
 

O B E C    MA L Ý    S L A V K O V 

                                                                                                          Malý Slavkov, 10. 03. 2015 

Z Á P I S N I C A 
z  2. zasadnutia obecného zastupiteľstva  v Malom Slavkove konaného 

dňa 10. 03. 2015 o 16.00 hod. v zasadačke  na Obecnom úrade v Malom Slavkove 

 

Prítomní: Peter Badžo, Mgr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav Pompa, Tibor Pompa, 

Ľudovít Svocák  

Neprítomný(í):  

Ospravedlnený(í):  
Prezenčná listina tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice. 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 

2. Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

3. Kontrola plnenia uznesení zo 04. a 14. 12. 2014 

4. Interpelácia poslancov  

5. Oznámenie funkcií, zamestnaní a činností majetkových pomerov starostu obce Malý Slavkov 

verejných funkcionárov 

6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malý Slavkov za rok 2014 

7. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2015 

8. Určenie poslanca za člena Rady školy v Materskej škole Malý Slavkov 

9. Určenie názvu ulíc – lokalita Kráľovské údolie 

10. Schválenie Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku § 54 – 5 % spolufinancovanie 

11. Informácia o zriadení pouličných osvetlení 

12. Zmluva o budúce zmluve s REA TATRY Bratislava 

13. Zmluva o budúcej zmluve s VSE Košice 

14. Určenie platu starostu obce a hlavného kontrolóra obce 

15. Rôzne 

16. Záver 
    

      Úvod 

     Druhé zasadanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce p. Ladislav Oravec.  Privítal 

hlavnú kontrolórku obce a ostatných  prítomných. Konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania 

schopné, zo siedmich poslancov sú  prítomní 7. 

Predložil na schválenie program 2. zasadania OZ a požiadal prítomných poslancov  o jeho  prípadné 

doplnenie. Keďže nikto z prítomných nemal doplňujúci návrh, starosta dal hlasovať za predložený 

program.  

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 4/2015: Obecné zastupiteľstvo v 

Malom Slavkove schvaľuje program rokovania 2. zasadania obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove  

 

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

       



Ľudovít Svocák 

proti: 

zdržal sa:  

neprítomný(í):  

 

Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa 
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – určil 

do návrhovej komisie: Marek Pompa, Tibor Pompa 

za overovateľov zápisnice: Ing. Tomáš Pix, Rastislav Pompa 

Zapisovateľ zápisnice: Veronika Pirožeková 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 5/2015: Obecné zastupiteľstvo v 

Malom Slavkove  

určuje 

do návrhovej komisie: Marek Pompa, Tibor Pompa 

za overovateľov zápisnice: Ing. Tomáš Pix, Rastislav Pompa  

za zapisovateľa: Veronika Pirožeková 

Hlasovanie: 

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

      Ľudovít Svocák 

proti: 

zdržal sa:  

neprítomný(í):  
 

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice je elektronická nahrávka DVD nosiča č. 2/1-3/2015 

 

Kontrola plnenia uznesení z 04. 12. 2014 a 14. 12. 2014 

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – požiadal prítomných poslancov o vyjadrenie sa ku kontrole plnenia 

uznesení, ktorú obdŕžali v písomnej forme. Poslanci obecného zastupiteľstva predloženú kontrolu plnenia 

uznesení zobrali na vedomie bez pripomienok, či otázok ako informatívnu. Obecné zastupiteľstvo prijalo 

k tomuto bodu programu uznesenie č. 6/2014: Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove berie na vedomie 

kontrolu plnenia uznesení z  04. 12. 2014 a 14. 12. 2014 ako informatívnu. 

Hlasovanie: 

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

      Ľudovít Svocák 

proti: 

zdržal sa:  

neprítomný(í):  

 

Interpelácia poslancov 
P. Tibor Pompa (poslanec  obecného zastupiteľstva)  – interpeloval na p. starostu, či už je urobená 

čiastková zmena územného plánu  „Pri potoku“, či by  tam už teraz nemohli pracovníci AČ urobiť 

obrubníky na cestu. Treba tam urobiť odvodnenie – zviesť vodu do potoka, ktorá  tam ide z hornej časti  a 

ničí im základy.    

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – ohľadom čiastkovej zmeny ÚPN v lokalite „Pri potoku“ je zo  strany 

obce urobené všetko. Teraz sa čaká na vyjadrenia dotknutých orgánov. Ak z ich strany nebudú žiadne 

výhrady, obecné zastupiteľstvo môže pristúpiť k procesu schvaľovania tejto zmeny. Čo sa týka 

obrubníkov, k tomu môže obec pristúpiť až po schválení uvedenej zmeny, kedy dá zhotoviť projektovú 

dokumentáciu na chodníky a miestnu komunikáciu v danej lokalite. Uviedol, že nikto im tam nekázal ani 

nedovolil stavať. Ide o čierne stavby a obec nemôže vynaložiť finančné prostriedky na niečo, čo je 

urobené protizákonne. Starosta a zastupiteľstvo sú  zodpovedný za dodržiavanie zákonov. Tí občania, 

ktorí tam už začali stavať,  to ešte viac zhoršili. Ak by tam bola zelená lúka,  projektovanie infraštruktúry 

by bolo oveľa jednoduchšie ako teraz, keď tam už stoja stavby a musí sa to robiť pomedzi ne.  

P. Ľudovít Svocák (poslanec  obecného zastupiteľstva)  – kritizoval, že postaviť nezákonne vedeli všetci, 

prečo teraz nezoberú krompáče a neurobia si tam odvodnenie.  



PhDr. Mária Balková (hlavný kontrolór obce) – upozornila prítomných poslancov, aby si naštudovali 

zákon. Starosta obce a obecné zastupiteľstvo sú orgánmi obce. Aj oni, ako poslanci obecného 

zastupiteľstva musia robiť v súlade s platnými zákonmi.  

P. Peter Badžo (poslanec  obecného zastupiteľstva)  – uviedol, že tu išlo o to, že bývalý starosta a poslanci 

tam predali   tri pozemky. Keď sa im z katastra  dostala do rúk mapka a videli koľko je tam  vytvorených 

stavebných pozemkov mali strach, že sa im neujdú  pozemky, tak  začali stavať.  

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – pripomenul, že vtedy prišla na úrad masa nazlostených ľudí, ktorí 

chceli pozemky. Na základe vzniknutej situácie obec predala tri pozemky, nie však ako stavebný 

pozemok, ale ako ostatnú plochu. Vlastníci uvedených pozemkov tam postavili domy bez stavebného 

povolenia,  to trvá dodnes. Ako už uviedol, obec tam momentálne nemôže investovať finančné 

prostriedky, nakoľko ešte nie je schválená zmena územného plánu v danej lokalite. Obviňovanie, že sa pre 

rómov  nerobí nič, nie je na mieste, ak by to tak bolo, tak sa nezačne robiť čiastková zmena „Pri potoku“. 

Zdôraznil, že keď sa rieši problém v obci starosta a poslanci sa musia odosobniť a riešiť vzniknuté situácie 

v zmysle zákona.  Nedá sa deliť   na rómov a bielych, ide o obec ako o celok.  

P. Marek Pompa (poslanec  obecného zastupiteľstva)  - sa informoval,  ako dlho bude trvať zmena 

územného plánu ,10 – 15 rokov.   

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – neriešme dookola čiastkovú zmenu v danej lokalite. Zo strany obce je 

pre to urobené všetko. Ako už bolo povedané, čaká sa na súhlasné stanoviská z inštitúcií z Prešova. Obec  

nevie ovplyvniť, ako dlho im to bude trvať. Robme a zaoberajme sa tým, čo ide a dá sa v rámci možnosti 

a zákonnosti v obci urobiť, aby bolo po nás v každom roku niečo vidno. 

Mgr. Ján Klein  (poslanec  obecného zastupiteľstva)  - požiadal, aby bol obnovený rigol popri štátnej ceste  

pod medzou pri cintoríne (voda sa leje po ceste  a odtiaľ steká a zamáka susedné nehnuteľnosti). Navrhol, 

či by sa nedal riešiť chodník okolo plotov Šterbákovcov smerom ku kostolu. Večer je to nebezpečné, 

ľudia tam nemajú kade ísť.    

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – uviedol, že rigol sa vyčistí v rámci AČ, chodník vie obec urobiť 

taktiež svojpomocne  v rámci rozpočtu obce. Zelený pas sa dá premeniť na spevnenú plochu zo zámkovej 

dlažby.  

P. Tibor Pompa (poslanec  obecného zastupiteľstva)  – sa informoval, či sa už dá používať ihrisko dole 

a v školskej záhrade. Z ihriska hore sa leje voda do Badža.  

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – nové ihrisko sa zatiaľ nesmie používať. Ide tam ešte jedná vrstva. Po 

kolaudácii bude obecné zastupiteľstvo prijímať prevádzkový poriadok, až potom bude ihrisko 

v prevádzke. Ihrisko v školskej záhrade sa bude využívať len v zime. Na pozemku hore bola prerušená 

drenáž pri zriadení  verejného osvetlenia. Obec to bude vhodným spôsobom riešiť.  

Ing. Tomáš Pix (poslanec  obecného zastupiteľstva)  –  sa informoval o faktúrach  za pracovné nástroje 

a odevy.  

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – ide o pracovné nástroje a odevy, ktoré obec zakupuje v zmysle 

zmluvy s ÚPSVaR KK pre aktivačných pracovníkov. Tieto fa obci ÚPSVaR refunduje.  

P. Peter Badžo (poslanec  obecného zastupiteľstva)  – sa pýtal, či bude obec pokračovať s rigolom na 

Gerlachovskej ulici smerom od obchodu hore ku Gustovi. 

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – Gerlachovskú ulicu chceme odkanalizovať cez kanalizačné rúry ako 

to je urobené pred obchodom a obecným úradom. Malo by sa to robiť etapovite. I. etapa smerom od 

kostola po úrad, II. etapa od úradu hore.   Obec  podniká kroky, aby  získala  na dobudovanie kanalizácie v 

obci finančné prostriedky od štátu. Zdôraznil, že pokiaľ nebude v obci dokončená kanalizácia, povolenie 

na napojenie sa na kanalizáciu nedostane od obce nikto. Musí to riešiť žumpou. 

 

Oznámenie funkcií, zamestnaní a činností majetkových pomerov starostu obce Malý Slavkov 

verejných funkcionárov 

P. Ladislav Oravec (starosta obce) - požiadal komisiu na ochranu verejného záujmu, ktorej členmi sú 

všetci poslanci  zastúpenú p. Ľudovítom Svocákom, aby informoval prítomných o jeho majetkovom 

priznaní, ktoré je v zmysle zákona   ako verejný funkcionár povinný predložiť.  

P. Ľudovít Svocák (poslanec  obecného zastupiteľstva) – informoval prítomných, že v zmysle zákona č. 

357/2004 Zb. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 

neskorších predpisov, starosta obce Malý Slavkov p. Ladislav Oravec podal  komisii na ochranu verejného 

záujmu Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov  dňa 10. 03. 2015.  



Komisia preskúmala uvedené podanie a skonštatovala, že  nie je porušené ustanovenie ústavného zákona 

č. 357/2004 Z. z. Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 7/2015: 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 2015 starostu obce Malý Slavkov p. Ladislava Oravca  

Hlasovanie: 

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

      Ľudovít Svocák 

proti: 

zdržal sa:  

neprítomný(í):                                                                                     
 

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malý Slavkov za rok 2014 

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – požiadal o slovo hlavnú kontrolórku obce Malý Slavkov.  

PhDr. Mária Balková (hlavná kontrolórka  - uviedla, že jedenkrát do roka predkladá v súlade so zákonom 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení obecnému zastupiteľstvu Správu o kontrolnej činnosti za uplynulý rok, 

ktorú majú k dispozícii v pracovných materiáloch. Činnosť HK v roku 2014   bola zameraná na  kontrolu 

zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými 

právami obce, ako aj s majetkom obce, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov. Zvlášť chce 

upozorniť prítomných na časť v správe   kontrola pohľadávok. Veľmi kriticky zdôraznila, že výška 

pohľadávok  na dani z nehnuteľnosti a TKO je jedna katastrofa. V roku 2014 vykonala kontrolu, pri ktorej  

zistila, že v roku  2013 boli poplatky uhradené skoro na 100% vyzeralo to nádejne, ale v roku 2014 sa 

z dlhu nezaplatilo skoro nič. Od roku 2005 – 2014 nedoplatky na smetiach činia  12 483,23 € a DzN 4 

676,08 €.  Poskytla prítomným poslancom zoznam neplatičov a apelovala na prítomných,  aby robili 

v tomto smere medzi nimi osvetu a pomáhali znižovať tieto dlhy.  Starosta im vyšiel  v ústrety a zaviedol 

pre dlžníkov  splátkový kalendár. Ako už uviedla, v uplynulom roku však skoro nikto z nich  túto možnosť 

nevyužil.  Pre ekonómku je to práca na viac. Poukázala ako prácne musí  zaúčtovať každé 5,00 €. Vie, že 

to bol volebný rok, ale nikto z nich si nemôže myslieť, že príde nový starosta a dlhy, ktoré majú voči obci 

im odpustí. Každý starosta obce a poslanci OZ sú orgánmi obce. Sú povinní a musia dodržiavať zákony a 

s  majetkom obce nakladať hospodárne a efektívne.  

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – uviedol, že ak by aj všetci daňovníci zaplatili poplatok za  TKO, aj 

tak by obec doplácala  na osobu ešte cca 5,00 €. Uviedol, že sa snaží byť ústretový  a ľudský, ale vidí, že 

to neprináša  efekt.  Bude musieť pristúpiť k vymáhaniu pohľadávok cestou exekúcie. Poukázal, že to, čo 

je v podlžnostiach, by sa vedelo investovať do obce.   

Mgr. Ján Klein (poslanec obecného zastupiteľstva) -  kritizoval, že nám tu vo vzduchu behá cca 16 000.- € 

a neplatiči majú  odvahu prísť a žiadať obec o chodníky, či osvetlenie. 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 8/2015: Obecné zastupiteľstvo v 

Malom Slavkove berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malý Slavkov 

za rok 2014 

Hlasovanie: 

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

      Ľudovít Svocák 

proti: 

zdržal sa:  

neprítomný(í):                                                                                       
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malý Slavkov za rok 2014 tvorí neoddeliteľnú 

súčasť tejto zápisnice. 

 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2015 

PhDr. Mária Balková (hlavná kontrolórka)  - stručne informovala prítomných o pláne činnosti na I. polrok 

2015, ktorý  mali k dispozícii v pracovných materiáloch. Uviedla, že tento  plán sa môže z ich strany aj 

doplniť, ak budú mať  nejaké požiadavky. Opäť zdôraznila, že sa  bude aj naďalej sústrediť a  kontrolovať 

platby za TKO a DzN. Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č.  



9/2015: Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

obce Malý Slavkov na I. polrok 2015. 

Hlasovanie: 

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

      Ľudovít Svocák 

proti: 

zdržal sa:  

neprítomný(í):                                                                                      
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2015 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice. 

 

Určenie poslanca za člena Rady školy v Materskej škole Malý Slavkov 

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informoval prítomných, že doposiaľ bol v rade školy bývalý 

poslanec, preto musia určiť nového člena do rady školy z radov súčasných poslancov. V rade školy pri MŠ 

Malý Slavkov  je 5 členov - 1 pedagogický a 1 nepedagogický zamestnanec, 1 zástupca rodičov, 1 za obec 

a jeden za OZ. Má za to, aby to bol pedagóg.  Navrhuje preto za člena do rady školy Mgr. Jána Kleina. 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 10/2015: Obecné zastupiteľstvo v 

Malom Slavkov určuje p. Mgr. Jána Kleina (poslanca obecného zastupiteľstva) za člena Rady školy 

v Materskej škole Malý Slavkov 

Hlasovanie: 

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

proti: 

zdržal sa: Rastislav Pompa 

neprítomný(í):                                                                               

 

Určenie názvu ulíc – lokalita Kráľovské údolie 

P. Ladislav Oravec (starosta obce) –  informoval, že v lokalite novej IBV na Kráľovskom údolí pribúdajú 

domy, ktoré sa budú čoskoro kolaudovať. Je preto potrebné určiť názov tejto novej ulice. Po diskusii sa 

prítomní poslanci dohodli, že starosta vykoná v obci verejný prieskum ohľadom názvu uvedenej ulice.  Po 

ňom  bude obecné zastupiteľstvo rokovať a určí názov. Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu 

programu uznesenie č. 11/2015: Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkov odporúča starostovi obce 

vykonať verejný prieskum ohľadom názvu ulice na novej IBV v lokalite „Kráľovské údolie“ v termíne do 

31. 03. 2015 

Hlasovanie: 

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

      Ľudovít Svocák 

proti: 

zdržal sa:  

neprítomný(í):                                                                                      

 

Schválenie Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku § 54 – 5 % spolufinancovanie 

P. Ladislav Oravec (starosta obce) –  informoval, že ide o projekt ÚPSVaR v rámci národného projektu 

„Podpora zamestnania UoZ  zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu“. Cez uvedený projekt môže obec 

vytvoriť pracovné miesta pre uchádzačov o zamestnanie. Počet pracovných miest sa odvíja od finančných 

prostriedkov obce, nakoľko je to podmienené 5 % spolufinancovaním obce. Podľa jeho prepočtov by 

mohli žiadať na 5 pracovných miest. Išlo by o plný pracovný úväzok po dobu 6 mesiacov. Zamestnanci by 

pracovali  na údržbe miestnych komunikácií, chodníkov, rigolov, verejnej zelene, na údržbe budov 

a vykonávali by iné potrebné stavebné a udržiavacie  práce na obecnom majetku.  Po diskusii sa zhodli, 

aby starosta podal žiadosť v rámci uvedeného projektu.   

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 12/2015: Obecné zastupiteľstvo v 

Malom Slavkove schvaľuje vypracovanie Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na podporu 

vytvárania pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie u verejných činiteľov 

v rámci národného projektu „Podpora zamestnávania UoZ“ – Aktivita č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. a) 

zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 



neskorších predpisov zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, 

s  5 % spolufinancovaním obce (počet uchádzačov o zamestnanie 5, mesačný príspevok obce  cca 30,00 €) 

Hlasovanie: 

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

      Ľudovít Svocák 

proti: 

zdržal sa:  

neprítomný(í):                                                                                      
PhDr. Mária Balková (hlavná kontrolórka) - kriticky upozornila, že mala niekoľkokrát možnosť zažiť, čo 

sa deje ráno pred úradom. Neskutočný vreskot, zvady, slovné útoky navzájom, ale aj na chuderku Anežku, 

ktorá podáva nadľudský výkon. Je už z toho taká vystresovaná a plače, že ak to tak bude pokračovať 

ďalej, psychicky sa zrúti. HK uviedla, že ona sama zariadi, že  z toho bude pracovný úraz.  Čuduje sa p. 

starostovi, že takýchto ľudí nevypoklonkuje.  Dôrazne požiadala tých poslancov, ktorí sa zúčastňujú AČ, 

aby aj oni v tom niečo urobili a zjednali nápravu.    

P. Ľudovít Svocák (poslanec  obecného zastupiteľstva) – potvrdil,  čo bolo vyššie povedané. Uviedol, že 

aktivační  pracovníci  stoja a podopierajú sa pracovným náradím, diskutujú a Anežka zametá a hrabe. Ak 

nechcú robiť a nevážia si to, čo sa pre nich robí, ako sa im vychádza v ústrety, nech to starosta zruší.  

P. Rastislav Pompa (poslanec  obecného zastupiteľstva) – informoval, že keď  on nastupoval za 

koordinátora, mal na starosti 50 ľudí a robili. Je treba si nájsť systém práce. Ako by to bolo, ak by on 

v práci nerobil to, čo mu povie vedúci či majster. 

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – konštatoval, že si dovolí povedať, že takú koordinátorku akou je 

Anežka nikto nemal, ani nebude mať. Je svedomito pracovitá. Zastane si prácu aj v teréne, ale aj 

v kancelárií a veľmi často pracuje dlhšie a oveľa viac ako má. Vysvetlil rómskym poslancom, že ak majú 

nejaký problém, nech prídu za ním a neriešia to z Anežkou.  Požiadal ich, aby si uvedomili, že obec 

nerieši dávky, s tým nech sa obrátia na úrad práce. Obec má uchádzačom o zamestnanie po dohode 

s úradom práce zabezpečiť prácu a nie riešiť ich dávky.       

Prítomní rómski poslanci ospravedlňovali správanie UoZ, že oni sú taká nátura. P. Badžo prisľúbil, že im 

budú dohovárať. 

 

Informácia o zriadení pouličných osvetlení 

P. Ladislav Oravec (starosta obce) –  informoval, že ako si mohli všimnúť v kontrole plnenia uznesení sú 

tri požiadavky na vybudovanie verejného osvetlenia na Družstevnej ulici,  pri multifunkčnom ihrisku 

a v rómskej časti. Ako už bolo povedané v rómskej časti sa môže  osvetlenie realizovať až po čiastkovej 

zmene ÚPN v lokalite „Pri potoku“. Práce na  osvetlení na Družstevnej ulici a pri multifunkčnom ihrisku 

sa už začali procesom obstarania  projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.    

Ing. Tomáš Pix (poslanec obecného zastupiteľstva) – uviedol, že mal požiadavku na osvetlenie od  p. 

Štanclovej z Gerlachovskej ulice (pri kostole).  

P. Ladislav Oravec (starosta obce) –  povedal, že sa na to pozrie. Ak sa to bude dať, zakúpi  jednu lampu a 

potiahne sa kábel. Musí to pozrieť, čo sa dá robiť.  

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 13/2015: Obecné zastupiteľstvo v 

Malom Slavkove berie na vedomie informácie o zriadení pouličných osvetlení v obci 

Hlasovanie: 

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

      Ľudovít Svocák 

proti: 

zdržal sa:  

neprítomný(í):                                                                                      

 

Zmluva o budúcej zmluve s REA TATRY Bratislava 

P. Ladislav Oravec (starosta obce) –  navrhol, aby za uz. č. 14 a 15/15 hlasovali am blok, nakoľko ide o tú 

istú vec. Jedná sa o 4x zmluvy o budúcej zmluve o zriadenie vecného bremena pre firmu REA TATRY 

Bratislava  a VSE Košice. Ak chce firma REA TATRY ťahať na golfové ihrisko elektriku,  

 



musí mať povolenie od OZ, nakoľko to ide aj cez obecné pozemky. Je na nás, či to bude bezodplatne 

alebo za to zaplatia. Už teraz vieme, že neskôr túto stavbu preberie VSE Košice, preto  je potrebné 

rokovať o zmluve aj pre VSE Košice.  Dohodli sa, že odsúhlasia zmluvy za odplatu 3,50 €/bm, t. j. 1,75 

EUR/m2.   

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 14/2015: Obecné zastupiteľstvo v 

Malom Slavkove súhlasí s podpísaním  

a/ Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy (zmluva o zriadení vecného bremena) č. 001/VBr/2015 s REA 

TATRY, s.r.o., Šulekova 2, 811 06  Bratislava, názov stavby: Golfový areál Kráľovské údolie I. etapa 

Golfové ihrisko, Inžinierske siete SO: NN rozvody – prvá etapa za odplatu 1,75 EUR/m2   

b/ Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy (zmluva o zriadení vecného bremena) č. 03/VBr/2015 s REA TATRY, 

s.r.o., Šulekova 2, 811 06  Bratislava, názov stavby: Golfový areál Kráľovské údolie I. etapa Golfové 

ihrisko, Inžinierske siete SO: NN rozvody – druhá etapa za odplatu 1,75 EUR/m2  

c/ Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy (zmluva o zriadení vecného bremena) č. 005/VBr/2015 s REA 

TATRY, s.r.o., Šulekova 2, 811 06  Bratislava, názov stavby: Golfový areál Kráľovské údolie I. etapa 

Golfové ihrisko, Inžinierske siete SO: VN rozvody – prvá etapa za odplatu 1,75 EUR/m2  

d/ Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy (zmluva o zriadení vecného bremena) č. 007/VBr/2015 s REA 

TATRY, s.r.o., Šulekova 2, 811 06  Bratislava, názov stavby: Golfový areál Kráľovské údolie I. etapa 

Golfové ihrisko, Inžinierske siete SO: VN rozvody – druhá etapa za odplatu 1,75 EUR/m2  

Hlasovanie: 

za: Mgr. Ján Klein, Ing.Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav Pompa, Tibor Pompa,    

proti:  
zdržal sa: Peter Badžo, Ľudovít Svocák                                                                                     

neprítomný(í):  
 

Zmluva o budúcej zmluve s VSE Košice 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 15/2015: Obecné zastupiteľstvo v 

Malom Slavkove súhlasí s podpísaním  

a/ Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy (zmluva o zriadení vecného bremena) č. 0279/3000/2015 

s Východoslovenskou distribučnou, a.s., Mlynská 31, 042 91  Košice, názov stavby: Golfový areál 

Kráľovské údolie I. etapa Golfové ihrisko, Inžinierske siete SO: NN rozvody – prvá etapa za  dohodnutú 

jednorazovú náhradu a náhradu za obmedzenie vlastníckeho práva vo výške určenej plochou v m2 

zasahujúcou na slúžiaci pozemok, vypočítanú podľa dĺžky podzemného elektrického vedenia a šírky 

ochranného pásma 1 meter kolmo na každú stranu vedenia, pri cene 1,75 EUR/m2 

b/ Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy (zmluva o zriadení vecného bremena) č. 0282/3000/2015 

s Východoslovenskou distribučnou, a.s., Mlynská 31, 042 91  Košice, názov stavby: Golfový areál 

Kráľovské údolie I. etapa Golfové ihrisko, Inžinierske siete SO: NN rozvody – druhá etapa za dohodnutú 

jednorazovú náhradu a náhradu za obmedzenie vlastníckeho práva vo výške určenej plochou v m2 

zasahujúcou na slúžiaci pozemok, vypočítanú podľa dĺžky podzemného elektrického vedenia a šírky 

ochranného pásma 1 meter kolmo na každú stranu vedenia, pri cene 1,75 EUR/m2 

c/ Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy (zmluva o zriadení vecného bremena) č. 0285/3000/2015 s 

s Východoslovenskou distribučnou, a.s., Mlynská 31, 042 91  Košice, názov stavby: Golfový areál 

Kráľovské údolie I. etapa Golfové ihrisko, Inžinierske siete SO: VN rozvody – prvá etapa za dohodnutú 

jednorazovú náhradu a náhradu za obmedzenie vlastníckeho práva vo výške určenej plochou v m2 

zasahujúcou na slúžiaci pozemok, vypočítanú podľa dĺžky podzemného elektrického vedenia a šírky 

ochranného pásma 1 meter kolmo na každú stranu vedenia, pri cene 1,75 EUR/m2 

d/ Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy (zmluva o zriadení vecného bremena) č. 0288/3000/2015 

s s Východoslovenskou distribučnou, a.s., Mlynská 31, 042 91  Košice, názov stavby: Golfový areál 

Kráľovské údolie I. etapa Golfové ihrisko, Inžinierske siete SO: VN rozvody – druhá etapa za dohodnutú 

jednorazovú náhradu a náhradu za obmedzenie vlastníckeho práva vo výške určenej plochou v m2 

zasahujúcou na slúžiaci pozemok, vypočítanú podľa dĺžky podzemného elektrického vedenia a šírky 

ochranného pásma 1 meter kolmo na každú stranu vedenia, pri cene 1,75 EUR/m2 

Hlasovanie: 

za: Mgr. Ján Klein, Ing.Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav Pompa, Tibor Pompa,    

proti:  



zdržal sa: Peter Badžo, Ľudovít Svocák 

neprítomný(í):                                                                                      

Určenie platu starostu obce a hlavného kontrolóra obce 
P. Ladislav Oravec (starosta obce) –  informoval, že v zmysle zákona 253/94 o právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obci v znení neskorších zmien a doplnkov sa každý rok schvaľuje plat 

starostu obce a hlavného kontrolóra podľa priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Obecné 

zastupiteľstvo môže tento plat navýšiť od 0 – 70 % starostovi obce a od 0 – 30 % HK.  

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 16/2015: Obecné zastupiteľstvo v 

Malom Slavkove A/ schvaľuje mesačný plat starostu obce Malý Slavkov p. Ladislava Oravca vo výške € 1 

699,-- s účinnosťou od 01. januára 2015 s navýšením platu o 0 % od 01. januára 2015 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 2014 – € 

858,00 (Sk 25 848,108).  

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, Mgr. Ján Klein, Ing.Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav Pompa, Tibor Pompa,    

      Ľudovít Svocák 

proti: 

zdržal sa:  

neprítomný(í):                                                                                      

B/ schvaľuje                                                                                                                                                                                                                                         
mesačný plat hlavného kontrolóra obce Malý Slavkov vo výške € 67,00 s účinnosťou od 01. januára 2015 a 

mesačnú odmenu 30 % z mesačného platu hlavného kontrolóra obce (t. j. € 20,10) s účinnosťou od 01. 

januára 2015 

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 2014 – € 

858,00 (Sk 25 848,108).  

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: Mgr. Ján Klein, Ing.Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít Svocák 

proti: Peter Badžo 

zdržal sa:  

neprítomný(í):                                                                                      

Rôzne 

P. Ladislav Oravec (starosta obce) –  informoval prítomných, že 05. 03. 2015 bola vyhlásená výzva 

Ministerstva vnútra SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych 

potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity. Uviedol, že obec Malý Slavkov by 

sa do tejto výzvy mohla zapojiť, konkrétne do aktivity Podpora vybudovania a dobudovania technickej 

vybavenosti v osídleniach s marginalizovanými rómskymi komunitami – miestne komunikácie – cesty. 

Max. výška dotácie na jeden projekt je 15 000.- € a požadovaná výška spolufinancovania je minimálne vo 

výške 10 % z celkových predpokladaných výdavkov z vlastných zdrojov obce alebo z iných verejných 

zdrojov.  

Po rozprave prítomní poslanci súhlasili, aby sa obec zapojila do uvedenej výzvy.   

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 17/A/2015: Obecné zastupiteľstvo v 

Malom Slavkove A/súhlasí so zapojením sa obce Malý Slavkov do výzvy č. USVRK-OKA-2015/000967 na 

predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR, Aktivita 2.2:          

Podpora vybudovania a dobudovania technickej vybavenosti  v osídleniach s marginalizovanými   



rómskymi komunitami – miestne komunikácie (cesty) marginalizovaných rómskych komunitách  s 10% 

spolufinancovaním obce. 

Hlasovanie:           

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

      Ľudovít Svocák 

proti: 

zdržal sa:  

neprítomný(í):                                                                        

Mgr. Ján Klein (poslanec obecného zastupiteľstva) –  požiadal starostu obce o rekonštrukciu rigola 

smerom od križovatky  Družstevnej ulice po most na tejto ulici.. Rigol je v dezolátnom stave  zásluhou 

ťažkých aut, ktoré jazdia do Hydiny SK. Ničia nielen cesty a rigoly, ale už niekoľkokrát kamióny 

poškodili a zničili kostolné oplotenie. Je potrebné to zo strany obce bezodkladne riešiť.  

Po vzájomnej rozprave sa prítomní dohodli, že starosta obce vyvolá jednanie so zástupcami firmy 

Hydina SK ohľadom znehodnocovania a poškodzovania miestnej komunikácie na Družstevnej ulici. 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 17/B/2015: Obecné zastupiteľstvo 

v Malom Slavkove B/odporúča starostovi obce vyvolať jednanie so zástupcami  firmy Hydina SK Nová 

Ľubovňa ohľadom znehodnocovania a poškodzovania miestnej komunikácie na Družstevnej ulici 

Hlasovanie: 

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

      Ľudovít Svocák 

proti: 

zdržal sa:  

neprítomný(í):                                                                                     
Ing. Tomáš Pix (poslanec obecného zastupiteľstva) – povedal, že ho oslovil p. Starinský z Lúčnej ulici 

ohľadom oplotenia obecného rigola susediaceho s jeho pozemkom. Ďalej upozornil na voľne sa 

pohybujúcich psov po Lúčnej ulici. 

P. Ladislav Oravec (starosta obce) –  uviedol, že so žiadosťami p. Starinského a p. Kuchtovej sa už OZ 

zaoberalo niekoľkokrát. Odsúhlasili im odpredaj pozemku v zmysle zásad hospodárenia s majetkom 

obce za 7,00/m, s čím oni nesúhlasili. Obec nebude oplocovať rigol. P. Starinský si môže oplotiť svoj 

pozemok. 

Problémom  túlavých psov sa obec zaoberá  a  rieši  neustále. Starosta skúsi ešte osobne pohovoriť 

s majiteľmi psov, ktoré sa potulujú po Lúčnej ulici.   

Rastislav Pompa (poslanec obecného zastupiteľstva) – sa pýtal, prečo bolo zasadanie OZ zvolané tak 

neskoro.  

P. Ladislav Oravec (starosta obce) –  informoval, že ak je niečo potrebné na prerokovanie, zvolá OZ. 

Ak nemá nič, zvoláva zasadanie v zmysle zákona. Teraz nemal dôvod ho zvolávať skôr, nakoľko nemal 

nič dôležité.  

Informoval  prítomných, že reagoval na výzvu Ministerstva školstva na rozšírenie kapacity škôlky. 

Prítomným dal k nahliadnutiu projekt.                                                                                                             

 

 Záver 

     Na záver starosta obce p. Ladislav Oravec poďakoval prítomným poslancom, za účasť a ukončil 2. 

zasadanie obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove. 

 

V Malom Slavkove, 18. 03. 2015 

Zapísala: Veronika Pirožeková 

 

                                                                                                                Ladislav Oravec 

                                                                                                                   starosta obce 

 

Overovatelia: 

Ing. Tomáš Pix 

 

Rastilsav Pompa 



 

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 

                                                 Malý Slavkov, 10. 03. 2015 
 

Uznesenia 
z 2.  zasadania obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove 

konaného dňa 10. marca 2015 v zasadačke  na Obecnom úrade v Malom Slavkove 
 

 

Uznesenie č. 4/2015 

z 2. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 10. 03. 2015 

Program 2. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 10. 03. 2015 

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

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

 

schvaľuje 

program rokovania 2. zasadnutia OZ v Malom Slavkove 

 

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

      Ľudovít Svocák 

proti: 

zdržal sa:  

neprítomný(í):  
                                                                                                              

                                                                                                                 

                                                                                                                 Ladislav Oravec 

                                                                                                                     starosta obce 

 

Uznesenie č. 5/2015 
z 2. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 10. 03. 2015 

Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa  

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

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 

 

určuje 
do návrhovej komisie: Marek Pompa, Tibor Pompa 
za overovateľov zápisnice: Ing. Tomáš Pix, Rastilsav Pompa 

za zapisovateľa: Veronika Pirožeková 

 

Hlasovanie: 

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

      Ľudovít Svocák 

proti: 

zdržal sa:  

neprítomný(í):                                                                                    
 

                                                                                                                 Ladislav Oravec 

                                                                                                                     starosta obce 



 

Uznesenie č. 6/2015 
z 2. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 10. 03. 2015 

Kontrola plnenia uznesení zo  04. a 14. 12. 2014 

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

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

berie na vedomie 
kontrolu plnenia uznesení zo  04. a 14. 12. 2014 ako informatívnu 

 

Hlasovanie: 

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

      Ľudovít Svocák 

proti: 

zdržal sa:  

neprítomný(í):                                                                                   
                                                                                                                 

                                                                                                                Ladislav Oravec 

                                                                                                                    starosta obce 

Uznesenie č. 7/2015 
z 2. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 10. 03. 2015 

Oznámenie funkcií, zamestnaní a činností majetkových pomerov starostu obce Malý Slavkov verejných 

funkcionárov 

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

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 2015 starostu obce Malý Slavkov p. 

Ladislava Oravca  

Hlasovanie: 

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

      Ľudovít Svocák 

proti: 

zdržal sa:  

neprítomný(í):                                                                                     
                                                                                                               Ladislav Oravec 

                                                                                                                  starosta obce 

 

Uznesenie č. 8/2015 
z 2. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 10. 03. 2015 

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malý Slavkov za rok 2014 

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

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

berie na vedomie 

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malý Slavkov za rok 2014 

 

Hlasovanie: 

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

      Ľudovít Svocák 

proti: 

zdržal sa:  

neprítomný(í):                                                                                      Ladislav Oravec 

                                                                                                                  starosta obce 



Uznesenie č. 9/2015 
z 2. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 10. 03. 2015 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malý Slavkov na I. polrok 2015 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malý Slavkov na I. polrok 2015 

 

Hlasovanie: 

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

      Ľudovít Svocák 

proti: 

zdržal sa:  

neprítomný(í):                                                                                      
                                                                                                               Ladislav Oravec 

                                                                                                                  starosta obce 

Uznesenie č. 10/2015 
z 2. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 10. 03. 2015 

Určenie poslanca za člena Rady školy v Materskej škole Malý Slavkov 

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

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

určuje 

p. Mgr. Jána Kleina (poslanca obecného zastupiteľstva) za člena Rady školy v Materskej škole Malý 

Slavkov 
 

Hlasovanie: 

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

proti: 

zdržal sa: Rastislav Pompa 

neprítomný(í):                                                                               
 

 

                                                                                                              Ladislav Oravec 

                                                                                                                  starosta obce 

 

Uznesenie č. 11/2015 
z 2. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 10. 03. 2015 

Určenie názvu ulíc – lokalita Kráľovské údolie 

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

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

odporúča 

starostovi obce vykonať verejný prieskum ohľadom názvu ulice na novej IBV v lokalite „Kráľovské 

údolie“ v termíne do 31. 03. 2015 

 

Hlasovanie: 

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

      Ľudovít Svocák 

proti: 

zdržal sa:  

neprítomný(í):                                                                                      
                                                                                                            

                                                                                                              Ladislav Oravec 

                                                                                                                  starosta obce 
 



Uznesenie č. 12/2015 
z 2. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 10. 03. 2015 

Schválenie Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku podľa § 54 – 5 % spolufinancovanie 

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

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

schvaľuje 

vypracovanie Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest pre 

znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie u verejných činiteľov v rámci národného projektu 

„Podpora zamestnávania UoZ“ – Aktivita č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. 

o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo 

zdrojov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, s  5 % 

spolufinancovaním obce (počet uchádzačov o zamestnanie 5, mesačný príspevok obce  cca 30,00 €) 

 

Hlasovanie: 

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

      Ľudovít Svocák 

proti: 

zdržal sa:  

neprítomný(í):                                                                                      
                                                                                                            

                                                                                                         

 

                                                                             Ladislav Oravec 

                                                                                                                  starosta obce 

 
 

 

 

 

Uznesenie č. 13/2015 
z 2. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 10. 03. 2015 

Informácia o zriadení pouličných osvetlení 

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

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

berie na vedomie 

informácie o zriadení pouličných osvetlení v obci 

 

Hlasovanie: 

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

      Ľudovít Svocák 

proti: 

zdržal sa:  

neprítomný(í):                                                                                      
                                                                                                            

 

 

 

                                                                                                              Ladislav Oravec 

                                                                                                                  starosta obce 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

Uznesenie č. 14/2015 
z 2. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 10. 03. 2015 

Zmluva o budúcej zmluve s REA TATRY Bratislava 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

 

súhlasí  
 

s podpísaním 

 

a/ Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy (zmluva o zriadení vecného bremena) č. 001/VBr/2015 s REA 

TATRY, s.r.o., Šulekova 2, 811 06  Bratislava, názov stavby: Golfový areál Kráľovské údolie I. etapa 

Golfové ihrisko, Inžinierske siete SO: NN rozvody – prvá etapa za odplatu 1,75 EUR/m2 

 

b/ Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy (zmluva o zriadení vecného bremena) č. 03/VBr/2015 s REA 

TATRY, s.r.o., Šulekova 2, 811 06  Bratislava, názov stavby: Golfový areál Kráľovské údolie I. etapa 

Golfové ihrisko, Inžinierske siete SO: NN rozvody – druhá etapa za odplatu 1,75 EUR/m2 

  

 

c/ Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy (zmluva o zriadení vecného bremena) č. 005/VBr/2015 s REA 

TATRY, s.r.o., Šulekova 2, 811 06  Bratislava, názov stavby: Golfový areál Kráľovské údolie I. etapa 

Golfové ihrisko, Inžinierske siete SO: VN rozvody – prvá etapa za odplatu 1,75 EUR/m2 

 

 

d/ Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy (zmluva o zriadení vecného bremena) č. 007/VBr/2015 s REA 

TATRY, s.r.o., Šulekova 2, 811 06  Bratislava, názov stavby: Golfový areál Kráľovské údolie I. etapa 

Golfové ihrisko, Inžinierske siete SO: VN rozvody – druhá etapa za odplatu 1,75 EUR/m2 

 

 

Hlasovanie: 

za: Mgr. Ján Klein, Ing.Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav Pompa, Tibor Pompa,    

proti:  
zdržal sa: Peter Badžo, Ľudovít Svocák                                                                                     

neprítomný(í):  
                                                                                                            

                                                                                                               

 

                                                                           

 

                                                                                Ladislav Oravec 

                                                                                                                  starosta obce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Uznesenie č. 15/2015 
z 2. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 10. 03. 2015 

Zmluva o budúcej zmluve s VSE Košice 

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

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

 

súhlasí 
 

s podpísaním  

 

a/ Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy (zmluva o zriadení vecného bremena) č. 0279/3000/2015 

s Východoslovenskou distribučnou, a.s., Mlynská 31, 042 91  Košice, názov stavby: Golfový areál 

Kráľovské údolie I. etapa Golfové ihrisko, Inžinierske siete SO: NN rozvody – prvá etapa za  

dohodnutú jednorazovú náhradu a náhradu za obmedzenie vlastníckeho práva vo výške určenej 

plochou v m2 zasahujúcou na slúžiaci pozemok, vypočítanú podľa dĺžky podzemného elektrického 

vedenia a šírky ochranného pásma 1 meter kolmo na každú stranu vedenia, pri cene 1,75 EUR/m2 

 

b/ Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy (zmluva o zriadení vecného bremena) č. 0282/3000/2015 

s Východoslovenskou distribučnou, a.s., Mlynská 31, 042 91  Košice, názov stavby: Golfový areál 

Kráľovské údolie I. etapa Golfové ihrisko, Inžinierske siete SO: NN rozvody – druhá etapa za 

dohodnutú jednorazovú náhradu a náhradu za obmedzenie vlastníckeho práva vo výške určenej 

plochou v m2 zasahujúcou na slúžiaci pozemok, vypočítanú podľa dĺžky podzemného elektrického 

vedenia a šírky ochranného pásma 1 meter kolmo na každú stranu vedenia, pri cene 1,75 EUR/m2 

 

c/ Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy (zmluva o zriadení vecného bremena) č. 0285/3000/2015 

s  Východoslovenskou distribučnou, a.s., Mlynská 31, 042 91  Košice, názov stavby: Golfový areál 

Kráľovské údolie I. etapa Golfové ihrisko, Inžinierske siete SO: VN rozvody – prvá etapa za 

dohodnutú jednorazovú náhradu a náhradu za obmedzenie vlastníckeho práva vo výške určenej 

plochou v m2 zasahujúcou na slúžiaci pozemok, vypočítanú podľa dĺžky podzemného elektrického 

vedenia a šírky ochranného pásma 1 meter kolmo na každú stranu vedenia, pri cene 1,75 EUR/m2 

 

d/ Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy (zmluva o zriadení vecného bremena) č. 0288/3000/2015 

s  Východoslovenskou distribučnou, a.s., Mlynská 31, 042 91  Košice, názov stavby: Golfový areál 

Kráľovské údolie I. etapa Golfové ihrisko, Inžinierske siete SO: VN rozvody – druhá etapa za 

dohodnutú jednorazovú náhradu a náhradu za obmedzenie vlastníckeho práva vo výške určenej 

plochou v m2 zasahujúcou na slúžiaci pozemok, vypočítanú podľa dĺžky podzemného elektrického 

vedenia a šírky ochranného pásma 1 meter kolmo na každú stranu vedenia, pri cene 1,75 EUR/m2 

 

Hlasovanie: 

za: Mgr. Ján Klein, Ing.Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav Pompa, Tibor Pompa,    

proti:  
zdržal sa: Peter Badžo, Ľudovít Svocák 

neprítomný(í):                                                                                      
                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                              Ladislav Oravec 

                                                                                                                 starosta obce 

 

                                                                          



Uznesenie č. 16/2015 
z 2. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 10. 03. 2015 

Určenie platu starostu obce a hlavného kontrolóra obce 

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

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

A/ schvaľuje  

mesačný plat starostu obce Malý Slavkov p. Ladislava Oravca vo výške € 1 699,-- s účinnosťou od 01. 

januára 2015 s navýšením platu o 0 % od 01. januára 2015 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 

2014 – € 858,00 (Sk 25 848,108).  

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, Mgr. Ján Klein, Ing.Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav Pompa, Tibor Pompa,    

      Ľudovít Svocák 

proti: 

zdržal sa:  

neprítomný(í):                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                               Ladislav Oravec 

                                                                                                                  starosta obce 

 

B/ schvaľuje  

mesačný plat hlavného kontrolóra obce Malý Slavkov vo výške € 67,00 s účinnosťou od 01. januára 

2015 a mesačnú odmenu 30 % z mesačného platu hlavného kontrolóra obce (t. j. € 20,10) s účinnosťou 

od 01. januára 2015 

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 

2014 – € 858,00 (Sk 25 848,108).  

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: Mgr. Ján Klein, Ing.Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít Svocák 

proti: Peter Badžo 

zdržal sa:  

neprítomný(í):                                                                                      
  

 

                                                                                Ladislav Oravec 

                                                                                                                  starosta obce 



 

Uznesenie č. 17/2015 
z 2. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 10. 03. 2015 

Rôzne 

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

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

 

A/súhlasí 

so zapojením sa obce Malý Slavkov do výzvy č. USVRK-OKA-2015/000967 na predkladanie žiadosti 

o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR, Aktivita 2.2: Podpora vybudovania 

a dobudovania technickej vybavenosti v osídleniach s marginalizovanými  rómskymi komunitami – 

miestne komunikácie (cesty) marginalizovaných  rómskych komunitách  s 10% spolufinancovaním 

obce 

 

Hlasovanie: 

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

      Ľudovít Svocák 

proti: 

zdržal sa:  

neprítomný(í):                                                                        

 

 

 

                                                                                                              Ladislav Oravec 

                                                                                                                  starosta obce 

 

 

B/odporúča 

starostovi obce vyvolať jednanie so zástupcami  firmy Hydina SK Nová Ľubovňa ohľadom 

znehodnocovania a poškodzovania miestnej komunikácie na Družstevnej ulici 

 

Hlasovanie: 

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

      Ľudovít Svocák 

proti: 

zdržal sa:  

neprítomný(í):                                                                                     

 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

                                                                                                              Ladislav Oravec 

                                                                                                                  starosta obce 

 

 

 


