
 

 

O B E C    MA L Ý    S L A V K O V 
                                                                                          Malý SlavkovĽ 28. 03. 2013 

Z Á P I S N I C A 
z  22. zasadnutia obecného zastupiteIstva  v Malom Slavkove konaného 
dňa 27. marca 2013 o 9.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu 

 

Prítomní:  podIa prezenčnej listinyĽ ktorá tvorí neoddeliteInú súčasť tejto zápisnice. 

Program:                                       
1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 
2. Určenie návrhovej komisieĽ overovateIov zápisnice a zapisovateIa 
3. Žiadosť REA TATRY Bratislava o začatie procesu obstarávania územného plánu zóny 

„KRÁHOVSKÉ ÚDOLIE – Golfové ihrisko II. etapa Malý Slavkov (plochy športu – golfové 
ihrisko 18 jamiekĽ zástavba IBV) 

4. Záver 
 
Úvod 
     Starosta   obce p. Ladislav Oravec zahájil a viedol   dvadsiate druhé   zasadnutie obecného 
zastupiteIstva v Malom Slavkove.  Privítal poslancov obecného zastupiteIstva. 
Prítomným poslancom predložil na schválenie program 22. zasadnutia OZ a požiadal o jeho 
prípadné doplnenie  s ich strany. P. Hudovít Svocák  poslanec OZ požiadalĽ aby bol program 
doplnený o bod. 4. Rôzne.   Prítomní poslanci súhlasili s doplnením programu 22. zasadnutia OZ.   
Program: 

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 
2.   Určenie návrhovej komisieĽ overovateIov zápisnice a zapisovateIa 
3. Žiadosť REA TATRY Bratislava o začatie procesu obstarávania územného plánu zóny 

„KRÁHOVSKÉ ÚDOLIE – Golfové ihrisko II. etapa Malý Slavkov (plochy športu – 
golfové ihrisko 18 jamiekĽ zástavba IBV) 

4. Rôzne 
5. Záver 

Obecné zastupiteIstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 261/2013: Obecné 
zastupiteIstvo v Malom Slavkove schvaľuje program 22. zasadnutia obecného zastupiteIstva 
Hlasovanie: 
za: František BiesĽ  Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek PištaĽ Stanislav PompaĽ  
      Hudovít Svocák 
proti: 
zdržal sa:  
neprítomný(í):  
 
Určenie návrhovej komisieĽ overovateIov zápisnice  

 
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a zvolení: Stanislav PompaĽ Anton Oračko    
Za overovateIov zápisnice boli navrhnutí a určení: Mgr. Ján KleinĽ Emil Pišta 
ZapisovateI zápisnice: Veronika Pirožeková  



Obecné zastupiteIstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 262/2013: Obecné 
zastupiteIstvo v Malom Slavkove určuje 
Návrhovú komisiu v zložení: Stanislav PompaĽ Anton Oračko   
Overovateľov zápisnice v zložení: Mgr. Ján KleinĽ Emil Pišta  
Zapisovateľ zápisnice: Veronika Pirožeková  
Hlasovanie: 
za: František BiesĽ Mgr. Ján KleinĽ  Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek PištaĽ Stanislav PompaĽ 
      Hudovít Svocák 
proti: 
zdržal sa:  
neprítomný(í):  
 
Žiadosť REA TATRY Bratislava o začatie procesu obstarávania územného plánu zóny 
„KRÁHOVSKÉ ÚDOLIE – Golfové ihrisko II. etapa Malý Slavkov (plochy športu – golfové 
ihrisko 18 jamiekĽ zástavba IBV) 
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – oboznámil prítomnýchĽ že toto zasadnutie zvolal na základe  
žiadosti firmy Rea TatryĽ nakoIko chcú robiť na druhej etape  obstarávania ÚPN zóny - Golfové 
ihrisko - plochy športu – golfové ihrisko 18 jamiekĽ zástavba IBV. Ide o toĽ že  majú možnosť 
čerpať finančné prostriedky z európskych fondovĽ o ktoré je potrebné žiadať do konca marca.  
P. František Bies  (poslanec obecného zastupiteIstva) – víta aktivity firmy  Rea Tatry BAĽ  to čo 
mala v zámereĽ aj robí. Keď prídu peniazeĽ sú to výhody aj pre obecĽ hovorí sám za sebaĽ on 
podporí uvedený zámer.  
P. Stanislav Pompa (poslanec obecného zastupiteIstva) – zaráža hoĽ že ešte nie je ukončená prvá 
etapaĽ prečo už chcú robiť na druhej etape? 
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – podIa informácií Ing. MederihoĽ zástupcu firmy Rea TatryĽ 
chce byť firma pripravená  a bude robiť všetko pre toĽ aby získala finančné prostriedky z fondov. 
Jednou z podmienok pre získanie financií z EF je aj súhlasné stanovisko obecného zastupiteIstva 
k predmetnému zámeru. Na 1. etape sa priebežne robí. Starosta  pripomenul prítomnýmĽ že obecné 
zastupiteIstvo v predchádzajúcom období súhlasilo s čiastkovou zmenou ÚPN obce  pre firmu Rea 
Tatry BA, v ktorej sa hovorí aj o tomĽ že jednotlivé etapy tohto zámeru sa budú riešiť podrobne cez 
proces obstarávania  územného plánu zónyĽ kde je všetko presne vyšpecifikované. Firma Rea Tatry 
sa zaviaže (bude to aj v uznesení)Ľ že všetky finančné nákladyĽ ktoré  vzniknúĽ  v plnom rozsahu 
obci uhradí. Firma chce týmto zámerom zlukratívniť  pozemkyĽ a tým  po nich zvýšiť dopyt. 
Obecné zastupiteIstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 263/2013: Obecné 
zastupiteIstvo v Malom Slavkove 
A. prerokovalo 
A.1. žiadosť spoločnosti REA TATRY s.r.o. Bratislava o začatie procesu obstarávania územného 
plánu zóny „KRÁHOVSKÉ  ÚDOLIE – Golfové ihrisko II. etapa Malý Slavkov (plochy športu – 
golfové ihrisko 18 jamiekĽ zástavba IBV)“ 
B. súhlasí 
B.1       so začatím procesu obstarávania územného plánu zóny KRÁHOVSKÉ  ÚDOLIE – Golfové 
ihrisko II. etapa Malý Slavkov (plochy športu – golfové ihrisko 18 jamiekĽ zástavba IBV)“. 
Finančné náklady spojené s obstarávaním územnoplánovacej dokumentácie zóny v zmysle § 19 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení 
neskorších predpisov uhradí spoločnosť REA TATRY s.r.o.  Bratislava v plnom rozsahu. 
Hlasovanie: 
za: František BiesĽ  Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek PištaĽ Stanislav PompaĽ  
      Hudovít Svocák 
proti: 
zdržal sa:  
neprítomný(í):  
 
Rôzne 
P. Ladislav Oravec (starosta obce) –  poprosil prítomnýchĽ aby v bode rôzne nič neschvaIovali. 



P. Hudovít Svocák  (poslanec obecného zastupiteIstva) – uviedolĽ že má veci na schvaIovanie. Ide 
mu o p. ŠterbákaĽ ktorý vytvoril  obecnú  webovú stránku a už skoro rok a pol ju na vysokej 
profesionálnej úrovni dopĺňaĽ aktualizujeĽ a to bezplatne. Za takúto  činnosť sa vynakladajú nemalé 
finančné prostriedkyĽ ktoré on našej obci ušetrí.   ŽiadaĽ aby mu za túto aktivitu bola priznaná 
odmena vo výške  EUR 100Ľ00.            
P. Ladislav Oravec (starosta obce) –  informovalĽ že p. Šterbák vykonáva túto prácu – 
administrátora  v rámci  aktivačnej činnosti. PotvrdilĽ že jeho práca je na vysokej profesionálnej 
úrovniĽ je ústretovýĽ kedykoIvek počas 24. hod. je k dispozícii a  obecnú webovú stránku 
aktualizujeĽ dopĺňa podIa vzniknutých požiadaviek. S jeho prácou je veImi spokojnýĽ ide však o to, 
že je evidovaný  na ÚPSVaR ako uchádzač o zamestnanie.         
P. Anton Oračko (poslanec obecného zastupiteIstva) – nie je proti odmeneĽ ale keďže je uchádzač 
o zamestnanie môže mať problémy.  
P. Marek Pišta (poslanec obecného zastupiteIstva) – nesúhlasí s odmenouĽ keďže to vykonáva 
počas aktivačnej činnosti. 
P. František Bies (poslanec obecného zastupiteIstva) – návrh treba zvážiťĽ on sa prikláňa 
k odmene. 
P. Mgr. Ján Klein (poslanec obecného zastupiteIstva) –  pripomenul prítomnýmĽ ako vyzerala stará 
obecná webová stránkaĽ za ktorú obec platila - neaktuálnaĽ obsahovo nezaujímaváĽ nezahŕňala 
dianie v obci. OnĽ ako predseda DHZ môže len potvrdiťĽ že kedykoIvek potreboval na tejto stránke 
niečo zverejniťĽ p. Šterbák bol ochotný a ústretový a vysoko profesionálny.   
P. Stanislav Pompa (poslanec obecného zastupiteIstva) – uviedolĽ že často je na obecnej stránkeĽ 
z jeho hIadiska je na veImi dobrej úrovniĽ naozaj sa tam nachádzajú aktuálne  informácie 
o aktivitách v obci. Má za toĽ že p. Šterbák ušetrí obci minimálne EUR 500Ľ00 ročneĽ je to pre obec 
veImi výhodne.   
Po diskusii o tomto bode navrhli poslanci  pre administrátora obecnej webovej  stránky odmenu vo 
výške  EUR 150Ľ00. Starosta obce dal hlasovať za tento návrh.  
Obecné zastupiteIstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 264/AĽB/2013: Obecné 
zastupiteIstvo v Malom Slavkove 
A/schvaľuje odmenu administrátorovi obecnej webovej stránky za rok 2012 
Hlasovanie: 
za: František BiesĽ  Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Hudovít Svocák 
proti: 
zdržal sa: Marek PištaĽ Stanislav Pompa 
neprítomný(í):  
B/schvaIuje odmenu administrátorovi obecnej webovej stránky vo výške EUR 150Ľ00 
Hlasovanie: 
za: František BiesĽ  Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Hudovít Svocák 
proti: 
zdržal sa: Emil PištaĽ Marek PištaĽ Stanislav Pompa 
neprítomný(í):  
P. Ladislav Oravec (starosta obce) –  poprosil prítomných poslancovĽ aby do budúceho zasadnutia 
OZĽ ktoré plánuje na 17. 04. 2013Ľ každý jednotlivo pripravili plán prácĽ ktoré by navrhovali 
uskutočniť v dedine v r. 2013.  Žiada poslancov z dôvoduĽ aby boli zastupiteIstvá dobre pripravené 
(chce sa do budúcna vyhnúť aj takým situáciám ako napr. dnesĽ že  v zverejnenom programe nebol 
bod. č. 4Ľ v ktorom schvaIovali odmenu!)Ľ aby sedem dní pred každým zastupiteIstvom doručili 
v písomnej forme svoje návrhyĽ ktoré by chceli prerokovať na zastupiteIstveĽ aby sa to mohlo 
pripraviť do zverejneného programu konkrétneho zasadnutia. Rozdal poslancom predpokladaný 
harmonogram  zasadnutí OZ na rok 2013. Požiadal prítomnýchĽ aby do 17. apríla zodpovedne 
pripravili svoje návrhy na VZN pre stravovanie dôchodcovĽ aby spoločne  skúsili  stvoriť a 
vymyslieť niečo dobré. Informoval poslancovĽ že by chcel založiť štvrťročné vydávanie obecného 
časopisuĽ  ktorý by bol nezávislý a zaoberal by sa životom našej obce. Má predstavuĽ aby  mal 
svojho šéfredaktoraĽ ktorý by bol objektívny (z radov občanov)Ľ ocenil by iniciatívy  z radov 
mladýchĽ či poslancov. Informoval prítomnýchĽ že 21. mája 2013 bude  v zasadačke na obecnom 
úrade prebiehať odber krviĽ ďalej informovalĽ že je potrebné doplniť propagačné materiály na 



reprezentáciu obce a  spoločne vymyslieť niečo užitočné a praktické. Oboznámil prítomnýchĽ že 
v tejto zimnej sezóne obec vyčerpala  finančné prostriedky   na pluhovanie obce vo výške EUR 
870,00 (aj odvody do soc. a zdravotnej poisť)Ľ  plánovaný rozpočet na rok 2013 je EUR 1000Ľ00.    
P. Marek Pišta (poslanec obecného zastupiteIstva) – informoval prítomnýchĽ že  toho týždňa teta 
Maňa v obchode predávala maloletým deťom kusovky cigariet. On bol toho svedkom, upozornil ju, 
že porušuje zákon. Ona na neho kričalaĽ rozpráva to pretoĽ  aby sa nečudovaliĽ keď  príde kontrola.   
P. Ladislav Oravec (starosta obce) –  uviedolĽ že sa rozprával s pani predavačkouĽ prisIúbilaĽ že sa 
to už nestane. 
P. Hudovít Svocák  (poslanec obecného zastupiteIstva) – opäť prejavil značnú nespokojnosťĽ že 
zasadnutia obecného zastupiteIstva nie sú každý mesiacĽ on s tým nesúhlasí. Kriticky poukázal  na  
VZN /stravovanie dôchodcovĽ že to riešia už od januára a stále nie je schválené. Na úrade sú trajaĽ 
čo tam robia?  Kedy ho chce starosta uviesť do praxe v júni? To už nemusí. Ak sa nebudú stretávať 
každý mesiacĽ ako dlho budú potom  trvať zasadnutia?! Vyčítal starostoviĽ prečo je dnešné 
zasadnutia  doobeda, veď aj na žiadosť občanov bolo povedanéĽ že sa budú schádzať neskoršie 
poobede.  VeImi ho mrzíĽ že starosta neplní svoj predvolebný program.  On  ho pred voIbami 
podporoval a starosta teraz robí alibisticky  ako Stano. Nesúhlasí s tým ako pracujeĽ ale ho 
akceptuje. 
P. Ladislav Oravec (starosta obce) –  uviedolĽ že zastupiteIstvo zvolal na základe požiadavky 
Firmy Rea TatryĽ nakoIko to bolo nevyhnutné z dôvoduĽ ktorý vysvetlil hneď na začiatku 
zasadnutia. Išlo o výnimočnú situáciuĽ preto sa rozhodol (nakoIko plánované zasadnutie OZ je na 
17. 04. 2013) riešiť to takto. Čo sa týka predloženého harmonogramu zasadnutí OZĽ nikdy netvrdilĽ 
že ak si bude situácia vyžadovať zvolať zastupiteIstvo aj mimo  plánuĽ nevidí v tom problém 
prispôsobiť sa danej situácii. KonštatovalĽ že z jeho doterajších skúsenosti sú zasadnutia OZĽ či už 
majú 5 bodovĽ alebo 15 vždy rozsiahle a dlhé. PoukázalĽ že p. Svocák nemusí plniť jeho volebný 
program. On sám je  zodpovedný za jeho plnenie. Ak aj niečo nesplnilĽ či nesplníĽ vie vysvetliť 
a odôvodniť prečo.  
P. František Bies (poslanec obecného zastupiteIstva) –  uviedolĽ že   p. SvocákĽ pekne rozprávaĽ 
prečo netlačil na starostuĽ aby pripravil VZN na stravovanie dôchodcov? PoukázalĽ že on je 
zástupca starostuĽ prečo si také veci nevydiskutujú v kanceláriiĽ ale to rieši na zastupiteIstve. 
Väčšinou je to onĽ čo je  nespokojný so starostom ostatní sú ticho.     
P. Stanislav Pompa (poslanec obecného zastupiteIstva) – pripomenul p. SvocákoviĽ že sa neustále  
vracia do minulosti a potom zastupiteIstvo  rieši staré rokyĽ a nie toĽ čo je potrebné riešiť na r. 
2013. 
P. Ladislav Oravec (starosta obce) –  informovalĽ že on má pripravený návrh VZN na stravovanie 
dôchodcovĽ ktorý predloží na zastupiteIstve 17. apríla. Ak  ostatní nepredložia do konkrétneho 
zastupiteIstva svoje návrhyĽ potom jeho návrh buď schváliaĽ alebo nie.  
Nakoniec navrhliĽ aby sa ešte pred zastupiteIstvom stretli na pracovnom stretnutí a tam spoločne 
pripravili VZN na stravovanie dôchodcov. Prítomní sa dohodliĽ že sa stretnú dňa 5. apríla 2013Ľ 
o 13.30 hod. na obecnom úrade na tvorení VZN.     
P. Stanislav Pompa (poslanec obecného zastupiteIstva) – sa informoval o projekte zamestnania 
občanov. 
Ladislav Oravec (starosta obce) –  informovalĽ že to pre obec nie je výhodne. Ide o toĽ že 9. 
mesiacov platí  zamestnancov štát a 9. mesiacov by ich musela platiť obec.  
Záver 
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť na 22. rokovaní obecného zastupiteIstva a ukončil 
zasadnutie. 
 
V Malom Slavkove, 02. 04. 2013 
Zapísala: Veronika Pirožeková  
                                                                                                               
                                                                                                                       Ladislav Oravec 
                                                                                                                          starosta obce 
Overovatelia: 
Mgr. Ján Klein 
Emil Pišta 








