O B E C MA L Ý S L A V K O V
Malý SlavkovĽ 12. 06. 2017

ZÁPISNICA

z 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove konaného
dňa 12. 06. 2017 o 16.30 hod. v zasadačke na Obecnom úrade v Malom Slavkove
Prítomní: Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav Pompa, udovít Svocák
Neprítomný(í): Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Tibor Pompa
Ospravedlnený(í): Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Tibor Pompa
Prezenčná listina tvorí neoddelite nú súčas tejto zápisnice.
Neoddelite nou súčas ou tejto zápisnice je elektronická nahrávka DVD nosiča č. 20//2017
Program:
1. Otvorenie zasadania a schválenie programu
2. Určenie návrhovej komisieĽ overovate ov zápisnice a zapisovate a
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Schválenie predloženia žiadosti ŽoNFP na RO v rámci výzvy na predkladanie žiadosti
o nenávratný finančný príspevok – Zníženie energetickej náročnosti verejných budov
5. Schválenie záverečného účtu Obce Malý Slavkov za rok 2016
6. Rôzne
7. Interpelácia poslancov
8. Diskusia
9. Záver
Úvod
Starosta obce p. Ladislav Oravec otvoril a viedol dvadsiate zasadanie obecného zastupite stva.
Privítal prítomných poslancov. KonštatovalĽ že obecné zastupite stvo je uznášania schopnéĽ zo
siedmich poslancov sú prítomní 4.
Predložil na schválenie program 20. zasadania OZ a požiadal prítomných poslancov o jeho
prípadné doplnenie.
Keďže nikto z prítomných poslancov nemal nič na doplnenie programu, starosta obce dal
hlasova za predložený program.
Obecné zastupite stvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 172/2017: Obecné
zastupite stvo v Malom Slavkove schvaľuje program rokovania 20. zasadania obecného
zastupite stva v Malom Slavkove.
Hlasovanie:
za: Ing.Tomáš PixĽ Marek Pompa, Rastislav Pompa, udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ Tibor Pompa
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Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – určil
do návrhovej komisie: Ing. Tomáš PixĽ udovít Svocák
za overovate ov zápisnice: Marek Pompa, Rastislav Pompa
za zapisovate a zápisnice: Veroniku Pirožekovú
Obecné zastupite stvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 173/2017: Obecné
zastupite stvo v Malom Slavkove
určuje
do návrhovej komisie: za overovate ov zápisnice: Ing. Tomáš PixĽ udovít Svocák
za overovate ov zápisnice: Marek PompaĽ Rastislav Pompa
za zapisovate a: Veroniku Pirožekovú
Hlasovanie:
za: Ing.Tomáš PixĽ Marek PompaĽ Rastislav PompaĽ udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ Tibor Pompa
Kontrola plnenia uznesení z 10. 06. 2017
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – požiadal prítomných poslancov o vyjadrenie sa ku kontrole
plnenia uzneseníĽ ktorá tvorila súčas pracovného materiálu na 20. zasadanie OZ.
P. Marek Pompa (poslanec obecného zastupite stva) – kedy bude vybudované osvetlenie
v rómskej časti.
Ladislav Oravec (starosta obce) – ako to bolo schválené, až po čiastkovej zmene ÚPN Pri
potokuĽ ktorú momentálne kraj vrátil na doplnenie. Ak sa splnia všetky ich podmienky prejde to
procesom schva ovania obecným zastupite stvom.
Poslanci obecného zastupite stva predloženú kontrolu plnenia uznesení zobrali na vedomie ako
informatívnu.
Obecné zastupite stvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 174/2017: Obecné
zastupite stvo v Malom Slavkove berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 10. 05. 2017
ako informatívnu.
Hlasovanie:
za: Ing.Tomáš PixĽ Marek PompaĽ Rastislav PompaĽ udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ Tibor Pompa
Schválenie predloženia žiadosti ŽoNFP na RO v rámci výzvy na predkladanie žiadosti
o nenávratný finančný príspevok – Zníženie energetickej náročnosti verejných budov
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informoval prítomnýchĽ že už má k dispozícii presný
finančný rozpočet na projekt „Zníženie energetickej náročnosti verejných budov“. V našom
prípade ide o rekonštrukciu budovy obecného úradu. Tak ako ich informoval už na minulom
zasadaní OZ, spotreba energií klesne o 83 %. Budeme si sami ekologicky vyrába vlastnú
elektrikuĽ vďaka slnečnej energii. Prebytok energie bude použitý na výrobu tepla – fotovoltaika,
rekuperácia zase zabezpečí prísun čerstvého vzduchuĽ pričom dokáže využi teplo odpadového
vzduchu na ohrev čerstvého privádzaného. Na budove bude vymenená strecha a zabezpečený
bezbariérový prístup. Obec sa na uvedenom projekte bude podie a 5 % spolufinancovaním, t. j.
8 385,84 EUR.
Po rozprave, v ktorej sa napr. poslanec Ing. Pix informoval, či môže by cez túto výzvu
zrealizovaná aj prístavba k obecnému úraduĽ poslanec p. Svocák konštatovalĽ že treba ís do toho
aj za cenuĽ že vzniknú prípadné neoprávnené náklady.
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – pripomenul prítomnýmĽ že cez tento projekt sa nesmie robi
prístavba ani nadstavba verejnej budovy.
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Požiadal prítomných poslancovĽ aby hlasovali o predložení žiadosti ŽoNFP na Zníženie
energetickej náročnosti verejných budov s 5 % spolufinancovaním obce v maximálnej výške
8 385,84 EUR.
Obecné zastupite stvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 175/2017: Obecné
zastupite stvo v Malom Slavkove schvaľuje predloženie žiadosti ŽoNFP na RO v rámci výzvy
na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok – Zníženie energetickej náročnosti
verejných budovĽ Operačný program: Kvalita životného prostrediaĽ Prioritná os: 4Ľ Špecifický
cie : 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov:
- názov projektu: Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu
v obci Malý Slavkov
- výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadate a
z celkových oprávnených výdavkov – 8 385,84 EUR
- výška neoprávnených výdavkovĽ o ktoré bola znížená výška celkových oprávnených
výdavkov v dôsledku plánovanej úspory energie na vykurovanie 0Ľ00 EUR
- kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19
Hlasovanie:
za: Ing.Tomáš PixĽ Marek PompaĽ Rastislav PompaĽ udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ Tibor Pompa
Schválenie záverečného účtu Obce Malý Slavkov za rok 2016
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – uviedolĽ že všetci mali k dispozícii v pracovných
materiáloch na dnešné zasadanie OZ stanovisko hlavnej kontrolórky a záverečný účet
celoročného hospodárenia našej obce v r. 2016. Vyššie uvedené materiály boli v zmysle zákona
zverejnené po dobu 15 dní na internetovej stránke obce a na informačných tabuliach v obci.
Stanovisko hlavnej kontrolórky je: odporúča obecnému zastupite stvu schváli záverečný účet
bez výhrad. Prítomní poslanci mali priestor na prípadné otázky, či dotazy k predloženému
materiálu.
Ing. Tomáš Pix (poslanec obecného zastupite stva) – sa informoval k položke úveru na
asfaltový koberec na ul. Lúčnej (r. 2006) a po sko-slovenského projektu (r. 2010) a k položke
sociálneho fonduĽ prečo nebol vyčerpaný, aby to neprepadlo.
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – uviedolĽ že úvery boli v r. 2010 zlúčené do jedného
dlhodobého s dobou splatnosti do r. 2026 s mesačnými splátkami vo výške 323Ľ00 €Ľ ktoré obec
pravidelne splácaĽ sociálny fond je tvorený v zmysle zákona zamestnávate om z hrubej mzdy
zamestnanca. Sociálny fond sa tvorí za december k 31. 12. 2016, preto sa to v hospodárení
prenáša do nového obdobia (materiál záverečného účtu je zhotovený podrobne s vysvet ujúcimi
informáciami o jednotlivých položkách).
Starosta obce dal hlasova za predložený návrh uznesenia.
Obecné zastupite stvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 176/2017: Obecné
zastupite stvo v Malom Slavkove A/ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu
záverečnému účtu obce Malý Slavkov za rok 2016
B/ schvaľuje
- záverečný účet a celoročné hospodárenie obce Malý Slavkov za rok 2016 bez výhrad
- vysporiadanie prebytku rozpočtu v sume 5 158Ľ68 € 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
5 158Ľ68 €
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Hlasovanie:
za: Ing.Tomáš PixĽ Marek PompaĽ Rastislav PompaĽ udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ Tibor Pompa
Rôzne
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informoval prítomnýchĽ že vyšli nové výzvyĽ do ktorých sa
dá a je možnos ešte v tomto roku zapoji . Ide napr. o výzvy na výstavbu vodovodu (v lokalite
Pri potoku)Ľ na výstavbu domu smútku + zavedenie kamerového systému po obci, separačný
dvor + smetné nádobyĽ kompostéry a občianske hliadky. V týchto výzvach je podiel
spolufinancovania obce 5 % z celkových nákladov. Predkladá im na zváženie, či zapoji obec do
uvedených výzievĽ ktoré sú pre našu obec zaujímavé. Napr. separačný dvor bude obec
potrebova , nako ko pod a zákona o odpadoch je obec od nového roka povinná zabezpeči aj
zber zeleného odpaduĽ preto bude dobré využi takúto možnos ma vlastný separačný dvor.
V prípade zapojenia sa do tejto výzvy, by obec vybudovala štyri staničky so smetnými
nádobami zabudovanými do zemeĽ ktoré by sa rozmiestnili po obci t. j. v hornej časti na
križovatke pri rómochĽ v parkuĽ pri moste na Družstevnej ulici a na Krá ovskej ulici za
pozemkom p. Gancarčíka. Čo sa týka výzvy na dom smútku, tá musí ís súbežne aj so zriadením
kamerového systému po obci (150 000.- € na DS a 100 000.- € na kamerový systém). Aj dom
smútku je pre obec potrebnýĽ bolo by dobré využi takúto možnos . Treba popremýš a
a rozhodnú sa, či do toho ideme. V tomto roku už máme schválený jeden projekt - rekonštrukcia
MŠ.
V rozprave napr. poslanec Ing. Pix nastolil otázkuĽ či nepočka na niečo inéĽ či nie sú nejaké
výzvy na zeleňť Poslanec Svocák navrhuje ís do tohoĽ všetko sú to potrebné veci pre obec.
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – skonštatovalĽ že v obci je ešte toho ve a, čo chýba ako
napr. chodníkyĽ cesty, ale na to zatia nevyšli výzvy a obec ako to už povedal na predošlých
zasadaniach nevie takéto projekty pokry len z vlastného rozpočtu. Požiadal prítomných, či
súhlasia, aby sa obec zapojila do vyššie uvedených projektov s jej 5 % spolufinancovaním.
Obecné zastupite stvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 177/2017: Obecné
zastupite stvo V Malom Slavkove schvaľuje zapoji sa v roku 2017 do výziev na separačný
dvor, kompostéryĽ vodovodĽ dom smútku - kamerový systém v obci a občianske hliadky s 5 %
spolufinancovaním obce.
Hlasovanie:
za: Ing.Tomáš PixĽ Marek PompaĽ Rastislav PompaĽ udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ Tibor Pompa
Interpelácia
Marek Pompa (poslanec obecného zastupite stva) – sa informoval, ako stojíme s kanálom na
Gerlachovskej ulici.
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – už má pomerané ko ko metrov rúr je potrebných (180 m
a 140 m). Do dvoch týždňov by mali by dodané a začne sa robi aj šachta na Lúčnej ulici.
Ras o Pompa (poslanec obecného zastupite stva) – kedy sa bude robi Družstevná ulica?
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – zmluva je do konca augustaĽ bude vola majite om Hydiny
Sk.
P. Ing. Tomáš Pix (poslanec obecného zastupite stva) – prečo kosíme až ku krížu?
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P. Ladislav Oravec (starosta obce) – iní občania sa zas pýtajú, prečo sa nekosí až do Kežmarku.
ažko vyhovie každému.
Diskusia
V diskusii p. starosta predložil prítomným poslancom tabu ky s preh adom výberu poplatku za
TKO a dane z nehnute ností za obdobie od r. 2010 do r. 2017. Spoločne rozoberali tento
dlhoročný problém
s neplatičmi. V závere skonštatovaliĽ že až od starostovania p. Oravca sa začali postupne spláca
dlhoročné dlhy a nedoplatky za smeti a daň z nehnute ností. Zoznam neplatičov bude
zverejnený, tak ako sa dohodli na predošlom zasadaní, avšak predtým posielala obec výmery na
rok 2017 a upozornenia o nezaplatení dane, či poplatku za smeti.
Záver
Starosta obce p. Ladislav Oravec poďakoval prítomným poslancom za účas a ukončil 20.
zasadanie obecného zastupite stva v Malom Slavkove.
V Malom Slavkove, 16. 06. 2017
Zapísala: Veronika Pirožeková

Ladislav Oravec
starosta obce

Overovatelia: Marek Pompa

Rastislav Pompa
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