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Zápisnica z 26. zasadania OZ v Malom Slavkove, konaného dňa 07. 12. 2017. 

 

 

O B E C    MA L Ý    S L A V K O V 

                                                                                                              Malý Slavkov, 07. 12. 2017 

Z Á P I S N I C A 
z 26. zasadania obecného zastupiteľstva  v Malom Slavkove konaného 

dňa 07. 12. 2017 o 16.30 hod. v zasadačke  Obecného úradu v Malom Slavkove 

 

Prítomní poslanci: PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav Pompa, Tibor 

Pompa, Ľudovít Svocák, 

Hlavná kontrolórka obce: PhDr. Mária Balková  

Neprítomný(í) poslanci: Peter Badžo,  
Ospravedlnený(í) poslanci: Peter Badžo,  
 

Prezenčná listina tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice. 
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice je elektronická nahrávka DVD nosiča  
č. 23/1,2, /2017 

 

1. Otvorenie zasadania a schválenie programu  

Dnešné 26. zasadanie OZ otvoril a viedol Ladislav Oravec, starosta obce Malý Slavkov. Na úvod   
privítal všetkých prítomných, skonštatoval, že sú prítomní piati poslanci (PaedDr. Ján Klein, Ing. 

Tomáš Pix,  Rastislav Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít Svocák)  a zasadanie obecného zastupiteľstva 
je uznášania schopné. Predložil poslancom program 26. zasadania OZ a spýtal sa, či chce niekto 
z poslancov program doplniť alebo zmeniť. 
Poslanec Ľudovít Svocák sa spýtal, či sa OZ na minulom zasadaní (keď on zo zastupiteľstva 
odišiel) rozhodlo zrušiť VZN č. 4/2012 o dotáciách, keď je zverejnené na úradnej tabuli.  
Starosta odpovedal – na minulom zasadaní OZ dal poslanec PaedDr. Ján Klein návrh na zrušenie 
VZN č. 4/2012, preto bol  návrh zverejnený na úradnej tabuli a len dnes sa bude rozhodovať 
o tom, či bude VZN o dotáciách zrušené, alebo nie. 
Nik z poslancov nemal návrh na zmenu alebo doplnenie programu.  

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie 223/2017 Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 
schvaľuje 

program 26. zasadania OZ  

s týmto programom: 
1. Otvorenie zasadania a schválenie programu  
2. Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Úprava  č. 1 rozpočtu obce Malý Slavkov na rok 2017 

5. Rozpočet obce Malý Slavkov na roky 2018 - 2020  

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2018 

7. Schválenie predaja pozemku  412/17- Jana Pištová 

8. Poslanecký návrh -VZN č. 3/2017,  ktorým sa ruší VZN obce Malý Slavkov č.  4/2012 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 

9. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Malý Slavkov 

10. Poslanecký návrh  - Odmeny poslancom OZ  a starostovi obce  

11. Zmluva o zriadení vecného bremena 
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12. Rôzne  
13. Interpelácia poslancov 

14. Diskusia 

15. Záver  
 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 
5 PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Rastislav Pompa, Tibor 

Pompa, Ľudovít Svocák,   
Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Peter Badžo, Marek Pompa 

Nehlasovali: 0  

Počet všetkých poslancov: 7     
 

2. Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

Do návrhovej komisie boli starostom navrhnutí -  Rastislav Pompa a Ľudovít Svocák, 

za overovateľov  zápisnice boli určení -  PaedDr. Ján Klein a Tibor Pompa, 

za zapisovateľku na dnešnom zasadnutí bola určená   Ing. Eva Demjénová. 
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č.  224/2017 Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

a) schvaľuje 

návrhovú komisiu v zložení: Rastislav Pompa, Ľudovít Svocák  

b) berie na vedomie 

že starosta obce určil  
overovateľov zápisnice PaedDr. Jána Kleina a Tibora Pompu 

a zapisovateľku: Ing. Evu Demjénovú 

   

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 
5 PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Rastislav Pompa, Tibor 

Pompa, Ľudovít Svocák,   
Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Peter Badžo, Marek Pompa 

Nehlasovali: 0  

Počet všetkých poslancov: 7     
 

3. Kontrola plnenia uznesenia  

Ladislav Oravec, starosta obce - oboznámil poslancov so stavom plnenia uznesení. Skonštatoval, 
že uznesenia sú buď splnené, alebo sú v plnení a spýtal sa, či má  niekto ku kontrole plnenia 

uznesení otázky. 
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie 225/2017 Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

berie na vedomie  

kontrolu plnenia uznesení z 25. zasadania  OZ, konaného 14. 11. 2017,  ako informatívnu. 
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Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 
5 PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Rastislav Pompa, Tibor 

Pompa, Ľudovít Svocák,   
Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Peter Badžo, Marek Pompa 

Nehlasovali: 0  

Počet všetkých poslancov: 7     
 

4. Úprava  č. 1 rozpočtu obce Malý Slavkov na rok 2017 

Ladislav Oravec, starosta obce – na pracovnom stretnutí poslancov dňa 14. 11. 2017, ste už 
rozoberali úpravu rozpočtu č. 1 na rok 2017, má ešte niekto otázky k úprave rozpočtu. 
Poslanec Ľudovít Svocák sa opýtal, čo sa vlastne mení v rozpočte, lebo nebol na pracovnom 

stretnutí. 
Starosta odpovedal k jednotlivým položkám úpravy  č. 1 rozpočtu na rok 2017. 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 226/2017 Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

schvaľuje 

úpravu č.1 rozpočtu obce Malý Slavkov na rok 2017 podľa prílohy. 
 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 
5 PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Rastislav Pompa, Tibor 

Pompa, Ľudovít Svocák,   
Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Peter Badžo, Marek Pompa 

Nehlasovali: 0  

Počet všetkých poslancov: 7     
 

5. Rozpočet obce Malý Slavkov na roky 2018 - 2020  

Ladislav Oravec starosta obce -  hlavná kontrolórka obce Vám predložila stanovisko k rozpočtu a 

spýtal sa poslancov či má niekto k tomuto otázky. Následne prešiel jednotlivými položkami 
rozpočtu. V rozpočte máme zapracované výdaje približne také, ako v minulom roku, nárast je 

výdajoch v školstve, nakoľko sme v  MŠ  mali v minulom školskom roku zamestnané dve 
pracovné sily cez projekt, tam sme ušetrili na  mzdách. Teraz sú už zamestnané riadne, preto je 

nárast na mzdách. V príjmoch nastane nárast v roku 2018, lebo za rok 2017 sme dostávali 
podielové dane na 24 detí a od januára 2018 budú podielové dane na 40 detí. (rozpočtový rok je 
od januára do decembra, ale školský rok je od septembra do augusta  a preto to v tomto roku 

musíme preklenúť). 

Poslanec Ľudovít Svocák – na odpadové hospodárstvo tu máme plánovaných 17 tisíc €, zvyšujeme 
zo 14 300,- € na 17 000 €, bude to stačiť ak máme novú ulicu.  

Starosta odpovedal – obyvatelia novej ulice budú platiť poplatok za TKO, a ak budú všetci občania 
obce platiť poctivo poplatok, tak by to malo stačiť. 
Poslanec Ľudoví Svocák – v rozpočte počítame aj s dotáciami i keď sme  VZN o dotáciách zrušili 
Starosta zatiaľ VZN nie je zrušené, tak sa v rozpočte s výdavkami na dotácie rátalo, ak sa VZN 
zruší, tak zostanú financie v rozpočte. 
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Poslanec Ľudovít Svocák – ja som nebol na pracovnom stretnutí k rozpočtu, to ste ho pripravovali 
podľa takého návrhu aký máme teraz, ja by som si predstavoval podrobnejší návrh. 
Starosta objasnil jednotlivé položky rozpočtu podľa otázok poslancov.  
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 227/2017 Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

A) rozhoduje, že 

Obec Malý Slavkov nebude uplatňovať programový rozpočet pre rok 2018, 
B) schvaľuje 

rozpočet obce Malý Slavkov na rok 2018 podľa prílohy, 
C) berie na vedomie 
rozpočet  obce Malý Slavkov na roky 2019 – 2020, 

D) berie na vedomie 

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Malý Slavkov na roky 2018 – 2020. 

 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 
5 PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Rastislav Pompa, Tibor 

Pompa, Ľudovít Svocák,   
Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Peter Badžo, Marek Pompa 

Nehlasovali: 0  

Počet všetkých poslancov: 7     
  

 

Starosta privítal pani Hrnčarovú zástupkyňu spoločnosti PAT 3, 
Pani Hrnčarová – príde ešte aj projektant, ktorý Vám vysvetlí všetko čo súvisí so zmluvou 

o zriadení vecného bremena a uvidíte aj projektovú dokumentáciu k územnému rozhodnutiu. 

 

6. Plán hlavného kontrolóra obce na január a február 2018 

 

Starosta  oboznámil poslancov - 28. 02. 2018 sa končí volebné obdobie hlavnej kontrolórky obce 
a preto aj plán práce je  len na dva mesiace a  odovzdal slovo hlavnej kontrolórke obce Malý 
Slavkov. 

PhDr. Mária Balková prečítala plán práce na január a február 2018.  
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 228/2017 Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na január a február 2018. 
 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 
5 PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Rastislav Pompa, Tibor 

Pompa, Ľudovít Svocák,   
Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Peter Badžo, Marek Pompa 

Nehlasovali: 0  

Počet všetkých poslancov: 7    
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7. Schválenie predaja pozemku  412/17- Jana Pištová  
 

Ladislav Oravec, starosta obce - na minulom zasadaní OZ ste schválili spôsob predaja pozemku 

a to podľa osobitného zreteľa, za cenu 11,- €/m2. Zámer predaja bol v zmysle zákona o majetku 

obcí zverejnený na úradnej tabuli, neboli vznesené žiadne námietky voči predaju a tak, ak ani vy 

nemáte k predaju výhrady dávam o predaji pozemku vo vlastníctve obce parcela č. 412/17 pani 

Jane Pištovej hlasovať.  

Z celkového počtu 5 prítomných poslancov hlasovali 4 poslanci (Ing. Tomáš Pix, Rastislav 
Pompa, Tibor Pompa a Ľudovít Svocák) za predaj pozemku a 1 poslanec (PaedDr. Ján Klein) sa 
hlasovania zdržal. 

Predaj pozemku nebol schválený, pretože na schválenie predaja pozemku podľa osobitného 
zreteľa je potrebný súhlas  3/5 väčšiny všetkých poslancov, (čo je v našom prípade 5 
poslancov) a za predaj hlasovali, len štyria poslanci. 

K tomuto bodu nebolo prijaté uznesenie.  

8. Zrušenie VZN 

Starosta obce - na základe návrhu poslanca PaedDr. Jána Kleina, bolo do programu dnešného 
zasadania zaradené VZN o zrušení VZN 4/2012 o dotáciách. Po krátkej diskusii dal starosta 
hlasovať o návrhu na zrušenie VZN č, 4/2012. 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 230/2017  Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

sa uznáša na VZN č. 3/2017,  ktorým sa ruší VZN obce Malý Slavkov č.  4/2012 o poskytovaní 
dotácií z rozpočtu obce. 
 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 3 PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Rastislav Pompa,  

Proti: 1 Ľudovít Svocák 

Zdržal sa: 1 Tibor Pompa 

Neprítomní: 2 Peter Badžo, Marek Pompa 

Nehlasovali: 0  

Počet všetkých poslancov: 7     
 

9. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Malý Slavkov 

Ladislav Oravec, starosta obce - 28. 02. 2018 končí volebné obdobie hlavného  kontrolóra obce 
Malý Slavkov, preto je potrebné vyhlásiť voľbu hlavného kontrolóra obce. Dnes máme určiť deň 
voľby, podmienky, ktoré má spĺňať kandidát na hlavného kontrolóra, pracovný úväzok hlavného 
kontrolóra, termín podania prihlášky, termín a komisiu na otváranie obálok, termín nástupu, 

spôsob voľby. 

Starosta vyhlásil  prestávku v rokovaní. 

Pokračovanie, v priebehu diskusie prišiel na zasadanie OZ poslanec Marek Pompa. 

V diskusii k tomuto bodu poslanci rozoberali možnosť navýšenia úväzku hlavného kontrolóra, 
ktorý je  v teraz 2 hodiny týždenne. Poslanec PaedDr. Klein navrhoval navýšenie úväzku na 4 
hodiny týždenne a poslanci Ľudovít Svocák a Marek Pompa boli za ponechanie 2 hodín. Starosta 
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dal o návrhu - 2 hodiny úväzku týždenne hlasovať, z celkového počtu 6 poslancov hlasovalo 5 
poslancov ( Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav Pompa, Tibor Pompa a Ľudovít Svocák) za 

návrh a 1 poslanec hlasoval proti (PaedDr. Ján Klein). 

Následne dal starosta hlasovať o samotnom vyhlásení voľby hlavného kontrolóra a bolo prijaté 
uznesenie  č. 231/2017 Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 

A. vyhlasuje  

v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
deň, čas a miesto konania voľby hlavného kontrolóra obce Malý Slavkov na 22. 02. 2018 so 
začiatkom o 16.30 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Malom Slavkove, Gerlachovská 
52 

B. u r č u j e 

a) v súlade s § 18a ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce Malý Slavkov  na 0,053 úväzku 
stanovenej pracovnej doby zamestnanca Obecného úradu v Malom Slavkove  t.j.   

2 hod./týždenne               
b) požiadavky, ktoré musí kandidát na funkciu hlavného kontrolóra spĺňať:  
· kvalifikačný predpoklad – ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie  
· znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových a 
príspevkových organizácií, právnických osôb založených obcou, zákon o finančnej 
kontrole, zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákon o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy, zákon o účtovníctve, zákon o majetku obcí, zákon o 
sťažnostiach a ďalších právnych predpisov týkajúcich sa činnosti obce  
· počítačové zručnosti (Microsoft Word, Office, Internet, Outlook, Excel)  

· bezúhonnosť  
· spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu  

c) náležitosti a prílohy písomnej prihlášky:  
- náležitosti:  
· osobné údaje kandidáta: titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého 
bydliska a adresa pre doručovanie, ak je iná ako adresa trvalého bydliska,  
· kontaktné údaje kandidáta: e-mailová adresa a telefónne číslo;  
- prílohy prihlášky:  

· úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní  
· profesijný životopis  
· výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace  
· súhlas so zverejnením osobných údajov v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o 
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
· čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu  
· informácia o podnikaní alebo vykonávaní inej zárobkovej činnosti a členstve v 
riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré vykonávajú 
podnikateľskú činnosť a o tom, či je kandidát hlavným kontrolórom v inej obci;  
- doručenie prihlášky: 
· kandidát na funkciu hlavného kontrolóra Obce Malý Slavkov prihlášku zašle poštou 
na adresu: Obecný úrad Malý Slavkov, Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov alebo 
osobne doručí svoju písomnú prihlášku do podateľne Obecného úradu v Malom Slavkove 

v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“ ,  

najneskôr do 07. 02. 2018 do 15.30 hod., t.j. 14 dní pred dňom konania voľby. 
Uchádzač, ktorý splní vyššie uvedené požiadavky na výkon funkcie a včas podá prihlášku 
so všetkými náležitosťami, bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra 
v súlade s § 18 a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
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- podmienky pracovného pomeru: 
· funkčné obdobie hlavného kontrolóra je šesťročné a začína dňom, ktorý je určený ako 
deň  nástupu do práce, týmto dňom je 01. 03. 2018.; starosta obce uzavrie s novozvoleným 
hlavným kontrolórom pracovnú zmluvu v termíne najneskôr do 01. 03. 2018. 

C. u s t a n o v u j e  

podrobnosti o spôsobe a o vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce Malý Slavkov takto:  
1. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním. 
2. Otváranie obálok a kontrolu splnenia podmienok vykonajú poslanci Obecného 
zastupiteľstva obce Malý Slavkov dňa 08. 02. 2018 o 16,30 hod. v zasadacej miestnosti 

Obecného úradu v Malom Slavkove. O výsledku sa spíše zápisnica, ktorú podpíšu všetci 
prítomní poslanci, a ktorá sa bude predkladať na zasadnutie obecného zastupiteľstva ako 
príloha k materiálu o voľbe hlavného kontrolóra. Zápisnica musí obsahovať najmä údaj o 
tom, koľko obálok bolo v stanovenom termíne doručených a menný zoznam kandidátov, 
ktorí splnili a ktorí nesplnili stanovené podmienky. V prípade, že niektorá z osôb 
prítomných pri otváraní obálok a kontrole splnenia podmienok odmietne zápisnicu 
podpísať, je povinná do zápisnice uviesť dôvod, pre ktorý tak odmietla urobiť. 
3. Každý kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý splní podmienky, bude písomne pozvaný 
na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 22. 02. 2018 a bude mať právo vystúpiť na 
tomto rokovaní v rámci bodu programu „Voľba hlavného kontrolóra obce Malý Slavkov“ 
v časovom rozsahu maximálne 5 minút.  
Kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý nesplnil stanovené podmienky, bude o tejto 
skutočnosti písomne informovaný do 5-tich pracovných dní odo dňa otvorenia obálok.  
4. Voľbu hlavného kontrolóra riadi trojčlenná volebná komisia, ktorú pred začiatkom 
voľby hlavného kontrolóra schvália poslanci uznesením. Voľba sa koná za prítomnosti 
zapisovateľa, ktorého uznesením schvália poslanci obecného zastupiteľstva.  
5. Volebná komisia pri vstupe do hlasovacej miestnosti vydá hlasovací lístok a obálku 
každému z prítomných poslancov oproti ich vlastnoručnému podpisu do zoznamu 
vydaných hlasovacích lístkov. Hlasovací lístok a obálka, ktoré nebudú označené úradnou 
okrúhlou červenou pečiatkou „OBEC MALÝ SLAVKOV“ s erbom obce, sa budú 
považovať za neplatné. 
6. Na hlasovacom lístku budú uvedení všetci kandidáti, ktorí splnili podmienky na funkciu 
hlavného kontrolóra v abecednom poradí. Poslanec môže udeliť svoj hlas len jednému z 
kandidátov zakrúžkovaním jeho mena resp. poradového čísla, ktoré mu bolo pridelené. 
Hlasovací lístok, na ktorom budú označení dvaja a viacerí kandidáti resp. žiaden kandidát, 
sa bude považovať za neplatný. Po označení kandidáta vloží poslanec hlasovací lístok do 
obálky, ktorá mu bola vydaná a vhodí ju do volebnej schránky. Po skončení hlasovania 
všetkých poslancov, ktorí si prevzali hlasovací lístok a obálku, pristúpia po jednom k 
hlasovaniu rovnakým spôsobom i členovia volebnej komisie. Následne volebná komisia 
otvorí volebnú schránku a pristúpi k sčítaniu hlasov. Predsedajúci vyhlási po túto dobu 
prestávku. 
 7. O priebehu voľby a jej výsledku spíše zapisovateľ zápisnicu. Zápisnica musí obsahovať 
najmä údaje o počte vydaných, odovzdaných a neodovzdaných hlasovacích lístkov a o 
počte hlasov, ktoré získali jednotliví kandidáti v prvom, resp. druhom kole voľby. Ďalej 
musí zápisnica obsahovať údaj o tom, ktorý z kandidátov bol zvolený za hlavného 
kontrolóra v prvom kole. V prípade konania druhého kola voľby musí obsahovať údaj o 
tom, ktorí kandidáti do neho postúpili, koľko platných hlasov v ňom získali a ktorý z nich 
bol zvolený za hlavného kontrolóra. Zápisnicu podpisujú všetci členovia volebnej komisie. 

V prípade, že niektorý člen volebnej komisie odmietne zápisnicu podpísať, je povinný do 
zápisnice uviesť dôvod, pre ktorý tak odmietol urobiť.  
8. Výsledok voľby oznámi obecnému zastupiteľstvu predseda volebnej komisie, ktorého 
si spomedzi seba zvolili členovia volebnej komisie. V prípade konania druhého kola 
hlavného kontrolóra vyhlási predsedajúci po oznámení výsledku prvého kola voľby 
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predsedom volebnej komisie prestávku, počas ktorej sa volebná komisia organizačne 
pripraví na druhé kolo volieb. Po skončení prestávky predsedajúci vyzve poslancov, aby 
pristúpili k hlasovaniu o voľbe hlavného kontrolóra v druhom kole.  
9. Na zvolenie hlavného kontrolóra sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 
poslancov obecného zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezíska, 
obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého 
postúpia dvaja kandidáti, ktorí v prvom kole získali najväčší počet platných hlasov. V 
prípade rovnosti hlasov postupujú do druhého kola volieb všetci kandidáti s najväčším 
počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal 
najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje 
žrebom. Žrebovanie v rokovacej miestnosti obecného zastupiteľstva riadi a výsledok 
žrebovania zastupiteľstvu a prítomnej verejnosti oznamuje predseda volebnej komisie. 

D. z r i a ď u j e 

komisiu na otváranie obálok s prihláškami kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce 
Malý Slavkov na posúdenie splnenia požiadaviek a náležitostí prihlášok jednotlivých 
kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra v zložení minimálne štyroch poslancov OZ. 
 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 
6 PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, 

Rastislav Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít Svocák,   
Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Peter Badžo 

Nehlasovali: 0  

Počet všetkých poslancov: 7     
 

10. Zmluva o zriadení vecného bremena 

 

Pred rokovaním o tomto bode  dal starosta hlasovať o presune bodu programu  č. 11 pred bod č. 
10  z celkového počtu 6 prítomných poslancov hlasovalo 5 poslancov (PaedDr. Ján Klein, Ing. 
Tomáš Pix, Tibor Pompa, Ľudovít Svocák) za presunutie bodu a jeden poslanec (Marek Pompa) 

sa hlasovania zdržal. 

O tomto bode rokovali poslanci už na minulom zasadaní a vtedy súhlasili s podpísaním zmluvy na 
zriadenie vecného bremena s podmienkou, že bod napojenia kanalizácie bude na ulici Sv. Michala 
a presunuli tento bod programu na budúce zasadanie OZ.  
Na dnešnom zasadaní bola prítomná zástupkyňa firmy PAT3 spol. s r.o. pani Hrnčarová 
a projektant, ktorí poslancom predstavili návrh projektu.  
Po diskusii k tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 233/2017 Obecné zastupiteľstvo v Malom 

Slavkove  

A/schvaľuje 

podpísanie zmluvy o zriadení vecného bremena  1/2017/VB 

B/súhlasí 
s napojením na verejnú kanalizáciu v obci a bod napojenia sa bude konkretizovať v ďalšom stupni 

projektovej dokumentácie. 
 

Hlasovanie: 

Za: 
6 PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, 

Rastislav Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít Svocák 
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Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Peter Badžo 

Nehlasovali: 0  

Počet všetkých poslancov: 7      
                                   

11. Poslanecký návrh  - Odmeny poslancom OZ  a starostovi obce  

 

Starosta obce vyzval poslanca Tibora Pompu, aby predniesol svoj návrh na odmeny. 
Poslanec Tibor Pompa – navrhujem po 1300,- € pre poslancov, 1500,- € pre zástupcu starostu 
a starostovi navýšenie platu na 40% celoročne. 

Starosta vyhlásil diskusiu k tomuto bodu. 

Poslanec Ľudovít Svocák navrhujem po 2000,-  

Poslanec Tibor Pompa – komu. 

Poslanec Ľudovít Svocák  - všetkým. 

Ing. Tomáš Pix – ja si myslím, že je to veľa a môj návrh je taký, aby  tento rok neboli  žiadne 
odmeny, lebo minulý rok boli vysoké. A kto chce odmenu, tak nech povie začo, napríklad Tibor 
za čo chceš odmenu. 

Poslanec Tibor Pompa - myslím si že sme toho spravili dosť- urobili sme   ples, s deťmi sme tiež  
robili. 

Poslanec Ing. Tomáš Pix -  radšej dajme tie peniaze hasičom. 

Poslanec Tibor Pompa – starosta a Ľudovít Svocák doniesli peniaze do obce cez MAS, 
nezaslúžia si odmeny. 
Ing. Tomáš Pix  - nie je to podľa mňa dobre, aby každý dostal paušálne rovnakú odmenu. 

Poslanec Ľudovít Svocák  - presne tak, kto robí tak nech dostane a my  sme zrušili dotácie a nie, 

aby sme ich podporili. Čo bolo zle na dotáciách. 

Poslanec Ing. Tomáš Pix odpovedal  - konflikt záujmov, dotácie schvaľovali tí čo o ne žiadali. V 

rozpočte, sú peniaze na odmeny, ja ich nechcem dajme ich tým čo niečo robia. 

Starosta – o odmenách môžete rozhodnúť len vy, odmena by nemala byť urážkou, ale odmenou 

za dobre vykonanú prácu, ale ten kto tu odmenu dostane  musí vedieť či si  ju zaslúžil alebo nie,  

je to každého osobná vec, vždy keď sa jedná o odmeny bude sa to prepierať, či je to adekvátne 
alebo nie. Je potrebné, aby ste to tu vy medzi sebou prerokovali, treba si vedieť odmeny obhájiť. 

Poslanec Tibor Pompa  - ak Tomáš nechce odmeny tak nech sa ich vzdá. 

Poslanec Marek Pompa – netreba miešať činnosť v MAS a prácou pre obec. Ja tiež pomáham 
svojím voličom, ak ma požiadajú aby som ich niekde odviezol, alebo predložil ich požiadavky 
na rokovanie OZ. Doteraz boli vždy odmeny a zatiaľ nikto nepovedal, že ich nechce, len teraz 
Tomáš, stále sa len my ozývame. 
Poslanec Ľudovít Svocák – už v minulom volebnom období som navrhoval, aby  odmeny 

navrhol starosta, on vie kto čo robí a koľko pomáha.  
Po dlhej diskusii k tomuto bodu predložil poslanec Ľudovít Svocák pozmeňujúci návrh na 
odmeny, o ktorom dal Ladislav Oravec, starosta obce hlasovať. 
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 232/2017 Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

schvaľuje  
na základe pozmeňujúceho návrhu  poslanca Ľudovíta Svocáka 

a) odmeny poslancom vo výške 1,5 násobku priemernej mzdy zamestnanca v národnom 
hospodárstve, ktoré budú vyplatené v mzdách za mesiac december 2017 v januári 2018,   

 

b) odmenu zástupcovi starostu vo výške 2 násobku priemernej mzdy zamestnanca 
v národnom hospodárstve, ktorá bude vyplatená v mzdách za mesiac december 2017 v 

januári 2018,  
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c)   na základe § 4 ods.2 zákona 253/1994 z.z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov zvýšenie základného platu 
starostu obce z 10 % na 30% s účinnosťou od 01. 01. 2018. 

 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 
5 PaedDr. Ján Klein, Marek Pompa, Rastislav Pompa, Tibor 

Pompa, Ľudovít Svocák,   
Proti: 1 Ing. Tomáš Pix 

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Peter Badžo 

Nehlasovali: 0  

Počet všetkých poslancov: 7     
                                                                                                    

12. Rôzne 

12.1 Poslanec Marek Pompa –  sa spýtal, či by sa v rámci bodu rôzne nemohlo zopakovať 
hlasovanie o predaji pozemku pani Jane Pištovej.   
Poslanec Ľudovít Svocák sa spýtal, že prečo. 

Poslanec Marek Pompa – keďže predaj nebol schválený z dôvodu nedostatočného počtu 
poslancov pri hlasovaní. 
Starosta obce dal hlasovať o tom, či poslanci súhlasia s opätovným hlasovaním o bode „Predaj 
pozemku 412/17 pani Jane Pištovej“. Z celkového počtu 6 prítomných poslancov (PaedDr. Ján 
Klein, Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít Svocák)   
súhlasilo 6 poslancov s opätovným hlasovaním o predaji pozemku 412/17.  

Následne dal starosta hlasovať o predaji pozemku. 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 229/2017 Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 

schvaľuje 

predaj pozemku vo vlastníctve obce parcela registra C KN číslo 412/17, druh pozemku ostatné 
plochy,  o výmere     280 m2, vedenej na LV 1, žiadateľke Jane Pištovej, rod. Pompovej, bytom  
Malý Slavkov, Gerlachovská 84/71, za cenu  11,- €/m2, cena celkom 3080,-€, slovom 
tritisícosemdesiat eur.  
Prevod sa uskutoční  podľa §9a ods. 8 písm. e), zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí, t.j. podľa 
osobitného zreteľa. Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že ide o vysporiadanie 

pozemku  zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľky, ktorú postavila bez stavebného 

povolenia (čierna stavba) vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí 
neoddeliteľný celok so stavbou.  

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

 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 
5 Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav Pompa, Tibor 

Pompa, Ľudovít Svocák,   
Proti: 0  

Zdržal sa: 1 PaedDr. Ján Klein 

Neprítomní: 1 Peter Badžo 

Nehlasovali: 0  

Počet všetkých poslancov: 7     
 

Starosta  sa spýtal, či má ešte nieto niečo do bodu rôzne. 
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Poslanec PaedDr. Ján Klein - cesta na Družstevnej ulici sa tohto roku nebude robiť. 

Starosta – Hydina SK, s.r.o. nedostala povolenie na prevádzku, kým nebudú splnené požiadavky 
od obce a od inšpekcie ŽP, je to v zápise z konania.  

Poslanec Ľudovít Svocák - ako sa to vyriešilo s tým zápachom. 

Starosta – teraz by sa mali vykonať merania ale nie je inštitúcia, ktorá by to dokázala zmerať. 
Hydina SK potrebuje to povolenie, lebo inak by musela rozobrať halu. 

Poslanec PaedDr. Ján Klein – nie je možné, aby aj bez povolenia vykonával činnosť?  Bol tam 

termín na tú cestu  a nie je splnený. 
Starosta – veď preto ani nemajú  povolenie, z toho ja nemám obavy, že to neurobia. Teraz v zime 

by to ani nebolo vhodné robiť.  
Starosta sa opýtal - má ešte niekto niečo do bodu rôzne, ak nie, tak ja by som vás chcel 
informovať ohľadom zberu komunálneho odpadu. Nechcem rozhodovať sám o tom, kto bude 

vykonávať zber KO v obci. Oboznámil poslancov so systémom zberu komunálneho i 

separovaného odpadu a s cenovými ponukami od TS Kežmarok, a.s. a firmy Finekol s.r.o. 

Mlynčeky.    
Po diskusii k tomuto bodu dospeli k záveru, že v prípade ak sa TS Kežmarok dohodnú so 
zberovou spoločnosťou OZV, s ktorou má podpísanú zmluvu obec Malý Slavkov, tak budú zber 
separovaného odpadu vykonávať TS Kežmarok. 
K tomuto bodu nebolo prijaté uznesenie, poslanci vzali informáciu starostu obce Ladislava 
Oravca na vedomie. 

 

13. Diskusia  

Nik s poslancov sa neprihlásil do bodu interpelácie ani do bodu diskusia a tak starosta pristúpil 
k záveru zasadania.  

 

14. Záver  

Ladislav Oravec, starosta obce, poďakoval prítomným za účasť a ukončil 26. zasadanie obecného 
zastupiteľstva.  
 

 

                                                                                    ........................................... 

        Ladislav Oravec  

          starosta obce 

 

Overovatelia: 

 

PaedDr. Ján Klein ........................................ 

 

 

Tibor Pompa  ........................................ 

 

 

Zapísala: Ing. Eva Demjénová 
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Obecn6 zastupitel,stvo v Malom SIavkove

Mary Slavkov, 07.  12.  2017

Uznesenia
z 26. zasadania obecn6ho zastupitel,stva v Malom Slavkove

konan6ho dha 7. decembra 2017 o 16.30 hod. v zasada6ke Obecn6ho dradu v Malom SIavkove

Uznesenie 6. 223/2017

K bodu=  Schv£lenie programu

Obecn6 zastupiterstvo v Malom Slavkove

schval,uje

program 26. zasadania OZ

s tymto programom:

1.      Otvorenie zasadania a schvalenie programu

2.      Ur6enie navinovej komisie, overovaterov zapisnice a zapisovatera

3.      Kontrola plnenia uzneseni

4.      Uprava  6.  1  rozpo6tuobce Maly Slavkov narok 2017

5.      Rozpo6et obce Maly Slavkov naroky 2018 - 2020

6.      Navrh plinu kontrolnej  5innosti hlavn6ho kontrol6ra oboe na 1. polrok 201 8

7.      Schvalenie predaja pozemrfu  412/17- Jana PiStova

8.      Poslaneckyndvrh -VZN 5. 3/2017,  ktofym sa ruS1' VZN obce Maly Slavkov 6.  4/2012

o poskytovan' dotdeil' z rozpo6tu oboe

9.      Vyhldsenie vorby hlavn6ho kontrol6ra obce Mary Slavkov

lO.    Poslanecky navrh  - Odmeny poslancom OZ  a starostovi oboe

1 1.    Zmluva o zriadem' vecheho bremena

12.    R6zne

13.    Interpelacia poslancov

14.    Diskusia

15.    Zaver

Umesenia 6  223  - 233reOl7 z 26. zasadania OZ, konan6ho 07_  l2  2017



HIasovanie :

Po6et                                               Meha poslancov

za:                                             5         3:emdpDa:.fuindoKvli:isnJ:ncgriTomds pix, Rastislav Pompa, Tibor

proti :                                             0

zdrzal sa:                                    0

Nepritomni:                               2         Peter BadZo, MarekPompa

Nehlasovali :                                0

Po6et vSetkych poslancov: 7
_ `'r'=-_

i=
_,,   \`I    I  \

LadislavOravec   l\     \

starosta oboe Maly Slavkov

Uznesenie 5. 224/2017

K bodu:  Ur5enie ngivrhovej komisic, overovatePov z£pisnice a zapisovatel,a

Obeche zastupiterstvo v Malom Slavkove

a)   schval,uje

ndvrhovd komisiu v zloZeni:  Rastislav Pompa, Eudovit Svocck

b)   belie na vedomie

Ze starusta oboe ur5il

overovatel,ov zapisnice PaedDr. Jana Kleina a Tibora Pompu

a zapisovatel'ku: Iug. Evu Demj6nowh

Hlasovanie :

Za:

Proti :

ZdrZal sa:

Nepritormi :

Nehlasovali :

Po6et v5etkych poslancov: 7

i,,.(

Po5et                                                 Mend poslancov

5         PaedDr. Jin Klein, Ing. Toma5 Pix, Rastislav Pompa, Tibor
Pompa, Endovit Svocck,

0

0

2         Peter BadZo, Marek Pompa

0

Uznesenia 6. 223  - 233/2017 a 26.  zasadania OZ,  konan6ho 07   12.  2017

E=E=i±c- -   -
Ladislav Oravec                      _ -~ -

starosta oboe Mary Slavkov       _i=--

l`

\.,,\



Uznesenie 225/2017

K bodu: Kontrola plnenia uzneseni z 25. zasadania  OZ, konan6ho 14. l1. 20|7

Obeche zastupiterstvo v Malom Slavkove

berie na vedomie

kontrolu plnenia uzneseni z 25. zasadania  OZ, konan6ho  14.  1 1. 2017,  ako informati\mu.

Hlasovanie:

Po6et                                                Meha poslancov

za:                                            5        3:emdpDari£oKvli:ism;[:gckTomds pix, Rastislav Pompa, Tibor

proti :                                                0

zdrzal sa:                                    0

Nepritomni:                               2         PeterBadZo, Marek Pompa

Nehlasovali :                                0

Po€et vSetkych poslancov: 7

`_      .`--

Ladislav Oravec

starosta oboe Maly?lavkov

Uznesenie  226/20|7

K bodu: Uprava  6. I rozpo5tu oboe Mary Slavkov na rok 20|7

I  IIEE

I      \

\

Obecn6 zastupiterstvo V Malom Slavkove

schval,uj a

dpravu 6.1  rozpo6tu obce Maly Slavkov na rok 2017 podl,a prilohy.

Hlasovanie:

Za:

Proti :

ZdrZal sa:

Nepritomni :

Nehlasovali :

Po5et vSetkych poslancov: 7

Po6et                                                Mend poslancov

5         PaedDr. Jin Klein, Ing. Toma5 Pix, Rastislav Pompa, Tibor
Pompa, Eudovit Svocck,

0

0

2         Peter BadZo, Marek Pompa

0

Uznesenia 6  223  - 233/2017 z 26- zasndania OZ, konan€ho 07.  l2- 2017

cf
Ladislav Oravec

starosta oboe Maly Slavkov

l`,

i,I, -



Uznesenie  227/20|7

K bodu..  Rozpo6et oboe Maly Slavkov na roky 20|8 - 2020

Obecn6 zastupiterstvo V Malom Slavkove

A)  rozhoduje) Ze

Obec Maly SIavkov nebude uplatiovaf programovy rozpo6et pro rok 201 8,

B)  schvaPuje

rozpo6et oboe Maly Slavkov na rok 2018 podra prilohy)

C)  belie na vedomie

rozpo6et  oboe Maly Slavkov na roky 2019 - 2020,

D)  belie na vedomie

stanovisko hla\m6ho kontrol6ra k havrhu rozpo6tu oboe Maly Slavkov na roky 201 8 - 2020.

Hlasovanie :

Po6et                                                Meha poslancov

za:                                            5        3:emdpDaLJ£oKvli:ism;::gckTomds pix, Rastislav Pompa, Tibor

proti :                                                0

zdrzal sa:                                     0

Nepritormi:                               2         PeterBadZo, Marek Pompa

Nehlasovali :                                0

Po6et v5etkych poslancov: 7

c=
Ladislav Oravec  i

starosta obce Maly SlavkQV

Uznesenie 6. 228/2017

K bodu: N5vrh pl£nu kontrolnej 6innosti hlavn6ho kontrol6ra oboe na 1. polrok 2018

Obecn6 zastupitel,stvo v Malom Slavkove

schvafuje

ngivrh plinu kontrolnej 6innosti hla\mcho kontrol6ra oboe na janudr a februdr 201 8.

UznesenlaO   223  -233/2017 z26   zasadaniaOZ, konan6hoO7.  l2   2017



HIasovanie :

Za:

Proti :

ZdrZal sa:

Nepn'tormi :

Nehiasovali :

Po5et v5etkych poslancov: 7

Po6et

5

Meha po slancov

PaedDr. Jin Klein, Iug. TomaS Pix, Rastislav Pompa, Tibor
Pompa, Eudovit Svocck,

0

0

2         Peter BadZo, Marek Pompa

0

_   -~\

c2     --
i

Ladislav Oravec   ,
starosta oboe Maly Slavkov.

Uznesenie 5. 229/2017

K bodu: Schv£lenie predaja pozemku  412/17- Jana PiStov£

Obecn6 zasfupiterstvo v Malom SIavkove

schval,uje

predaj pozemku vo vlastnictve oboe parcela registra C KN 6islo 41 2/1 7, druh pozemku ostatn6 plochy)
o \tymere      28O m2, vedenej na LV 1, 2iadatel,ke Jane Piftovej, rod. Pompovej, bytom  Maly Slavkov,
Gerlachovsk5 84/71, za cenu   1 1,- €/m2, cena celkom 3080,€, slovom tritisicosemdesiat eur.

Prevod  sa  uskuto6ni    podra  §9a  ods.  8  pism.  e),  zckona  138/1991  Zb.  o  majetku  obci,  I.i.  podPa
usobitn6ho zreteI,a-  Osobitny zretel, je zd6vodneny skutoinost,ou9 Ze ide o  vyspohadanie pozemku
zastavan6ho  stavbou vo vlastnictve nadobtidatel,ky9  ktOri POStaVila beZ  StaVebhehO POVOlenia (6iema

stavba)  vratane phil,ahlej  plochy)  ktori  svojim  umiestneulm a vyuZitim tvori  neoddeliterny  celok  so
stavbou.

(V zmysle Zdsad hospoddrenia s majetkom obce Maly Slavkov 5. 2/2012, §  12, pism. g)).
Hlasovanie:

Po6et

za:                                                 5

proti :                                                0

zdrzal sa:                                       1

Nepritomni :                                 I

Nehlasovali :                                 0

Po5et v5etkych poslancov: 7

Meha poslancov

lug. Toma§ Pix, Marek Pompa, Rastislav Pompa, Tibor
Pompa, Eudovit Svocck,

PaedDr. Jin Klein

Peter BadZo

c=
Ladislav Oravec

starosta oboe Maly

--;,i

:;/,
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Uznesenie 5. 230#017

K bodu: VZN 6. 3/2017,  ktolym sa ruSi VZN oboe Mary Slavkov 5.  4/2012 o poskytovani dot£cii
z rozpo6tu oboe

Obeche zastupiterstvo v Malom Slavkove

sa uznafa

na VZN 6. 3/2017,  ktolym sa rust VZN oboe Maly Slavkov 6.  4/2012 o poskytovani dofacii

z rozpo6tu oboe.

Hlasovanie:

Po5et

za:                                                  3

proti :                                                 I

ZdrZal sa:                                         1

Nepritomni :                                2

Nehlasovali :                                0

Po6et v5etkych poslancov: 7

Mend po slancov

PaedDr. Jin Klein, Iug. Tomi5 Pix, Rastislav Pompa,

Eudovit Svocck

Tibor Pompa

Peter BadZo, March Pompa

i=_

Ladislav Oravec  ,.
I     \

I        I       \

starosta oboe Maly Slavkov  I-

Uznesenie 6. 23l/2017

K bodu: VyhI£senie voThy hlavn6ho kontroI6ra oboe Mary SIavkov Obecn6 zastupitePstvo v
Malom Slavkove

A.  vyhlasuje

v zmysle  §  1 8a ode.  2 zalcona 5.  369/1990 Zb.  o obecnom zriadeni v znehi neskorSich predpisov defi,

Gas a miesto konania vofoy hlavn6ho  kontrol6ra obce  Maly  Slavkov na 22.  02.  2018  so  zatiatkom
o I 6.30 hod. v zasadacej miestnosti Obecheho dradu v Malom Slavkove, Gerlachovska 52

B.   ur5uje
a)  v  sdlade  s  §   18a  ods.  6  zalcona  6.  369/1990  Zb.  o  obecnom  zriadehi  v  zneni  neskor5Ich

predpisov  pI.aCOVtry  ulVaZOk  hla\m€hO  kOntrOl6ra  obce  Maly  Slavkov     na  0,053  tivazlou
stanovenej pracovnej doby zamestnanca Obecn6ho dradu v Malom Slavkove  t.j.
2 hod./tyZde-e

b)  pozindavky? ktorfe must handidal na funkeiu hla`utho koutrol6ra spifiaf:
. kvaliflkatny PredPOklad - ukOn6en6 minimalne tipln6 stredn6 vzdelanie

. znalost' pfavnych predpisov tykajdcich sa hospoddrenia oboe, rozpo6tovych a pn'spevkovych

organizacii,   pfavnickych   os6b   zaloZenych   obcou,   zalcon   o   flnarfenej   kOntrOle,   ZckOn   O
rozpo6toltych   pravidlach   verejnej    spfavy,   zckon   o   rozpo6to\tych   pravidlach   dzemnej
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samospravy,  zckon  o  dctovhictve,  zckon  o  majetku  obci,  zckon  o  sfaznostiach  a  d'alsich

pravnych predpisov tykajticich sa 6innosti oboe
I po6itatov6 zm6nosti (Microsoft Word, Office, Intemet, Outlook, Excel)

. bezthormost,

. sp6sobilost, na prdvne tikony v celom rozsahu

a)  naleZitosti a prilohy pisomnej prihla§ky:
- n£leZitosti:

. osobn6 tidaje kandidata: titul, memo a priezvisko, datum narodenia, adresa trval6ho bydliska

a adresa pre dorutovanie, ak je iha ake adresa trval6ho bydliska,
. kontaken6 tidaje kandidata: e-mailovi adresa a telefonne 6l'slo;
- prllohy prihI£5ky:

. tiradne overena fotok6pia dokladu o najvy55om dosiahautom vzdelani

. profesijny Zivotopis

. \typis z registra trestov nie starfi ako 3 mesiace

.  stihlas  so zverejnenim osobnych uldajov v zmysle  §  ll  zalcona 6.  122/2013  Z.z.  o  ochrane

osobnych ddajov a o zmene a doplneni niektofych zalconov
. 5estnd vyhlasehie kandidata o tom, Ze ma sp6sobilost, na pfa\me llkony v plnom rozsahu

. info-deia o podnikal alebo vykonavani inej  zdrobkovej  6innosti a 6lenstve v riadiacich,
kontroldych  alebo  dozomych orginoch pra`mickych  os6b,  ktor6  vykonavajti podnikatershi
6innosf a o tom, 6ije kandidat hlavdym kontrol6rom v inej obci;
- doru5enie prihI£5ky:

.  kandidal  na funkciu  hhavn6ho  kontrol6ra  Oboe  Mary  Slavkov  prihlfi3ku  za5le  pdstou

na adresu: Obecdy drad Maly Slavkov, Gerlachovskd 52, 060 0l  Maly Slavkov alebo osobne
doru5i svoju pisomnti prihlaSku do podatel'ne Obecn6ho dradu v Malom Slavkove v zalepenej
obalke ozna5enej Wol'ba  hlavn6ho  kontrol6ra - NEOTVARAT6' ,   najnesk6r do  07.  02.
2018 do  15.30 hod., t.j.  14 dni pred dfiom konania voThy.

Uchadzat, ktory splni vyS5ie uveden6 poZiadavky na vykon funkcie a v6as pods prihla5ku so
vSetkymi naleZitost'ani, bude zaradeny also kandidat na vorou hla\meho kontrol6ra v stilade s §
18 a zalcona 5. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v znenl' neskorSich predpisov.

- podmienky pracovn6ho pomeru:

. funk5n6 obdobie hia`rfeho kontrol6ra je 5est'ro5n6 a za5ina dfiom, ktoly je ur6eny ako deft

ndstupu do price, tymto dhom je 0 1. 03. 20 1 8.; starosta oboe uzavrie s novozvolenym hlavnym
kontrol6rom praco\mti zmluvu v termine najnesk6r do 01. 03. 2018.

C.   ustanovuje

podrobnosti o sp6sobe a o vykonani vol,by hlavndho kontrol6ra oboe Maly Slavkov takto:
1. VoTha hlavncho kontrol6ra sa uskuto5hi tajdym hlasovanfm.
2. Otvdrahie obalok a kontrolu splnenia podmienok vykonajti poshanci Obecheho zastupitel,siva
oboe  Maly  Slavkov  dha  08.  02.  2018  o  l6,30  hod.  v  zasadacej  miestnosti  Obecn6ho  tiradu

v Malom  Slavkove.  O  \tysledku  sa  spiSe  zapisnica,  ktord podpi5u  v5etci  pritomni  poslanci,  a
ktori sa buds predkladat' na zasadnutie obecn6ho zastupitel,stva ako priloha k materialu o vol,be
hlavn6ho  kontrol6ra.  Zapishica  must  obsahovat,  najma  uldaj  o  tom,  korko  obalok  bolo  v
stanovenom  termine  dorutedych  a  menny  zoznam  kandidalov,  ktori  splnili  a ktori  nesplnili
stanoverfe podmienky. V pripade, Ze niektora z os6b pritomnych pri otvdrani obalok a kontrole
splneria podmienok odmietne zapisnicu podpisaf, je povinha do zapisnice uviesf d6vod, pre
ktoly tck odmietla urobit,.
3. KaZdy kandidat na hla`m6ho kontrol6ra, ktory splhi podmienkyg bude pisomne pozvady na
zasadnutie  obecrfeho  zastupitel,stva  cia  22.  02.  2018  a  bude  mat  pravo  vystulpif  na  tomto

rokovani v rimci bodu programu t,Vorha hlavrfeho kentrol6ra oboe Maly Slavkov.6 v 5asovom
rozsahu maximalne 5 minut.
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Kandidal na hlavrfeho kontrol6ra, ktoly nesplnil stanoverfe podmienky, bude o tejto skuto6nosti

pisomne informovany do 5-tich pracovnych dni odo cia otvorehia obalok.
4.  Vofou hlavA6ho kontrol6ra riadi  troj6lenna volebna komisia,  ktord pred za6iatkom vorby
hlavA6ho kontrol6ra schvalia poslanci uznesenim. Voroa sa kona za pritomnosti zapisovatel,a,

ktor6ho uznesenim schvalia poslanci obecn6ho zastupiterstva.
5. Volebna komisia pri vstupe do hlasovacej miestnosti vyda hlasovacl, llstok a obalku kaZd6mu
z pritomdych poslancov oproti ich vlastnorutn6mu podpisu do zoznamu vydadych hlasovacich
listkov. Hlasovaci listok a obalka, ktor6 nebudti ozna6en6 1iradnOu OkrihlOu 5ervenou pe6iatkou

"OBEC MALY SLAVKOV s erbom oboe, sa buds povaZovat za neplatn6.
6.  Na hlasovacom  listku  budti  uvedehi  vSetci  kandidali,  ktori  splnili  podmienky  na  finkciu
hlavn6ho  kontro16ra  v  abecednom  poradi.  Poslanec  m6Ze  udelif  svoj  hlas  len jedn6mu  z
kandid5tov  zakriZkovanim  jeho  mena  resp.   poradov6ho   6isla,  ktor5   mu  bole   pridelehe.
Hlasovaci listok, na ktorom buds ozna5enl dvaja a viaceri kandidati resp.  Ziaden kandidat,  sa
bude povaZovat' za neplatny. Po ozna6eni kandidata vloZi poslanec hlasovacl listok do obalky)
ktori  mu  bold  vydena  a  vhodi ju  do  volebnej  schrinky.  Po  skon6eni  hlasovania  v5etkych

poslancov,  ktori  si  prevzali  hlasovaci  listok  a  obalku,  pristhpia  po  jednom  k  hlasovaniu
rovnakym  sp6sobom  i  6lenovia volebnej  komisie.  Ndsledne  volebna komisia otvori  volebnd
schrinku a pristhpi k s6itaniu hlasov. Predsedajdei vyhldsi po tuto dobu presfavku.
7.  O  priebehu vorby  a jej  vysledku  spiSe  zapisovater zapisnicu.  Zapisnica must  obsahovaf
najma tidaje a po6te vydadych, odovzdanych a neodovzdadych hlasovacich listkov a o po5te
hlasov,  ktor6  ziskali  jednotlivi  kandidati  v  prvom,  resp.  dmhom  kole  vol,by.  I)alej  musi
zapisnica obsahovat, tidaj o tom, ktoly z kandidalov bol zvolerty za hlavn6ho kontrol6ra v prvom
kole. V pripade konania druh6ho kola vofoy must obsahovat ddaj o tom, ktori kandidati do neho

postdpili, kolko platdych hlasov v from ziskali a ktoly z nich bol zvoledy za hlavn6ho kontrol6ra.
Zdyisnicu  podpisujul  v5etci  6lenovia  volebnej  komisie.  V  pripade,  Ze  niektoly  Glen  volebnej

komisie  odmietne  zapisnicu  podpisaf, je  povirmy  do  zapisnice  uviesf  d6vod,  pre  ktoly  tab
odmietol urobif.
8.  Vysledok  vorby  ozn£mi  obecn6mu  zastupiterstvu  predseda  volebnej  komisie,  ktor6ho  si
spomedzi  seba zvolili  6lenovia volebnej  komisie.  V  pripade  konania druh6ho  kola hlavneho
kontrol6ra vyhldsi predsedajtici po oznineni \tysledku prv6ho kola vorby predsedom volebnej
komisie presfavku, po6as ktorej sa volebna komisia organiza6ne pripravi na dnth6 kolo volieb.
Po  skondeni  prestavky  predsedajtici  vyzve  poslancov,  aby  pristhpili  k  hlasovaniu  o  vol,be
hlavn5ho kontrol6ra v dn|hom kole.
9.  Na  zvolenie  hla`utho  kontrol6ra   sa  vyZaduje   slihlas  nadpolovi6nej   va6Siny  v5etkych

poslancov  obecn6ho  zastupiterstva.  Ak ani jeden z kandidatov tarfu va65inu neziska,  obecn6
zastupitel,stvo este  na tej  istej  sch6dzi  vykona dnlhe kolo  volieb,  do  ktorcho  posttlpia dvaja
kandidati, ktori v prvom kole ziskali najvaeSi po6et platdych hlasov. V pripade rovnosti hlasov

postupujd  do  dmh6ho  kola  volieb  v5etci  kandidati  s  najva55im  po6tom  platnych  hlasov.  V
dninom kole volieb je zvoledy ten kandidat, ktoly ziskal najva5Si po6et platdych hlasov.  Pri
rovnosti hlasov v dmhom kale volieb sa rozhoduje zrebom. Zrebovanie v rokovacej miestnosti
obecn6ho  zastupiterstva  riadi  a  `tysledok  Zrebovania  zastupiterstvu  a  pritomnej   verejnosti
oznamuje predseda volebnej komisie.

D.  zriad?uje
komisiu na otvdranie  obalok  s  prihla§kami  kandidatov na  funkciu hlavn6ho  kontrol6ra oboe
Maly   Slavkov   na   posddenie   splnenia   poZiadaviek   a   n5leZitosti   prihla5ok   jednotli\tych

kandidatov na finkeiu hiavrfeho kontrol6ra v zloZeni minindlne styroch poslancov OZ.
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HIas ovanie:

Za:

Proti :

ZdrZal sa:

Nepritomni :

Nehlasovali :

Po6et vSetkych poslancov: 7

Po5et

6

Meha poslancov

PaedDr. Jin Klein, Ing. Toma5 Pix, Marek Pompa, Rastislav
Pompa, Tibor Pompa, Eudovit Svocck,

0

0

1          Peter BadZo

0

L-: --- ,:\+\
LadisldvOravec       I

starosta ob6e M-aly Slavkoiv ` ,

Uznesenie 6. 232/2017

K bodu: Poslanecky nivrh  - Odmeny poslancom OZ  a starostovi oboe

Obecn6 zastupitel,stvo v Malom Slavkove

schvaPuje

na zalclade pozmefiujdceho havrhu  poslanca Ludovita Svocalca
a)   odmeny   poslancom   vo   vySke   1,5   ndsobku   priememej   mzdy   zamestnanca   v nalodnom

hospodalstve, ktorfe budti vxplatehe v mzdach za mesiac december 20 1 7 v janudri 20 1 8,

b)   odmenu zastupcovi  starostu vo  `tySke  2  ndsobku priememej  mzdy  zamestnanca v natodnom
hospoddrstve, ktofa bude vyplatena v mzdach za mesiac december 20 1 7 v janudri 20 1 8,

c)   na zaklade? 4 ods.2 zckona 253/1994 z.z. o pfavnom postaveni a platovych pomeroch starostov
obcl a primatorov miest v zneri neskor5ich predpisov zvy5ehie zaldadheho platu starostu oboe
z  10%na30% sti6imost'ouodO1.  01. 2018.

Hlasovanie:

Po6et

za:                                                5

proti :                                                     1

zdrzal sa:                                    0

Nepritomni :                                 I

Nehlasoval i :                                 0

Po6et vSetkych poslancov: 7

Mend po slancov

PaedDr. Jin Klein, Marek Pompa, Rastislav Pompa, Tibor
Pompa, Eudovft Svocck,
lug. TomaS Pix

Peter BadZo

Od6vodnenie vetovan6ho uznesenia 6. 232/2017
Starosta  oboe  Ladislav  Oravec  vyuZil  svoje  pravo  veto  podl'a  §   l3  ods.  6  zckona  C.  369/l990  Zb.  a obecnom  zriadeni

z d6vodu, Ze prijate uznesenie je v rozpore s rozpoctom oboe na rok 2017 a nepodpisal ho.

Ladislav Oravec
starosta oboe Maly Slavkov
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Uznesenie 5. 233/20I7

K bodu: Zmluva o zriadeni vecn6ho bremena
---- -------------- ---------.- ---I_--------- ----------- I_ - -----I_ -----------------------------I--------------------_ - _________ ___

Obecne zastupitel,stvo v Malom Slavkove

A/s chval,uj e

podpisanie zmluvy o zriadeni vecncho bremena  I/201 7IVB

B/sulhlasi

s napojenim  na verejnd  kanaliz5ciu  v obci  a bod  napojenia  sa  bude  konkretizovat'  v dialsom  stupni

proj ektovej dokumenfacie

HIasovanie=

Za:

Proti :

ZdrZal sa:

Nepn'tomni :

Nehlasovali :

PaedDr. Jin Klein, Ing. Toma5 Pix, Marek Pompa, REstislav
Pompa, Tibor Pompa, Eudovit Svocck

Peter BadZo

Pofet v5etkych poslancov: 7

-}L=- ---
Ladislav Oravec

starosta obce Mary Slavkov lo

\
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