
 

O B E C    MA L Ý    S L A V K O V 
                                                                                          Malý SlavkovĽ 18. 04. 2013 

Z Á P I S N I C A 
z  23. zasadnutia obecného zastupiteľstva  v Malom Slavkove konaného 
dňa 17. apríla 2013 o 16.00 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. Kontrola plnenia uznesení 
4. Interpelácia poslancov 
5. Hospodárenie obce za mesiac január – marec 2013 
6. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013 o poskytovaní príspevku dôchodcom 
7. Zmluva o poskytovaní služby – servisu PC a správa počítačovej sieti  
8. Zakúpenie PC zostavy na Obecný úrad 
9. Odpredaj obecného pozemku p. Šterbákovi Petrovi Ing.Ľ Malý Slavkov 
10. Vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku – dotácie  
11. Informácia o projektoch financovaných prostredníctvom MAS SPIŠ 
12. Zostavenie plánu prác na rok 2013 v obci  
13. Informácia o plánovanom vydávaní štvrťročných obecných novín 
14. Rôzne 
15. Záver 

                                         
Úvod 
      
     Starosta   obce p. Ladislav Oravec zahájil a viedol   dvadsiate tretie   zasadnutie obecného 
zastupiteIstva v Malom Slavkove.  Privítal hlavnú kontrolórku obceĽ riaditeIku MŠ v Malom 
Slavkove a poslancov obecného zastupiteIstva. 
Prítomným poslancom predložil na schválenie program 23. zasadnutia OZ s týmĽ že ich  požiadal 
o jeho doplnenie o bod Informácie riaditeIky MŠĽ Schválenie platu starostu obce a hlavného 
kontrolóra obce.      
Prítomní poslanci súhlasili s doplnením programu 23. zasadnutia OZ:   

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 
2. Určenie návrhovej komisieĽ overovateIov zápisnice a zapisovateIa 
3. Informácia riaditeIky MŠ 
4. Zostavenie plánu prác na rok 2013 v obci  
5. Schválenie platu starostu obce a hlavného kontrolóra obce 
6. Kontrola plnenia uznesení 
7. Interpelácia poslancov 
8. Hospodárenie obce za mesiac január – marec 2013 
9. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013 o poskytovaní príspevku dôchodcom 
10. Zmluva o poskytovaní služby – servisu PC a správa počítačovej sieti  
11. Zakúpenie PC zostavy na Obecný úrad 



12. Odpredaj obecného pozemku p. Šterbákovi Petrovi Ing.Ľ Malý Slavkov 
13. Vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku – dotácie  
14. Informácia o projektoch financovaných prostredníctvom MAS SPIŠ 
15. Informácia o plánovanom vydávaní štvrťročných obecných novín 
16. Rôzne 
17. Záver 

Obecné zastupiteIstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 265/2013: Obecné 
zastupiteIstvo v Malom Slavkove schvaľuje program 23. 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 komisie, overovateľov zápisnice  

 
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a zvolení: František BiesĽ Hudovít Svocák  
Za overovateIov zápisnice boli navrhnutí a určení: Marek PištaĽ Stanislav Pompa 
ZapisovateI zápisnice: Veronika Pirožeková  
Obecné zastupiteIstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 266/2013: Obecné 
zastupiteIstvo v Malom Slavkove určuje 
Návrhovú komisiu v zložení: František BiesĽ Hudovít Svocák 
OverovateIov zápisnice v zložení: Marek PištaĽ Stanislav Pompa 
ZapisovateI 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):  
NeoddeliteInou súčasťou tejto zápisnice je elektronická nahrávka DVD nosiča č.24/2012 
 
Informácia riaditeľky MŠ 
 
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – dal slovo riaditeIke MŠ v Malom Slavkove.                                                                                                              
Mgr. Janka Gombošová (riaditeIka MŠ) – uviedlaĽ že  kvôli  slovným útokom voči jej osobe zo 
strany rómskych rodičovĽ že uprednostňuje detí pri prijímaní do MŠĽ    sa rozhodla prísť na dnešné 
rokovanieĽ aby prítomným poslancom vysvetlilaĽ  a oboznámila ich so zákonným postupomĽ podIa 
ktorého sa prijímajú deti do MŠ v Malom Slavkove. Kapacita počtu detí v MŠ Malý Slavkov podIa 
vyhlášky Ministerstva školstva SR  č. 306/2008 a č. 308/2009 o materskej škole   je 21. Ak by 
postupovala podIa regionálneho úradu verejného zdravotníctvaĽ išlo by len 18 detí. Rodičia si 
podali 17 nových žiadostíĽ ona berie detí  do počtu 21. Vychádza v ústretyĽ prednostne prijíma   5 a 
6- ročné detiĽ deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzkyĽ deti zamestnaných 
rodičovĽ deti z rodín vo vážnych rodinných situáciáchĽ  a ak to dovoIuje kapacita škôlkyĽ ostatné 
prijíma podIa poradia v akom zákonný zástupca podal prihlášku. Zápis do materskej školy bol 
v dostatočnom predstihu zverejnený v miestnom rozhlaseĽ na informačnej tabuli v obci a obecnej 
internetovej stránke.  ZdôraznilaĽ že ona striktne dodržiava predpisyĽ  nikoho  neuprednostňuje 
z pozície kamarátstva. Deti sa do MŠ prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu 
dieťaťaĽ ktorú bolo treba predložiť spolu  s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od detského 
lekára do stanoveného termínu.  ZdôraznilaĽ že  nemôže prijať viac detíĽ ako jej umožňuje kapacita 
priestorov MŠ. V zmysle zákona Ministerstva zdravotníctva č. 527/2007 pripadá 4 m2/dieťa. 
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – vidí riešenie v rozšírení škôlky a zriadení ešte jednej triedyĽ čo 
však ovplyvňuje problém finančných  prostriedkov. Muselo by byť toIko detí (podIa zákona)Ľ aby 
obec získala dotáciu od štátuĽ ktorá by pokryla všetky výdavky  na chod škôlky. Toto však 



momentálne nie je možnéĽ lebo taký počet  detí v obci v súčasnosti  nie je. S riaditeIom ZŠ p. 
Benkom už riešili zriadiť nultý ročníkĽ čím  by sa uvoInili miesta v MŠ. V nastávajúcom šk. roku 
to však ešte nebude možnéĽ nakoIko je  len 7 detí. Na toĽ aby sa mohol otvoriť ročník je potrebné 
mať aspoň 20 detí. Bude to teda možné až v šk. roku 2014/15.   
P. Hudovít Svocák (poslanec  obecného zastupiteIstva) – informovalĽ že obec má plányĽ ako  
rozšíriť priestory škôlkyĽ a to vybudovaním podkrovia nad MŠĽ ale zatiaI nie sú na to peniaze.  
Mgr. Janka Gombošová (riaditeIka MŠ) – informovalaĽ že cez projekt „101 MŠ“ by sa dali získať 
nejaké financie. 
Obecné zastupiteIstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 267/2013: Obecné 
zastupiteIstvo v Malom Slavkove berie na vedomie informácie riaditeIky MŠ o zákonnom spôsobe 
prijímania detí do materskej školy v Malom Slavkove 
Hlasovanie: 
za: František BiesĽ  Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek PištaĽ Stanislav PompaĽ  
      Hudovít Svocák 
proti: 
zdržal sa:  
neprítomný(í):  
 
Zostavenie plánu prác na rok 2013 v obci 
 
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – predložil prítomným plán prácĽ ktoré by chcel uskutočniť 
v obci v roku 2013Ľ napr. na Lomnickej ulici pri p. Birošíkovi opraviť poškodenú drenážĽ upraviť 
terén okolo chodníka na Lomnickej ul.Ľ na   Lúčnej ulici pri p. ?žadoňovi a Svocákovi upraviť 
okolie rigolovĽ chodník pri p. KleinovejĽ parkovisko pri cintoríneĽ rigol pod cintorínskou medzouĽ 
zrekonštruovať a zastrešiť vchod do pivnice v budove KDĽ zabezpečiť  poškodené skruže na 
kanalizáciiĽ vybudovať parkovisko pri obecnom úradeĽ vybudovať prístrešok na separ, obec 
poskytne materiál na opravu rigola medzi Džubasom a ŠišolákomĽ ktorý vybudujú občania 
svojpomocneĽ výroba obrubníkovĽ ktoré sa použijú na Družstevnej uliciĽ pri p. PačajoviĽ medzi tým 
sa bude v obci kosiť a hrabať. 
P. Hudovít Svocák (poslanec  obecného zastupiteIstva) – informovalĽ že má viacero navrhnutých 
prácĽ ktoré sú  totožné   so starostovými.  Svoj  plán prác mal spracovaný v elektronickej forme 
a odprezentoval ho prítomným prostredníctvom diaprojektora na projekčnom plátne. Na 
konkrétnych ukážkach poukázalĽ čo by navrhoval v obci urobiť. Išlo o rozsiahlu prezentáciu aj 
s komentármi p. Svocáka napr. cesta pri p. KolačkovskomĽ kanalizačné šachty – všetky urobiť 
poriadneĽ opraviť poškodenú drenáž pri p. BirošíkoviĽ rigol na pozdĺž Gerlachovskej ulice urobiť 
takĽ ako je pred obecným úradom (kanalizačná rúra - vjazdy do domov vyložiť zámkovou dlažbou 
– posiať trávuĽ zelený pasĽ vyčistiťĽ prehĺbiť  prípadne vykopať rigoly v obci (napr. pri p. Bafiovi, 
p. J. a J. Oravcovi)Ľ zrekonštruovať poškodené obecné rigolyĽ  pri kostole vybudovať parkoviskoĽ 
pri p. Kubošimu vyčistiť  rigol a vyložiť aspoň spodok kockamiĽ opraviť múr na parkovisku pri 
cintoríneĽ povyberať pne  na na Lomnickej uliciĽ vybudovať multifunkčné ihrisko na KovaIovej 
lúkeĽ upraviť cesty (Družstevná ulicaĽ  pri p. Kudasovi)Ľ dokončiť chodník na ul. sv. Michala - obec 
zabezpečí dlažbuĽ obyvatelia urobia svojpomocne)Ľ terénne úpravy brehov potokaĽ odkanalizovať 
DembinuĽ od cintorína až po zákrutu vysadiť stromy (bariéra proti vetru a snehu), v rómskej časti: 
medzi domami uložiť dlažbuĽ zabezpečiť pred poškodením obecný hydrantĽ dokončiť rigol 
z minulého rokaĽ je nekvalite urobenýĽ kriticky poukázal na hromady  podomového odpaduĽ ktorý 
sa nachádza v bezprostrednom okolí rómskej časti (na porovnanie ukázal fotodokumentáciu  z  r. 
2004, 2010 a zo súčasnosti)Ľ na čierne stavbyĽ na robenie násypov z  rôznej suteĽ  či stavebného 
odpadu. Poukázal a upozornilĽ že z toho hrozí do budúcna značné nebezpečenstvo v prípadeĽ že 
tam začne napr. niekto stavať dom.   Odprezentoval a ukázal svoju víziuĽ ako by mohla vyzerať 
rómska časť obceĽ ak by rómski spoluobčania dodržiavali a rešpektovali napr. stavebný zákonĽ či 
zákon o majetku obce Na záver p. Svocák skonštatovalĽ že jeho navrhnutý plán prác v obciĽ  ktorý 
tu prezentoval je na viac rokov.  
P. Stanislav Pompa (poslanec obecného zastupiteIstva) – konštatovalĽ že je peknéĽ čo tu p. Svocák 
prezentovalĽ ale prečo poukazuje a kritizuje len  rómovĽ prečo nepoukáže napr. aj na seba 
(parkovisko).   



Nasledovala búrlivejšia diskusia najmä medzi p. Svocákom a p. Pompom.           
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – konštatovalĽ že vedia do čoho sa treba pustiť. Prioritou sú 
obecné rigoly. Všetko sa bude odvíjať podIa schváleného rozpočtu obce. Má predstavuĽ že by sa to 
robilo podIa ulícĽ vždy sa niečo urobí na každej ulici. Starosta ich bude pribežne informovať ako 
postupujú  práce. Informoval prítomnýchĽ že už štvrtý deň upratujú smetisko v rómskej časti obce 
(naplnili už dvakrát  kontajner).  
P. František Bies (poslanec obecného zastupiteIstva) – po@akoval p. Svocákovi za veImi 
prehIadne urobenú prezentáciu. 
Obecné zastupiteIstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 26/2013: Obecné 
zastupiteIstvo v Malom Slavkove berie na vedomie informácie o navrhnutých prácach v obci  Malý 
Slavkov 
Hlasovanie: 
za: František BiesĽ  Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek PištaĽ Hudovít Svocák 
proti: Stanislav Pompa 
zdržal sa:  
neprítomný(í):  
                                                                                                                         
Určenie nového overovateľa zápisnice   
 
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – z dôvodu náhleho odchodu p. Stanislava Pompu  zo zasadnutia 
obecného zastupiteIstvaĽ ktorý bol určený za overovateIa zápisniceĽ  určil náhradného  overovateIa 
Mgr. Jána Kleina 
Obecné zastupiteIstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 269/2013: Obecné 
zastupiteIstvo v Malom Slavkove určuje za náhradného overovateIa zápisnice Mgr. Jána Kleina 
Hlasovanie: 
za: František BiesĽ  Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek PištaĽ Hudovít Svocák 
proti: 
zdržal sa:  
neprítomný(í): Stanislav Pompa 
 
Schválenie platu starostu obce a hlavného kontrolóra obce 
 
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – požiadal p. Svocáka -  zástupcu starostuĽ aby v tomto bode 
viedol rokovanie on a vzdialil sa z rokovacej miestnosti. 
P. Hudovít Svocák (poslanec  obecného zastupiteIstva) –  prevzal  rokovanie bodu – Schválenie 
platu starostu obce a hlavného kontrolóra obceĽ informoval prítomných a citoval zákon č. 253/94 z 
25. 08. 1994 o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí v znení neskorších zmien a 
doplnkov.  Požiadal prítomných vyjadriť sa k tomu. 
Mgr. Ján Klein (poslanec  obecného zastupiteIstva) –  navrhol starostovi obce v roku  2013 navýšiť 
plat o 10 %.  Prítomní poslanci súhlasili s týmto návrhom a Obecné zastupiteIstvo prijalo k tomuto 
bodu programu uznesenie č. 270A/2013: 
Obecné zastupiteIstvo v Malom Slavkove A/ schvaľuje plat starostovi obce vo výške € 1 329,00 
s účinnosťou od 01. januára 2013 s navýšením platu o 10 % od 01. 01. 2013 podIa zákona č. 
253/94 z 25. 08. 1994 o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí v znení neskorších 
zmien a doplnkov  
a/ podIa § 3 minimálny platĽ ktorý je násobkom priemerného mesačného platu pracovníka 
národného hospodárstva SR za predchádzajúci kalendárny rokĽ zaokrúhlený hore na celé euro. 
Priemerná mesačná mzda zamestnanca národného hospodárstva  Slovenskej republiky bola v roku 
2012 – € 805Ľ00 (Sk 24 251,43).  
b/ podIa § 4 starosta obce sa zaraďuje do jednej z deviatich platových skupín podIa počtu 
obyvateIov - čo v prípade obce Malý Slavkov predstavuje 2. platovú skupinu - do 1 000 obyvateIov 
s násobkom 1Ľ65. 
c/ podIa § 3Ľ bod 2Ľ zákona č. 253/94 môže Obecné zastupiteIstvo starostovi obce plat zvýšiť až o 
70 %. 

 



Hlasovanie: 
za: František BiesĽ  Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek PištaĽ Hudovít Svocák 
proti: 
zdržal sa:  
neprítomný(í): Stanislav Pompa 
P. Hudovít Svocák (poslanec  obecného zastupiteIstva) – navrhol hlavnej kontrolórke obce na rok 
2013 odmenu vo výške 30% z mesačného platu 52Ľ00 eur.  Prítomní poslanci súhlasili s týmto 
návrhom a Obecné zastupiteIstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 270/B/2013: B/ 
schvaľuje 
plat hlavnému kontrolórovi obce vo výške € 52Ľ00 s účinnosťou od 01. 01. 2013 a s mesačnou 
odmenou 30% od 01. 01. 2013 podIa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkovĽ § 18c  
1/ platĽ ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve 
a koeficientu podIa počtu obyvateIov obceĽ čo v prípade obce Malý Slavkov predstavuje koeficient 
1,28 (od 501 do 1 000 obyvateIov)Ľ zaokrúhlený na celé eurá smerom hore. 
Priemerná mesačná mzda zamestnanca národného hospodárstva  Slovenskej republiky bola v roku 
2012 – € 805Ľ00 (Sk 23 251,43). 
Úväzok hlavného kontrolóra obce je 8 hodín mesačne. 
2/ podIa § 18cĽ bod 5 zákona č. 369/1990 Zb. hlavnému kontrolórovi obce môže obecné 
zastupiteIstvo schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30 % z mesačného platu hlavného kontrolóra 
podIa odseku 1 
Hlasovanie: 
za: František BiesĽ  Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek PištaĽ  
      Hudovít Svocák 
proti: 
zdržal sa:  
neprítomný(í): Stanislav Pompa  
 
PhDr. Mária Balková (hlavný kontrolór obce) – po@akovala  za zvýšenie platu.  SkonštatovalaĽ že 
toĽ o čom tu hovoriliĽ je zatiaI len   plánom  prác v obci, v ktorom je veIa dobrých úloh. Teraz je 
dôležitéĽ aby  pri jeho uskutočňovaní všetci ťahali spoluĽ jeden neurobí nič.  Rozlúčila sa 
s prítomnými a ukončila svoju prítomnosť na tomto rokovaní. 
 
Kontrola plnenia uznesení z 30. 01. 2013 a 27. 03. 2013 
 
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – požiadal prítomných o vyjadrenie k predloženej kontrole 
uznesení.  KonštatovalĽ že uz. č. 65/2010 a uz. č. 82/2010 sú v plneníĽ uz. č. 264/A/B/2013 
nepodpísalĽ nakoIko administrátor obecnej webovej stránky nie je v pracovnom pomere s obcou 
a taktiež nemá s obcou podpísanú dohodu na vykonávanie predmetnej činnosti. Táto činnosť je 
vykonávaná v rámci AČ. 
Obecné zastupiteIstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 271                                                                        
/2013: Obecné zastupiteIstvo v Malom Slavkove berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 30. 
01. 2013 a 27. 03. 2013 
Hlasovanie: 
za: František BiesĽ  Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek PištaĽ Hudovít Svocák 
proti: 
zdržal sa:  
neprítomný(í): Stanislav Pompa 
 
Interpelácia poslancov 
 
P. Hudovít Svocák a p. František Bies (poslanci  obecného zastupiteIstva) – žiadali  riešiť situáciuĽ 
čo sa stala s p. Pompom.   
P. Hudovít Svocák (poslanec  obecného zastupiteIstva) – žiada vymeniť nástenky pri kostole takĽ 
aby úradné veci boli  v tej bližšie k ceste (ak ide automĽ vie zistiťĽ čo tam je nové) a plagáty 



v druhej nástenkeĽ žiada doplniť podrobný rozpočet aj na obecnej internetovej stránkeĽ  chce aby sa  
separovalo aj rómskej časti 
P. Marek Pišta (poslanec obecného zastupiteIstva) – sa dotazovalĽ kedy sa bude robiť chodník 
okolo ich domu. 
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – porozpráva sa s p. PompomĽ nástenky sa vymeniaĽ rozpočet 
obce ostane na internete v takej forme v akej ho schvaIovaliĽ rómovia môžu separovaťĽ vrecia na 
separ im boli doručenéĽ nádobu na TKO si musí zabezpečiť na vlastné náklady každý občan sámĽ 
chodník sa bude robiť podIa naplánovaných prác.  
 
Hospodárenie obce za mesiac január – marec 2013 
 
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – predložil prítomným poslancom podrobne pripravené 
hospodárenie obce počas mesiacov január až marec 2013Ľ ktoré mal každý k dispozícii.  
František Bies (poslanec obecného zastupiteIstva) – sa informoval o niektorých položkách 
v hospodárení: výdavky JANJUĽ dohodyĽ TopsetĽ tlačiareňĽ Zamaz   
P. Ladislav Oravec (starosta obce) –  výdavky  JANJU  bude Rea Tatry refundovaťĽ dohody 
digestor v kuchyni KD, Topset – ročný poplatokĽ aktualizácia programovĽ z dôvodu nefunkčnosti  
zakúpená nová tlačiareň so scannerom pre pracovníčkyĽ Zamaz všetko je evidovanéĽ ide o financie 
z EÚ.      
Obecné zastupiteIstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 272/2013:                                                                  
Obecné zastupiteIstvo v Malom Slavkove berie na vedomie informácie o hospodárení obce za 
mesiac január – marec 2013 
Hlasovanie: 
za: František BiesĽ  Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek Pišta 
proti: 
zdržal sa:  
neprítomný(í): Stanislav PompaĽ Hudovít Svocák 

 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013 o poskytovaní príspevku dôchodcom 
 
P. Ladislav Oravec (starosta obce) -  predložil na schválenie návrh Všeobecne záväzné nariadenie 
č. 1/2013 o poskytovaní príspevku dôchodcomĽ ktorý bol zverejnený v mieste obvyklým spôsobom 
(informačná tabuIa v obci a internet) v  zákonnej lehote. Ide tu o príspevok vo forme jedálnych 
kupónov v hodnote 5Ľ00 eur/mesiacĽ na ktoré by mal nárok občan obceĽ  ktorý dovŕšil vek 70 rokov 
a je poberateIom starobného dôchodku do výšky dvojnásobku životného minima. K zverejnenému  
návrhu VZN č. 1/13 neboli podané žiadne pripomienkyĽ či návrhyĽ preto ho predkladá v navrhnutej 
podobe.  
P. František Bies (poslanec obecného zastupiteIstva) – opätovne pripomenulĽ že ke@ tvorili 
rozpočet obceĽ príspevok mal byť na stravu. KonštatovalĽ že toto nebude príspevok na stravovanie 
– „načo sa do toho púšťameĽ ke@ mi chceme prispieť na zdravie dôchodcov“ On nesúhlasí zo 
stravnými lístkami. 
Mgr. Ján Klein (poslanec obecného zastupiteIstva) – navrhuje urobiť prieskum medzi dôchodcamiĽ 
kto má záujem o stravovanie a podIa prihlásenýchĽ  vyčlenené finančné prostriedky v rozpočte 
(3000Ľ00 eur) rozpočítať medzi záujemcov o stravu.  
P. Hudovít Svocák (poslanec obecného zastupiteIstva) – príspevok má byť na stravu a pre IudíĽ 
ktorí to potrebujú. Poukázal a dal za príklad  VZN mesta Kežmarok. NávrhĽ ktorý prezentuje 
starostaĽ hovorí o príspevku dôchodcomĽ nie o strave pre dôchodcov.  
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – povedalĽ že aj jedálny lístok sa dá použiť na zabezpečenie 
teplého obedaĽ no dá sa požiť aj na nákup potravín (ako sa rozhodne sám dôchodca). Poukázal na 
toĽ že ak by obec mala vlastnú jedáleň či vývarovňuĽ vtedy  by vedela zabezpečiť teplé jedlo za  
nižšiu réžiuĽ čo by bolo aj pre sociálne slabých  dôchodcov cenovo oveIa prijateInejšie.   Požiadal 
prítomných poslancovĽ aby predložený a zverejnený návrh VZN na tomto rokovaní bu@ schváliliĽ 
alebo nie. Pripomenul imĽ že ohIadom prípravy a tvorby tohto VZN mali podIa vzájomnej dohody  
pracovné stretnutieĽ na ktorom nič spoločne nevytvorili. Vtedy sa pohádaliĽ  niektorí z poslancov 
odišli počas  stretnutia. Z uvedených dôvodov ich na  pracovnom stretnutí informovalĽ že zverejní 



návrh VZNĽ ktorý má pripravený on.  Dal hlasovať za návrh VZN č. 1/13 o poskytovaní príspevku 
dôchodcomĽ ktorý pripravil.  
Hlasovanie: 
za: Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek Pišta  
proti: František BiesĽ  Hudovít Svocák 
zdržal sa: Mgr. Ján Klein 
neprítomný(í): Stanislav Pompa 
 
Z vyššie uvedeného hlasovania vyplývaĽ že s predloženým VZN č. 1/2013 nesúhlasila 
trojpätinová  väčšina prítomných poslancov (v zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 
Zb. § 12 ods. 7). 
Uznesenie nebolo  prijaté. 
Zverejnený Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013 tvorí neoddeliteInú súčasť tejto 
zápisnice. 
 
Zmluva o poskytovaní služby – servisu PC a správa počítačovej sieti  
 
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – oboznámil prítomných o technických problémoch 
s počítačovou technikou na úradeĽ s miestnym rozhlasomĽ kamerovým systémom. Nazdáva saĽ že 
by bolo pre obec výhodnejšie  mať k dispozícii jedného správcu uvedených zariadeníĽ s ktorým by 
mala obec podpísanú zmluvu a na základeĽ ktorej by bol zabezpečený pravidelný servis a v prípade 
poruchy jej odstránenie. V súčasnosti nám tieto služby robí firma RYTMUS z KežmarkuĽ ktorá po 
každej poskytnutej službe vystaví  obci faktúru.  Po vzájomnej dohode s uvedenou firmou sa 
dohodolĽ že za poskytnutie servisnej službyĽ by obec vyplácala poskytovateIovi  za 3 hodiny 
v mesiaci 37,50 eur. S obsahom zmluvy sú všetci oboznámení. 
Obecné zastupiteIstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 273/2013: Obecné 
zastupiteIstvo v Malom Slavkove berie na vedomie 
uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní služby – servisu PC a správy počítačovej sieti medzi Obcou 
Malý Slavkov a firmou RYTMUS – Computer & music world s.r.o. Kežmarok. 
Hlasovanie: 
za: František BiesĽ  Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek PištaĽ Hudovít Svocák 
proti: 
zdržal sa:  
neprítomný(í): Stanislav Pompa 
Kópia zmluvy tvorí neoddeliteInú súčasť pracovných materiálov 23. zasadnutia OZ 
 
Zakúpenie PC zostavy na Obecný úrad 
 
P. Ladislav Oravec (starosta obce) –  informovalĽ že  v  zmysle zákona prebrala obec špeciálny  
program z agendy COaKR,  ktorý môže dopĺňať a aktualizovať len on. NakoIko jeho počítač má 
slabú prevádzkovú pamäťĽ aby mohol pracovať v uvedenom programe potrebuje výkonnejší 
počítač. Na základe uvedenéhoĽ požiadal prítomných vyčleniť finančné prostriedky  na zakúpenie 
PC zostavy.      
Obecné zastupiteIstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 274/2013: Obecné 
zastupiteIstvo v Malom Slavkove súhlasí so zakúpením PC zostavy na Obecný úrad v sume do 
1000,-- €. 
Hlasovanie: 
za: František BiesĽ  Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek PištaĽ Hudovít Svocák 
proti: 
zdržal sa:  
neprítomný(í): Stanislav Pompa 
 
Odpredaj obecného pozemku p. Šterbákovi Petrovi Ing., Malý Slavkov 
P. Ladislav Oravec (starosta obce) -  predložil na opätovné  prerokovanie žiadosť Ing. Šterbáka 
o odkúpenie predzáhradky pred rodinným domom. PripomenulĽ  že žiadosťou sa OZ zaoberalo 



18.04. 2012,  vzalo ju   na vedomie s týmĽ že sa ňou budú zaoberať po prijatí Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom obce. Ke@že obec má prijaté platné zásadyĽ predkladá žiadosť na 
prerokovanie.  
P. Hudovít Svocák (poslanec  obecného zastupiteIstva) –  je potrebné myslieť na budúcnosťĽ ak sa 
rozhodneme  na tejto ulici robiť rigol do zemeĽ môže sa staťĽ že nič neurobímeĽ lebo nám  to 
vlastníci predzáhradok  nedovolia. Treba sa rozhodnúťĽ či chceme pekne upravené verejné  
priestranstvo alebo predzáhradky.   
P. František BiesĽ a P. Marek Pišta (poslanci  obecného zastupiteIstva) – súhlasia s názorom p. 
SvocákaĽ urobili chybuĽ že odpredali predzáhradku p. Komiňákovi. 
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – nevidí v tom problémĽ rigol predsa nepôjde cez predzáhradky. 
Práve naopak aspoň budú ich domy chránené predzáhradkami.    
Starosta obce dal hlasovať  o odpredaji predmetného pozemku  z dôvodu hodného osobitného 
zreteIa za cenu 7Ľ00 €/m2. 
Hlasovanie: 
za: Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ  
proti:  
zdržal sa: František BiesĽ Marek PištaĽ Hudovít Svocák  
neprítomný(í): Stanislav Pompa 
 
Z vyššie uvedeného hlasovania vyplývaĽ že uznesenie na odpredaj obecného pozemku p. 
Šterbákovi nebolo prijaté, nakoIko s ním nesúhlasila nadpolovičná väčšina prítomných 
poslancov (v zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. § 12 ods. 7). 
 
Vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku – dotácie  
 
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informovalĽ že do 30. 01. 2013 boli prijaté  3 žiadosti  
o poskytnutie dotácie z obecného rozpočtuĽ a to: ZKSM OC Sp. N. Ves - Spoločenstvo Svetielko 
Malý Slavkov na projekt „Letný detský tábor“ (oblasť cirkev a charita) – boli splnené všetky 
podmienky VZN 
DobrovoIný hasičský zbor Malý Slavkov  na projekt „Hasiči deťom“ (oblasť telovýchova a šport) 
– boli splnené všetky podmienky VZN 
Združenie rómskeho srdca V Malom Slavkove na projekt „Spoznaj svojich susedov“ (oblasť 
záujmovo-umelecká) – nebola splnená jedna z podmienok VZN.  
V zmysle platného VZN č. 4/12 o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce žiadosti vyhodnocuje  
komisia na posudzovanie a vyhodnotenie žiadostí. Ke@že takúto komisiu obec nemáĽ je potrebné ju 
zriadiť a určiť jej členov.    
Obecné zastupiteIstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 275/2013: Obecné 
zastupiteIstvo v Malom Slavkove určuje komisiu na posudzovanie a vyhodnotenie  žiadostí 
o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce v zložení:  
František BiesĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Stanislav PompaĽ Hudovít Svocák 
Hlasovanie: 
za: František BiesĽ  Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek PištaĽ Hudovít Svocák 
proti: 
zdržal sa:  
neprítomný(í): Stanislav Pompa 
Prítomní poslanci poverili p. Františka Biesa určiť termín a  zvolať komisiuĽ  ktorá  vyhodnotí 
a posúdi predložené žiadosti  v zmysle VZN č. 4/12.  
 
Informácia o projektoch financovaných prostredníctvom MAS SPIŠ 
 
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – stručne oboznámil prítomných o stratégii a   aktivitách  MAS-
kyĽ ktorá zastrešuje aj iné štáty ako napr.  PoIskoĽ Litva. Prostredníctvom tejto organizácie prídu do  
obce finančné prostriedky  cca 75 000Ľ00 eurĽ ktoré budú využité na rekonštrukciu kultúrneho 
domuĽ obecného úradu. Zástupcovia vedenia MAS-ky a jej členovia v súčasnosti vyvíjajú veIké 
úsilieĽ aby získali ešte viac finančných prostriedkov cez túto miestnu akčnú skupinu  pre zámery  
všeobecného   rozvoja obcí.  Ak by sa to podariloĽ obec Malý Slavkov by mohla získať ešte 



120 000,00 eur, z ktorých by sa dalo vybudovať aj  multifunkčné ihrisko a iné verejno-prospešné 
stavby (chodníkyĽ MK...). Aby sa  mohli členovia masky uchádzať o finančné prostriedkyĽ aktivity 
a činnosť  MAS-ky sa boduje. Je dôležité nazbieraťĽ čo najvyšší počet bodov.  Body sa získavajú aj 
za výmenné návštevy u jednotlivých členov MAS-kyĽ aby tak mali možnosť spoznaťĽ  ako sa robí 
inde. V dňoch 19. 04. – 22. 04. 2013 je plánovaná návšteva u členov z Litvy. Bolo by prospešnéĽ 
aby sa  tejto  výmennej návštevy zúčastnila aj  naša obec. Požiadal prítomných poslancov o ich 
stanovisko.    
P. Hudovít Svocák (poslanec  obecného zastupiteIstva) –  potvrdilĽ že  ak sa chceme uchádzať 
o finančné prostriedky do budúcnaĽ je dôležité plniťĽ čo najviac z daných podmienok 
stratégie.  Poukázal na faktĽ že 3 roky MAS-ka spalaĽ až kým do nej  neprišiel on aj so starostom 
a nezburcovali to tam. Navrhol aby starostovi schválili zahraničnú pracovnú cestu do Litvy.    
Obecné zastupiteIstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 276A/B/2013: Obecné 
zastupiteIstvo v Malom Slavkove A/berie na vedomie  
informácie o projektoch financovaných prostredníctvom MAS SPIŠ B/ schvaľuje starostovi obce 
Malý Slavkov zahraničnú pracovnú cestu do Litvy v termíne  od 19.04. 2013 do 22. 04. 2013. 
Hlasovanie: 
za: František BiesĽ  Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek PištaĽ Hudovít Svocák 
proti: 
zdržal sa:  
 
Informácia o plánovanom vydávaní štvrťročných obecných novín 
 
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informovalĽ že má naplánované vydať prvé číslo novín 
obecného štvrťročníka  v júni tohto roka. Jeho predstava jeĽ že by mala byť vytvorená   redakčná 
rada. Oslovil a požiadal dievčatáĽ   ktoré majú záujem pracovať  na vydávaní  novínĽ aby pripravili 
a predložili mu  nejaký konceptĽ ako by mali noviny vyzerať. Boli by stanovené určité  podmienkyĽ 
na základe ktorých by prebiehala  príprava a následne  samotné vydávanie obecného štvrťročníka.   
Obecné zastupiteIstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 277/2013: Obecné 
zastupiteIstvo v Malom Slavkove berie na vedomie informácie o plánovanom vydávaní 
štvrťročných obecných novín. 
Hlasovanie: 
za: František BiesĽ  Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek PištaĽ Hudovít Svocák 
proti:  
zdržal sa:  
neprítomný(í): Stanislav Pompa 
 
Rôzne 
 
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – požiadal komisiu na ochranu verejného záujmu zastúpenú p. 
Hudovítom SvocákomĽ aby informovala prítomných o ním podaným   majetkovým  priznaním.    
P. Hudovít Svocák (poslanec  obecného zastupiteIstva) – informoval prítomnýchĽ že v zmysle 
zákona č. 357/2004 Zb. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
v znení neskorších predpisovĽ starosta obce Malý Slavkov p. Ladislav Oravec podal  komisii na 
ochranu verejného záujmu Oznámenie funkciíĽ zamestnaníĽ činností a majetkových pomerov  dňa 
28. 03. 2013. Komisia preskúmala uvedené podanie a skonštatovalaĽ že  nie je porušené 
ustanovenie ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.     
Obecné zastupiteIstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 278/2013: Obecné 
zastupiteIstvo v Malom Slavkove berie na vedomie informáciu komisie na ochranu verejného 
záujmu o podaní Oznámenia funkciíĽ zamestnaníĽ činností a majetkových pomerov podIa ústavného 
zákona č. 357/2004 Zb. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
v znení neskorších predpisov k 31. marcu 2013, starostu obce Malý Slavkov p. Ladislava Oravca. 
 
Hlasovanie: 
za: František BiesĽ  Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek PištaĽ Hudovít Svocák 
proti:  
zdržal sa:  



neprítomný(í): Stanislav Pompa 
 
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informovalĽ že v roku 2013 má materská škôlka v našej obci 
60 – rokov od jej zriadenia s celodennou prevádzkou. Z tejto príležitosti on a p. riaditeIka 
materskej škôlky v týchto dňoch riešia prípravu  osláv tohto výročiaĽ ktorá by mala byť  14.  júna  
2013.  
Plánujú pozvať všetky žijúce učiteIky a ostatných zamestnancovĽ ktorí pracovali od  vzniku  
materskej  škôlky v Malom Slavkove až po súčasnosť. Na úvod oslávĽ by bolo ich  slávnostné 
prijatie starostom obce   na pôde obecného úradu v zasadacej miestnostiĽ potom by mal nasledovať  
obed pre pozvaných. V popoludňajších hodinách by sa oslavy presunuli do kultúrneho domuĽ kde 
by sa so svojím kultúrnym programom predstavili  už širokej verejnosti deti z MŠ. Na spestrenie 
kultúrneho programu plánujú pozvať aj niekoho  cudzieho. Na uskutočnenie tejto akcie je potrebné 
vyčleniť finančné prostriedky z rozpočtu obce. Presná výška financií bude známa až po dôkladnom 
naplánovaní a  príprave scenára týchto osláv.     
Obecné zastupiteIstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 279/2013: Obecné 
zastupiteIstvo v Malom Slavkove berie na vedomie informáciu o prípravách   osláv k 60. výročiu 
zriadenia materskej školy v obci Malý Slavkov s celodennou prevádzkou.    
Hlasovanie: 
za: František BiesĽ  Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek PištaĽ Hudovít Svocák 
proti:  
zdržal sa:  
neprítomný(í): Stanislav Pompa 
 
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informoval prítomnýchĽ že obec už nemá k dispozícii 
propagačné a reklamné predmetyĽ ktoré  sa používajú na   reprezentáciu obceĽ či už na území SR  
alebo v zahraničí. Požiadal prítomnýchĽ aby mu vyčlenili z rozpočtu obce finančné prostriedky na 
zabezpečenie propagačných predmetov a tiežĽ aby navrhliĽ čo by to mohlo byť. Jeho  názor je Ľ že 
by malo ísť o niečo praktickéĽ čo by obdarovaný aj používal.  
Prítomní navrhli vyčleniť z rozpočtu obce na zabezpečenie propagačných predmetov 2000Ľ00 eur. 
Išlo by napr. o   magnetkyĽ peráĽ žetóny do nákupných košovĽ pexeso.   
Obecné zastupiteIstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 280/2013: Obecné 
zastupiteIstvo v Malom Slavkove  schvaľuje finančné prostriedky do výšky 2000Ľ00 eur na 
propagačné predmety.                                                                                     
Hlasovanie: 
za: František BiesĽ  Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek PištaĽ Hudovít Svocák 
proti:  
zdržal sa:  
neprítomný(í): Stanislav Pompa 
 
Záver 
 
     Starosta obce p. Ladislav Oravec po@akoval prítomným za účasť a ukončil   23. zasadnutie 
obecného zastupiteIstva v Malom Slavkove.  
 
 
V Malom Slavkove, 26. 04. 2013 
Zapísala: Veronika Pirožeková  
                                                                                                           
 
 
                                                                                                           Ladislav Oravec 
                                                                                                                starosta obce 
Overovatelia: 
Mgr. Ján Klein: 
 
Marek Pišta: 



 

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 

                                                     Malý Slavkov, 17. 04. 2013 

Uznesenia 

z 23.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove 

konaného dňa 17. apríla 2013 v zasadacej miestnosti obecného úradu Obce Malý Slavkov 

 

Uznesenie č. 265/2013 
Program 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 17. 04. 2013 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  
schvaľuje 
program 23. zasadnutia obecného zastupiteľstva  
 

Hlasovanie: 
za: František Bies,  Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Stanislav Pompa,  
      Ľudovít Svocák 
proti: 

zdržal sa:  
neprítomný(í):  
 
                                                                                                                           Ladislav Oravec 
                                                                                                                              starosta obce                                                        

 

Uznesenie č. 266/2013 
z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 17. 04. 2013 
Schválenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 
určuje 
návrhovej komisiu v zložení: František Bies, Ľudovít Svocák 
overovateľov zápisnice v zložení:  Marek Pišta, Stanislav Pompa  
zapisovateľ: Veronika Pirožeková 
 

Hlasovanie: 
za: František Bies,  Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Stanislav Pompa,  
      Ľudovít Svocák 
proti: 

zdržal sa:  
neprítomný(í):  
 
                                                                                                                            Ladislav Oravec 



                                                                                                                                         starosta obce                                            
Uznesenie č. 267/2013 
z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 17. 04. 2013 
Informácia riaditeľky MŠ 

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 

berie na vedomie  

informácie riaditeľky MŠ o zákonnom spôsobe prijímania detí do materskej školy v Malom 
Slavkove 
Hlasovanie: 
za: František Bies,  Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Stanislav Pompa,  
      Ľudovít Svocák 
proti: 

zdržal sa:  
neprítomný(í):  
                                                                                                                 
                                                                                                                           Ladislav Oravec 
                                                                                                                              starosta obce                                                        

 
Uznesenie č. 268/2013 

z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 17. 04. 2013 
Zostavenie plánu prác na rok 2013 v obci  
____________________________________________________________________ 
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 

berie na vedomie 

informácie o navrhnutých prácach v obci  Malý Slavkov 
Hlasovanie: 
za: František Bies,  Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák 
proti: Stanislav Pompa 

zdržal sa:  
neprítomný(í):  
                                                                                                                         
 
                                                                                                                           Ladislav Oravec 
                                                                                                                              starosta obce                                                        

 

Uznesenie č. 269/2013 
z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 17. 04. 2013 
Určenie náhradného overovateľa zápisnice  
_______________________________________________________________________________ 
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 

určuje 

za náhradného overovateľa zápisnice Mgr. Jána Kleina 

Hlasovanie: 
za: František Bies,  Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák 
proti: 

zdržal sa:  
neprítomný(í): Stanislav Pompa 
 



                                                                                                                           Ladislav Oravec 
                                                                                                                              starosta obce                                                        

Uznesenie č. 270/2013 
z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 17. 04. 2013 
Schválenie platu starostu obce a hlavného kontrolóra obce 
_______________________________________________________________________________
____ 
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 
 

A/ schvaľuje 
 
plat starostovi obce vo výške € 1 329,00 s účinnosťou od 01. januára 2013 s navýšením platu o 10 
% od 01. 01. 2013 podľa zákona č. 253/94 z 25. 08. 1994 o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí v znení neskorších zmien a doplnkov  
 
a/ podľa § 3 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 
2012 – € 805,00 (Sk 24 251,43).  
b/ podľa § 4 starosta obce sa zaraďuje do jednej z deviatich platových skupín podľa počtu 
obyvateľov - čo v prípade obce Malý Slavkov predstavuje 2. platovú skupinu - do 1 000 
obyvateľov s násobkom 1,65. 
c/ podľa § 3, bod 2, zákona č. 253/94 môže Obecné zastupiteľstvo starostovi obce plat zvýšiť až o 
70 %. 

Hlasovanie: 
za: František Bies,  Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák 
proti: 

zdržal sa:  
neprítomný(í): Stanislav Pompa 
 
 
                                                                                                                           Ladislav Oravec 
                                                                                                                              starosta obce                                                        
B/ schvaľuje 
 
plat hlavnému kontrolórovi obce vo výške € 52,00 s účinnosťou od 01. 01. 2013 a s mesačnou 
odmenou 30% od 01. 01. 2013 podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov, § 18c  
 
1/ plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve 
a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce, čo v prípade obce Malý Slavkov predstavuje koeficient 
1,28 (od 501 do 1 000 obyvateľov), zaokrúhlený na celé eurá smerom hore. 
Priemerná mesačná mzda zamestnanca národného hospodárstva  Slovenskej republiky bola v roku 
2012 – € 805,00 (Sk 23 251,43). 
Úväzok hlavného kontrolóra obce je 8 hodín mesačne. 
 
2/ 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: František Bies,  Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta,  
      Ľudovít Svocák 
proti: 

zdržal sa:  
neprítomný(í): Stanislav Pompa  



 
 
 
                                                                                                                           Ladislav Oravec 
                                                                                                                              starosta obce                   

Uznesenie č. 271/2013 
z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 17. 04. 2013 
Kontrola plnenia uznesení z 30. 01. 2013 a 27. 03. 2013 
_______________________________________________________________________________
____Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 

berie na vedomie 
 
kontrolu plnenia uznesení z 30. 01. 2013 a 27. 03. 2013 ako informatívnu 
Hlasovanie: 
za: František Bies,  Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák 
proti: 
zdržal sa:  
neprítomný(í): Stanislav Pompa 
 
 
                                                                                                                         
                                                                                                                           Ladislav Oravec 
                                                                                                                              starosta obce                                                        

 

Uznesenie č. 272/2013 
z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 17. 04. 2013 
Informácie o hospodárení obce za mesiac január – marec 2013 
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 
berie na vedomie 

informácie o hospodárení obce za mesiac január – marec 2013 
Hlasovanie: 
za: František Bies,  Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta 
proti: 

zdržal sa:  
neprítomný(í): Stanislav Pompa, Ľudovít Svocák 
 
 
                                                                                                                            
                                                                                                                          Ladislav Oravec 
                                                                                                                              starosta obce                                                        

Uznesenie č. 273/2013 
z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 17. 04. 2013 
Zmluva o poskytovaní služby – servisu PC a správa počítačovej sieti  
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 
berie na vedomie 
 
uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní služby – servisu PC a správy počítačovej sieti medzi Obcou 
Malý Slavkov a firmou RYTMUS – Computer & music world s.r.o. Kežmarok 
Hlasovanie: 
za: František Bies,  Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák 
proti: 

zdržal sa:  
neprítomný(í): Stanislav Pompa 

 



 
                                                                                                                            
                                                                                                                         Ladislav Oravec 
                                                                                                                            starosta obce 

 

Uznesenie č. 274/2013 
z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 17. 04. 2013 
Zakúpenie PC zostavy na Obecný úrad 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 
súhlasí 
 
so zakúpením PC zostavy na Obecný úrad v sume do 1000,-- € 
Hlasovanie: 
za: František Bies,  Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák 
proti: 

zdržal sa:  
neprítomný(í): Stanislav Pompa 
 
 
                                                                                                                         Ladislav Oravec 
                                                                                                                            starosta obce 
 

Uznesenie č. 275/2013 
z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 17. 04. 2013 
Vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku – dotácie  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 
určuje  
komisiu na posudzovanie a vyhodnotenie  žiadostí o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce v zložení:  
František Bies, Anton Oračko, Emil Pišta, Stanislav Pompa, Ľudovít Svocák 
Hlasovanie: 
za: František Bies,  Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák 
proti: 

zdržal sa:  
neprítomný(í): Stanislav Pompa 

 
                                                                                                                         Ladislav Oravec 
                                                                                                                            starosta obce 

Uznesenie č. 276/2013 
z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 17. 04. 2013 
Informácia o projektoch financovaných prostredníctvom MAS SPIŠ 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 
A/berie na vedomie  
 
informácie o projektoch financovaných prostredníctvom MAS SPIŠ 
 

B/ schvaľuje 

 
starostovi obce Malý Slavkov zahraničnú pracovnú cestu do Litvy v termíne  od 19.04. 2013 do 22. 
04. 2013 
Hlasovanie: 
za: František Bies,  Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák 
proti: 



zdržal sa:  
neprítomný(í): Stanislav Pompa 

 
                                                                                                                         Ladislav Oravec 
                                                                                                                            starosta obce 

 
Uznesenie č. 277/2013 

z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 17. 04. 2013 
Informácia o plánovanom vydávaní štvrťročných obecných novín 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 
 

berie na vedomie  
 
informácie o plánovanom vydávaní štvrťročných obecných novín 
 
Hlasovanie: 
za: František Bies,  Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák 
proti:  
zdržal sa:  
neprítomný(í): Stanislav Pompa 

 
                                                                                                                     
 
 
                                                                                                                         Ladislav Oravec 
                                                                                                                            starosta obce 

 
 
 

 

Uznesenie č. 278/2013 
z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 17. 04. 2013 
Rôzne 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 
 

berie na vedomie  

informáciu komisie na ochranu verejného záujmu o podaní Oznámenia funkcií, zamestnaní, 
činností a majetkových pomerov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Zb. z. o ochrane verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov k 31. marcu 2013, 
starostu obce Malý Slavkov p. Ladislava Oravca 

Hlasovanie: 
za: František Bies,  Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák 
proti:  
zdržal sa:  
neprítomný(í): Stanislav Pompa 

 
 
 



                                                                                                                         Ladislav Oravec 
                                                                                                                            starosta obce 

 
 

 

 

 

 

Uznesenie č. 279/2013 
z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 17. 04. 2013 
Rôzne 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 
 

berie na vedomie  
 
informáciu o prípravách   osláv k 60. výročiu zriadenia materskej školy v obci Malý Slavkov 
s celodennou prevádzkou    
 
Hlasovanie: 
za: František Bies,  Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák 
proti:  
 

zdržal sa:  
neprítomný(í): Stanislav Pompa 

 
                                                                                                                         Ladislav Oravec 
                                                                                                                            starosta obce 

 
 
 

Uznesenie č. 280/2013 
z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 17. 04. 2013 
Rôzne 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 
 

schvaľuje 
 
finančné prostriedky do výšky 2000,00 eur na propagačné predmety 
 

Hlasovanie: 
za: František Bies,  Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák 
proti:  
 

zdržal sa:  
neprítomný(í): Stanislav Pompa 

 
                                                                                                                       
 
                                                                                                                       Ladislav Oravec 
                                                                                                                            starosta obce 


