie miesta podľa návrhu, ktorý predložil p. 
Dubjel. Na terénnych úpravách a s tým, čo bude s nimi súvisieť sa bude spolupodieľať aj p. Dubjel.  
Tak sa vytvorí  aj zelená plocha,  aj plochy na parkovanie. Starosta uviedol, že to zatiaľ vidí len ako 
dočasné riešenie vzniknutej situácie.  
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 164/2017: Obecné zastupiteľstvo v 
Malom Slavkove prerokovalo žiadosť o zrušenie dočasného užívania pozemku vo vlastníctve obce  s 

tým, že úprava verejného priestranstva pred rodinným domom na ul. Lúčna č. 45 bude zrealizovaná 
podľa predloženého návrhu p. Dubjela a obec Malý Slavkov zakryje  rigol oproti rodinného domu 
na ul. Lúčna č. 50. Následne po splnení uvedeného bude zrušená  nájomná zmluva o dočasnom užívaní 
verejného priestranstva uzatvorená s p. Svocákom. 

Hlasovanie: 
za: Peter Badžo, Ing.Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít Svocák 

proti: 

zdržal sa:  
neprítomný(í): PaedDr. Ján Klein 

Návrh p. Dubjela ako riešiť parkovanie pred jeho nehnuteľnosťou tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto 
zápisnice. 
Prerokovanie tohto bodu programu poslanci prerušili z dôvodu odchodu zúčastnených strán 
a pokračovalo sa v rokovaní po ich opätovnom príchode.  
 

Schválenie predloženia žiadosti o NFP v rámci výzvy – „Zníženie energetickej náročnosti 
verejných budov“ 

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informoval prítomných v akej polohe je vypracovanie žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy SIEA, ktorú vyhlásilo ministerstvo životného 
prostredia SR na zníženie energetickej náročnosti verejných budov (obecný úrad). Nakoľko nemá ešte 
k dispozícii presný finančný rozpočet na uvedený projekt, nemôžu ešte schvaľovať 5 % 

spolufinancovanie  obce. V projekte ide o 80 % úsporu energií. Budeme si sami vyrábať teplo, 

elektriku – fotovoltarika, rekuperácia - výmena vzduchu). Po realizácii uvedeného projektu bude 
budova obecného úradu tzv. nízkonákladová.  
Ďalej informoval prítomných o tom, ako pokračujú práce na projekte rekonštrukcie MŠ. Verejné 
obstarávanie je zverejnené vo vestníku do 29. mája. Ak už bude vysúťažené, kto to bude robiť, 

následne po podpísaní zmluvy musia byť rekonštrukčné práce do 4 mesiacov ukončené.. 
 

Žiadosti o odkúpenie obecných pozemkov  
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – predložil na rokovanie žiadosť o kúpu pozemku p. Badžu 

s manželkou. Ide o pozemky o rozlohe 115 m2 a 119 m2, na ktorých žiadatelia postavili rodinný dom 
bez stavebného povolenia vrátane priľahlej plochy okolo majetku v ich vlastníctve  a teraz by to chceli 

dať do poriadku a zlegalizovať stavbu.  Požiadal prítomných poslancov o vyjadrenie sa, či súhlasia 
s odpredajom, ak áno, tak za akú cenu.  
P. Marek Pompa (poslanec obecného zastupiteľstva) – uviedol, že bol vyhotovený znalecký posudok, 
kde bola stanovená cena pozemku v tejto lokalite. Už to riešili a dohodli sa na predošlých zasadaniach 

na cene 11,00 €/m2. Navrhuje odpredať pozemok za sumu 11,00 €. 
PaedDr. Ján Klein (poslanec  obecného zastupiteľstva)  – uviedol, že on s takou sumou nesúhlasil, zdá 
sa mu to nefér voči ostatným, ktorí od obce kupovali pozemky za oveľa vyššie sumy. Poukázal, že tu 
ide  o pozemok, na ktorom stojí rodinný dom, nejde tu o vysporiadanie nejakej predzáhradky.  
Nasledovala búrlivá rozprava medzi poslancami, po ktorej dal starosta hlasovať za odpredaj pozemku 

podľa predloženého návrhu uznesenia  z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to 1 m2 za 11,00 €  
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 165/2017: Obecné zastupiteľstvo v 
Malom Slavkove A/ súhlasí  s predajom pozemku C KN parcelné číslo 412/56 – zastavané plochy,  
o výmere     115 m2 a parcelné číslo 412/54 – ostatné plochy, o výmere 119 m2   p. Kamilovi Badžovi 
a manž. Ivane Badžovej, Malý Slavkov, podľa geometrického plánu č. G1 137/17 zo dňa 08. 03. 2017  



B/ schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Malý Slavkov, 

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

z dôvodu hodného osobitného zreteľa § 9a ods. 8 písm. e), p. Kamilovi Badžovi a manželke Ivane 
Badžovej, Malý Slavkov, a to konkrétne v danom prípade: 
C KN pozemku – parcelné číslo 412/56 zastavané plochy,  o výmere 115 m2 a parcelné číslo 412/54 – 

ostatné plochy, o výmere 119 m2, ktorý sa nachádza v katastrálnom území Malý Slavkov a je zapísaný 

na liste vlastníctva č. 1 Obce Malý Slavkov, za cenu 11,00 €/m2. 

Dôvod: Ide o vysporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľov, ktorú 

postavili bez stavebného povolenia (čierna stavba) vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením 

a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.  

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

Hlasovanie: 

za: Ing.Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav Pompa, Tibor Pompa 

proti: 

zdržal sa: PaedDr. Ján Klein 

neprítomný(í): Peter Badžo, Ľudovít Svocák 

 

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – predložil na rokovanie žiadosť o odkúpenie pozemku p. Daniela, 

Petra a Jozefa Oravcovcov. Po smrti otca a po dedičskom konaní zistili vlastníci nehnuteľnosti, že 
parcela č. 267/2 o výmere 192 m2 nie je vysporiadaná. Jedná sa o pozemok, ktorý sa nachádza vedľa 
pozemku v ich vlastníctve. Podľa informácií  od neb. otca boli vlastníci na tom, že pozemok, ktorý dlhé 
roky užívajú je ich. Našli GP z r. 1989 (vyhotovený kvôli výstavbe plotu) a zámennú zmluvu (bolo to 

vraj aj zaplatené, ale doklad o zaplatení nenašli), čo však už  neb. otec nezavkladoval v katastri 

nehnuteľností. Terajší vlastníci chcú dať uvedený stav pozemku do poriadku. Starosta uviedol, že 
keďže ide o pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľov, vrátane priľahlej plochy, ktorý 
dlhodobo užívajú, navrhuje odpredať pozemok  z dôvodu  hodného osobitného zreteľa za cenu 7,00 €/1 
m2. Požiadal prítomných o hlasovanie. Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu 

uznesenie č. 166/2017: Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove A/ súhlasí s predajom pozemku C 

KN parcelné číslo 267/2 – zastavané plochy,  o výmere 192 m2 p. Danielovi Oravcovi, Ing. Petrovi 

Oravcovi a Jozefovi Oravcovi, Malý Slavkov B/ schvaľuje spôsob prevodu  vlastníctva nehnuteľného 

majetku vo vlastníctve obce Malý Slavkov, podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. z. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa § 9a ods. 8 písm. e), 

p. Danielovi Oravcovi, Ing. Petrovi Oravcovi a Jozefovi Oravcovi, Malý Slavkov, a to konkrétne 

v danom prípade: 
C KN pozemku parc. č. 267/2– zastavané plochy,  o výmere 192 m2, 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: Ide o pozemok  zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľov vrátane priľahlej plochy, ktorá 

svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.  

(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, Ľudovít Svocák 

proti: 

zdržal sa: Peter Badžo, Marek Pompa, Rastislav Pompa 

neprítomný(í): 
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – predložil na rokovanie žiadosť p. Perignátha o predaj pozemkov 

par. .č. 126/21 o výmere 9 m2 a par. č. 126/22 o výmere 5 m2. Uvedené pozemky tvoria časť 
predzáhradky rodinného domu  vo vlastníctve nadobúdateľa, ktoré vlastník užíva dlhé roky vo viere, že 
sú jeho vlastníctvom. Ide o oplotený pozemok okolo stavby, priľahlú plochu, ktorá svojím umiestnením 

a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, ktorá je vo vlastníctve nadobúdateľa, navrhuje 

odpredať pozemok  z dôvodu hodného osobitného zreteľa za cenu 7,00 €/1 m2. Dal hlasovať za vyššie 

uvedené. Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 166/2017: Obecné 
zastupiteľstvo v Malom Slavkove A/ súhlasí s predajom pozemku C KN parcelné číslo 126/21 – 

zastavané plochy, o výmere 9 m2 a C KN parcelné číslo 126/22 o výmere 5 m2 Mgr. Matúšovi 
Perignáthovi, Malý Slavkov B/ schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku vo 



vlastníctve obce Malý Slavkov, podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa § 9a ods. 8 písm. e), Mgr. Matúšovi 
Perignáthovi, a to konkrétne v danom prípade: 
C KN pozemku parc. č. 126/21 – zastavané plochy,  o výmere 9 m2 a C KN parcelné číslo 126/22 
o výmere 5 m2, 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: Ide o pozemok okolo stavby, priľahlú plochu, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí 
neoddeliteľný celok so stavbou, ktorá je vo vlastníctve nadobúdateľa.  
(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, Rastislav Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít Svocák 

proti: 

zdržal sa: Marek Pompa 

neprítomný(í):                                                                                           
 

Plán prác na 1. polrok 2017 

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – otvoril rokovanie bodu Plán prác. Uviedol, že mu boli doručené 
dva návrhy plánu prác na prvý polrok 2017, a to od poslanca Mareka Pompu a Ing. Pixu. 

P. Ľudovít Svocák (poslanec obecného zastupiteľstva) – poukázal, či v máji budú riešiť plán prác na 
prvý polrok. 
P. Marek Pompa (poslanec obecného zastupiteľstva) – informoval, že plán, ktorý predložil je za 
všetkých poslancov z Gerlachovskej ulice. Navrhujú dokončiť prekrytie obidvoch kanálov až do konca 
na Gerlachovskej ulici, tak ako je to urobené pred obecným úradom, položiť asfaltový koberec od p. 
Komiňáka a prepojiť to s Lúčnou ulicou a nový asfaltový koberec v rómskej časti. Navrhujú, ak 

nebudú žiadne projekty, tak investovať z vlastných zdrojov vždy takú časť peňazí, aby bola dokončená 
konkrétna vec, ktorú sa rozhodneme urobiť v daný rok. Počúvajú len samú kritiku, že od volieb prešli  
tri roky a v obci sa nič neurobilo. Robí sa len na obecnom úrade.  
P. Rastislav Pompa (poslanec  obecného zastupiteľstva)  – navrhuje nečakať len na výzvy, ale použiť aj   

prostriedky z rozpočtu obce, dohodnúť sa na konkrétnej práci a niečo v obci urobiť.  

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – nevie, prečo by sa mali používať financie z obce, keď vieme 
získať prostriedky aj z rôznych fondov, kde sa obec podieľa len 5 % spolufinancovaním z celkových 
nákladov. Okrem iného povedal, že nie je pravda, že v obci sa nič nerobí. Keď si porovná, čo sa urobilo 
v obci od. r. 1995 - z dotácie od štátu sa začala v obci výstavba kanalizácie, ktorá nie je dodnes 
dokončená tak, aby sa dala skolaudovať a používať. Z dotačných prostriedkov to bola rekonštrukcia 
fasády a výmena okien a dverí MŠ, z úveru to bolo uloženie asfaltového koberca na Lúčnej ulici. 
Nechce, aby to vyzeralo, že sa chváli, ale od r. 2012 počas jeho starostovania sa urobilo v obci 

množstvo vecí, dokázali dostať financie do obce cez výzvy zo štátu, či EÚ ako napr. urobila sa 

rozsiahla rekonštrukcia budovy KD, obecného úradu, výstavba častí chodníkov, miestnych komunikácií  
po obci, multifunkčné ihrisko. Povedal, že nesedí, ale hľadá viacero možností, ako dostať financie do 
obce.  V súčasnosti obec získala zo štátneho fondu financie na rozsiahlu rekonštrukciu budovy MŠ. Je 
to potrebná investícia, nakoľko nám pribúdajú v obci mladí občania, ktorí majú záujem umiestniť svoje 
dieťa do zariadenia MŠ. Aj naďalej sleduje zverejnené výzvy. My sa môžeme uchádzať len o také, 
ktoré sú obsiahnuté v stratégii programu rozvoja vidieka a tá žiaľ neobsahuje výzvy na chodníky, či 
komunikácie, ktoré by sme v našej obci potrebovali najviac. Obec nemá toľko prostriedkov, aby mohla 
také veľké investície urobiť z vlastných zdrojov, ani s úverom to nie je také jednoduché. Obec môže 
čerpať úver len vo výške 60 % z celkového rozpočtu. Nemyslí si, že všetko, čo sme doposiaľ urobili 
a vybudovali, nebolo potrebné alebo bolo zbytočné. Všetko to predsa slúži v prospech rozvoja obce 

a jej občanov. 
P. Ľudovít Svocák (poslanec  obecného zastupiteľstva) – súhlasí so starostom, v obci sa toho veľa 

urobilo, dokázali sme napr. cez MAS doviesť množstvo financií, ktoré boli preinvestované na celkový 
rozvoj obce. Konštatoval, aké veľké množstvo energie a času vynaložili na to, aby sfunkčnili činnosť 
MAS, aby z nej mohli prísť do obce financie. Nevie, prečo by sa mali využívať peniaze z rozpočtu 
obce, keď sa dajú získať aj z iných zdrojov, kde sa obec podieľa len spolufinancovaním. Treba byť 
trpezlivý, všetko si vyžaduje svoj čas.  



Ing. Tomáš Pix (poslanec  obecného zastupiteľstva)  – informoval prítomných o svojich návrhoch, čo 
by sa mohlo v obci urobiť z vlastných zdrojov v r. 2017 prípadne r. 2018. Napr. zabezpečiť dopravné 
značenie v križovatke ulíc Lomnická a Lúčna, Lomnická a Kráľovská. Na Gerlachovskej ulici 

zabezpečiť dva retardéry, Ak sa s Družstevnou ulicou nebude nič robiť, tak zabezpečiť zákaz vjazdu 
všetkých vozidiel v oboch smeroch s celkovou hmotnosťou nad 12 t, zakryť obidve priekopy a na 

jednej strane vybudovať chodník a zrekonštruovať úseky smerom k družstvu, pri Gromanovcoch 

a smerom k p. Hrebeňárovi, vybudovať kanalizáciu na Družstevnej ulici, zabezpečiť osvetlenie 
multifunkčného ihriska, aby sa tam mohlo hrať aj večer, navrhuje zrekonštruovať budovu márnice na 
miestnom cintoríne, opraviť rigol novouložením betónových tvárnic v rigole medzi Džubasom 
a Šišolákom. Zabezpečiť veľké brány na futbalové ihrisko, Vysadiť vhodné stromy pri plote hydinovej 
farmy nachádzajúcou sa za Družstevnou ulicou. Dokončiť zakrytie celej  priekopy na Gerlachovskej ul. 
smerom od obecného úradu po kostol a následne zrekonštruovať krajnicu vozovky, pokračovať 
v zakrytí priekopy  smerom hore od obecného úradu až po jej koniec v rómskej časti obce, pristaviť  
k obecnému úradu novú budovu slúžiacu na garáž, klub pre mládež a seniorov, vybudovať cestu na ul. 

Sv. Michala.  

Prebieha hlučná rozprava medzi prítomnými. 
P. Marek Pompa (poslanec  obecného zastupiteľstva) – kritizuje, že ešte stále nedostal odpoveď, čo sa 
ide, a či sa ide robiť v obci aj z vlastných zdrojov.  
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – pripomenul, že už v minulosti a hovorí to aj teraz, že sa musia 
dohodnúť na niečom konkrétnom čo chcú urobiť  a hlavne nech je to reálne a kryté rozpočtom obce.  
P. Rastislav Pompa (poslanec  obecného zastupiteľstva)  – uviedol, že vo februári starosta navrhol aby 

sa dokončilo prekrytie rigola na Gerlachovskej ulici, tak poďme konečne dokončiť rigol na 
Gerlachovskej ulici, t. j. prekryť ho tak, ako je už urobené pred úradom.  
Starosta obce dal hlasovať za návrh poslanca Pompu, aby sa začalo s opravou rigola na Gerlachovskej 

ulici od kostola smerom hore až po koniec ulice.  

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 168/2017: Obecné zastupiteľstvo v 
Malom Slavkove A/ berie na vedomie Plán prác na 1. polrok 2017, B/ súhlasí s opravou rigola na 

Gerlachovskej ulici od kostola smerom hore až po koniec ulice a so zapojením sa obce do 
pripravovaných výziev. 

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

proti: 

zdržal sa:  
neprítomný(í):  
 

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov 

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – požiadal zástupcu komisie na ochranu verejného záujmu, aby 
informoval prítomných o jeho predloženom podaní Oznámenia funkcií, zamestnaní a činností 
majetkových pomerov podľa zákona č. 357/2004 Zb. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov. 

Prítomní poslanci mali k dispozícii nahliadnuť do podania a zobrali na vedomie uvedenú informáciu. 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 169/2017: Obecné zastupiteľstvo v 
Malom Slavkove Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove berie na vedomie informáciu komisie na 
ochranu verejného záujmu o podaní Oznámenia funkcií, zamestnaní a činností majetkových pomerov 
podľa zákona č. 357/2004 Zb. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
v znení neskorších predpisov k 31. marcu 2017 starostu obce Malý Slavkov p. Ladislava Oravca.  

Hlasovanie: 

za: Ing.Tomáš Pix, Marek Pompa, Tibor Pompa, Rastislav Pompa, Ľudovít Svocák 

proti: 

zdržal sa:  
neprítomný(í): Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein 

 

Zníženie tarifného platu starostovi obce Malý Slavkov o 30 %  



P. Ladislav Oravec (starosta obce) – požiadal poslanca Pixu, aby informoval o bode, ktorý žiadal 
doplniť do programu 19. zasadania OZ.  

Ing. Tomáš Pix (poslanec obecného zastupiteľstva) – uviedol, že keďže on nebol na tom zasadaní, keď 
starostovi schvaľovali plat, navrhuje teraz znížiť starostovi obce plat o 30 % zo súčasných 40 % na 10 

%. Podľa toho ako bude robiť, môže sa do konca roka znížiť alebo zvýšiť percento. Potvrdil si u p. 

starostu údaj, že naša obec má už nad tisíc obyvateľov. 
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – uviedol, že pri schvaľovaní platu mu navrhli poslanci dať 70 % 

v posledných za sebou nasledujúcich troch mesiacoch v roku. Potom sa dohodli, že optimálnejšie bude 

dať mu počas celého roka menej ako 70 %. Tak bolo navrhnuté a schválené zvýšenie tarifného platu 

o 40 % počas celého roku. Ak je pádny dôvod, môže sa tarifný plat zvýšiť alebo znížiť. 
P. Ľudovít Svocák (poslanec  obecného zastupiteľstva) – navrhuje počkať, či stihne starosta zrealizovať 
plán prác do polroka a potom to prehodnotíme (smeje sa). 
Ing. Tomáš Pix (poslanec  obecného zastupiteľstva) – po zverejnení odmien poslancov na konci roka 
bol na dedine šum.  Bolo by dobré, aby sa vedelo aj to, koľko má starosta plat. (pri Krotákovi sa videlo 

koľko má plat). Občania vidia, koľko majú poslanci a starostov plat v číslach nevidia.  

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – starostov plat je zverejnený presne tak, ako to ukladá zákon. 

Výška platu sa vyrátava súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve   
za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa počtu obyvateľov, v našom prípade ide 1,98 
násobok. Obecné zastupiteľstvo má možnosť v zmysle zákona rozhodnutím zvýšiť starostovi plat až 
o 70 %. Poslanci majú plat v zmysle platných zásad o odmeňovaní poslancov obce Malý Slavkov 
(schvaľované poslancami) za každé zasadanie a odmeny na konci roka, ktoré si schvaľujú sami.  
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 170/2017: Obecné zastupiteľstvo v 
Malom Slavkove schvaľuje zníženie tarifného mesačného platu  o 30 % starostovi obce Malý Slavkov, 

Ladislavovi Oravcovi s platnosťou od 01. 06. 2017. 

Hlasovanie: 
za: Ing.Tomáš Pix, Marek Pompa, Tibor Pompa, Rastislav Pompa 

proti: 

zdržal sa: Ľudovít Svocák 

neprítomný(í): Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein 

 

Rôzne 

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – predložil prítomným na rokovanie návrh komisie na ochranu 
verejného záujmu, ktorá kontrolovala žiadosti o nenávratný finančný príspevok z rozpočtu obce vo 
výške viac ako 300,00 €. Komisia schválila a odporučila obecnému zastupiteľstvu poskytnúť dotáciu 
Občianskemu združeniu Zlaté deti vo výške 800,00 €, Občianskemu združeniu „Rómske srdce“ vo 
výške 400,00 € a p. Ľudovítovi Svocákovi vo výške 800,00 €. 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 171/A/2017: Obecné 
zastupiteľstvo v Malom Slavkove A/ rozhoduje poskytnúť dotáciu z rozpočtu obce na základe 
predloženého návrhu komisie, a to: Občianskemu združeniu Zlaté deti vo výške 800,00 €, 
Občianskemu združeniu „Rómske srdce“ vo výške 400,00 € a p. Ľudovítovi Svocákovi vo výške 
800,00 €. 

Hlasovanie: 
za: Ing.Tomáš Pix, Marek Pompa, Tibor Pompa, Rastislav Pompa, Ľudovít Svocák 

proti: 

zdržal sa:  

neprítomný(í): Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein 

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – požiadal poslanca Ing. Pixu, aby prítomných informoval o ním 
navrhnutom bode t. j. zverejniť zoznam neplatičov. 

Ing. Tomáš Pix (poslanec  obecného zastupiteľstva) – chce, aby bol zverejnený na informačnej tabuli 
a tiež internetovej stránke obce zoznam neplatičov, ktorí nemajú uhradenú daň z nehnuteľností 
a poplatok za smeti. 

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – upozornil, že v zmysle zákona o ochrane osobných údajov môže 
obec zverejniť zoznam len s menom a priezviskom, žiadny iný osobný údaj tam nesmie byť. Poukázal, 



že môže vzniknúť problém, ak sú medzi daňovníkmi viaceré osoby s rovnakým menom a priezviskom 

a nie všetci patria medzi neplatičov. Je potrebné poriadne to zvážiť, aby sme sa vyhli nepríjemnostiam.  
Po rozprave o tomto návrhu poslanca Ing. Pixu väčšina z prítomných poslancov súhlasila s jeho 

návrhom a Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 171/B/2017: Obecné 
zastupiteľstvo v Malom Slavkove B/schvaľuje zverejniť zoznam neplatičov na informačnej tabuli 
v obci a na internetovej stránke obce. 

Hlasovanie: 

za: Ing.Tomáš Pix, Tibor Pompa, Ľudovít Svocák 

proti: 

zdržal sa: Marek Pompa, Rastislav Pompa 

neprítomný(í): Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein 

 

Interpelácia 

Nikto z prítomných poslancov nemal na p. starostu v interpelácii otázky. 
 

Diskusia 

Nikto z prítomných poslancov nemal do diskusie príspevok. 
                                                                                                                                                                                                        

Záver 

 

Na záver starosta obce p. Ladislav Oravec poďakoval prítomným poslancom za účasť a ukončil 19. 

zasadanie obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove. 

 

V Malom Slavkove, 20. 05. 2017 

 

 

Zapísala: Veronika Pirožeková 

 

 

 

 

 

                                               

                                                                                                                       Ladislav Oravec 

                                                                                                                         starosta obce 

 

 

Overovatelia: 

Tibor Pompa  

 

Ľudovít Svocák 

 

 

 

 

 

 

 

 
















