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Zápisnica z 27. zasadania OZ v Malom Slavkove, konaného dňa 19. 12. 2017. 

 

 

O B E C    MA L Ý    S L A V K O V 

                                                                                                              Malý Slavkov, 19. 12. 2017 

Z Á P I S N I C A 
z 27. zasadania obecného zastupiteľstva  v Malom Slavkove konaného 

dňa 19. 12. 2017 o 10.00 hod. v zasadačke  Obecného úradu v Malom Slavkove 

 

Prítomní poslanci: Marek Pompa, Rastislav Pompa, Tibor Pompa, Peter Badžo, Ľudovít Svocák  

Hlavná kontrolórka obce:  - 
Neprítomný(í) poslanci: PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix,   
 

Prezenčná listina tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice. 
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice je elektronická nahrávka DVD nosiča  
č. 24/1/2017 

 

1. Otvorenie zasadania a schválenie programu  

Dnešné 27. zasadanie OZ otvoril a viedol Ladislav Oravec, starosta obce Malý Slavkov.  Na úvod   
privítal všetkých prítomných, skonštatoval, že sú prítomní piati poslanci (Marek Pompa, Rastislav 

Pompa, Tibor Pompa, Peter Badžo, Ľudovít Svocák)  a zasadanie obecného zastupiteľstva je 
uznášania schopné.  
Toto zastupiteľstvo sa malo pôvodne konať 18. 12. 2017 o 17.00 hod. ale preto, že zastupiteľstvo 
nebolo uznášania schopné,  rokovanie  zastupiteľstva bolo odročené na dnes 19. 12. 2017 so 
začiatkom o 10.00 hod. 

Starosta predložil poslancom program 27. zasadania OZ. Hlavným bodom programu je rokovanie 

o uznesení 232/2017, ktorým boli schválené odmeny poslancom a starostovi obce. Starosta obce 

Ladislav Oravec využil svoje právo veta podľa § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení  a z dôvodu, že prijaté uznesenie je v rozpore s rozpočtom obce na rok 2017 ho 

nepodpísal.  
Na základe toho piati poslanci (Marek Pompa, Rastislav Pompa, Tibor Pompa, Peter Badžo, 
Ľudovít Svocák) požiadali starostu obce o zvolanie zasadania OZ, na opätovné prerokovanie 
a potvrdenia alebo nepotvrdenia uznesenia 232/2017. 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 234/2017 Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

 

schvaľuje 

program 27. zasadania OZ  

 

1. Otvorenie zasadania a schválenie programu  
2. Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

3. Poslanecký návrh  - Odmeny poslancom OZ  a starostovi obce  

4. Záver  
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Hlasovanie: 

 

 Počet Mená poslancov 

Za: 
5 Peter Badžo, Marek Pompa, Rastislav Pompa, Tibor 

Pompa, Ľudovít Svocák,   
Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix 

Nehlasovali: 0  

Počet všetkých poslancov: 7     
 

2. Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa  
 

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

overovateľov  zápisnice boli určení Rastislav Pompa a Tibor Pompa, za zapisovateľku na dnešnom 
zasadnutí bola určená   Ing. Eva Demjénová. 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č.  235/2017 Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

a) schvaľuje 

návrhovú komisiu v zložení: Marek Pompa, Ľudovít Svocák,  
b) berie na vedomie 

že starosta obce určil  
overovateľov zápisnice Rastislava Pompu a Tibora Pompu 

a zapisovateľku: Ing. Evu Demjénovú 

  

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 
5 Peter Badžo, Marek Pompa, Rastislav Pompa, Tibor 

Pompa, Ľudovít Svocák,   
Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix 

Nehlasovali: 0  

Počet všetkých poslancov: 7     
 

3. Poslanecký návrh  - Odmeny poslancom OZ  a starostovi obce  

Starosta obce Ladislav Oravec otvoril k tomuto bodu rozpravu. 

O slovo požiadal pán Štefan Kredatus, občan Malého Slavkova.  
Starosta obce, Ladislav Oravec dal hlasovať o tom, či bude udelené slovo hosťom prítomným na 
zasadaní OZ. Z celkového počtu 5 prítomných poslancov boli za udelenie slova 4 poslanci 
Marek Pompa, Rastislav Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít Svocák, a 1 poslanec Peter Badžo 

nehlasoval.  

Štefan Kredatus - chcem sa spýtať, či je to normálna suma na odmeny na to, že obec má tisíc 
obyvateľov. 

Jaroslav Štancel – neviem koľko majú odmeny poslanci v Kežmarku, ale 1500,- €,  to je veľa. 

Poslanec Marek Pompa – v Kežmarku majú  2 500,- €. 

Jaroslav Štancel - ale mesto má koľko obyvateľov a majú podstatne viac povinností, za čo chcete   
1500,- €, to nemáte  hanbu, keby ste chceli 200 -300 € nepoviem nič, povedzte mi do očí,  či si to 

zaslúžite. 
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Poslanec Tibor Pompa – čo ja viem, všetky obce teraz dostali také odmeny Veľká Lomnica aj 

Huncovce. 

Tomáš Oravec -Vlková dostala po 100,- €. 

Štefan Kredatus - ja ako občan chcem od Vás každého,  aby ste povedali 5 prípadov do čoho ste 
sa zapojili, čo ste urobili pre obec okrem toho, že chodíte na zasadania OZ. V zákone je to tak 
ustanovené, že odmeny patria za niečo.    

Jaroslav Štancel - keď už máte peniaze na odmeny, tak ich dajte aktivačným, robili kanál. 
Štefan Kredatus - povedzte 5 prípadov, odmeny sú v zákone stanovené tak, že odmena patrí za to, 

ak obec vykáže niečo čo spravila - dosiahla vďaka Vám. Ja netvrdím, že nemáte nárok na odmeny, 
ale povedzte mi každý, čo urobil pre obec navyše okrem toho, čo je jeho povinnosť.  

Poslanec Tibor Pompa -  kto hlasuje za projekty - robíme pre našich občanov hore, napr. deň detí, 
ples. 

Štefan Kredatus - to robíš z pozície poslanca,  za to berieš plat. 
Poslanec Tibor Pompa – tie akcie robíme mimo povinností poslanca.  

Poslanec Marek Pompa -  Štefanovi Kredatusovi - ty nie si môj volič, si občan Malého Slavkova. 

Niektoré akcie sú rozdelené na vaše a naše, za to čo robím mimo nijaké peniaze neberiem, 
používam na to svoje auto. Čo sa týka mojej práce dal som návrh na prekrytie kanálu na 
Gerlachovskej ulici, už bol aj zrealizovaný, ďalej návrh na zamestnanie aspoň 5 občanov z Malého 
Slavkova,  je to tiež splnené cez projekty.  
Jaroslav Štancel -  keď sa robia spoločné akcie tak sa nezapájate napr. vianočné trhy. Ja som možno 
viac zrobil, či treba vymeniť stýkač alebo kábliky meniť . Osobne som sa angažoval a tiež som na 
to používal svoje auto.   

Poslanec Peter Badžo – hasičom dávame peniaze na akcie. 

Jaroslav Štancel – ja som to robil ako súkromná osoba, a hasiči sme dostali dotáciu asi 3 krát po 
300,- €, kto by robil všetky akcie za tie peniaze. 
Poslanec Marek Pompa - deň detí a juniáles,  je v jeden deň,  to ste mali nato 600,- €.  
Jaroslav Štancel - vy ste dostali na ples koľko 800,- €. 

Poslanec Rastislav Pompa my sme nedostali nič,  to dostalo občianske združenie. Ja si myslím, že  
posledné slovo má mať starosta on vie, kto čo robí pre obec. 

Štefan Kredatus – nebola zodpovedaná moja otázka, chcem od každého,  aby povedal každý 
poslanec 5 vecí. 
Poslanec Peter Badžo – projekty sú rozbehnuté, my spolupracujeme so starostom, my tu nesedíme. 
Ja som nezdvihol ruku za udelenie slova, ty si ma nevolil, tak ti odpovedať nemusím, za tri roky 
si tu ani raz nebol, dnes si prišiel. 
Štefan Kredatus  - lebo chcem vedieť, za čo chcete také odmeny. Ty ako verejne činná osoba 
nechceš odpovedať, to je trestné. Čiže neviete každý povedať 5 vecí, ktorými ste sa pričinili za 
rozvoj obce. Ja ako občan mám právo na to, aby ste mi odpovedali.  

Poslanec Marek Pompa - ďalší môj návrh bol  prepojenie Lúčnej a Gerlachovskej ulice.  

Poslanec Rastislav Pompa – angažujeme sa  vo vymáhaní dlhov za TKO a daň z nehnuteľností 
v našej komunite. Naši predchodcovia v tej veci neurobili nič. My všetci štyria sme prešli 
neplatičov, aby zaplatili dlhy. 
Štefan Kredatus – to Ťa môžem pochváliť. 

Poslanec Rastislav Pompa -  štyri a pol roka sa riešia pozemky v lokalite pri potoku. Áno uznávam, 
že občania stavali bez povolenia na obecných pozemkoch, ale snažíme sa to dať do poriadku, aby 

to bolo v súlade so zákonom. 

Štefan Kredatus – za normálneho právneho štátu sa prv kúpi pozemok a až potom postaví dom.  
Tomáš Oravec – vy vravíte, že ste vymohli dlhy vo výške možno 10 000,-  a odmeny chcete  vo 

výške 15 000,- €. Ja netvrdím, že nemáte zásluhu na vymáhaní dlhov, ale výška odmien  je 

neadekvátna,  to je strata pre obec. Vy ste skladali sľub že budete nakladať s majetkom obce 

hospodárne. Prečo radšej neurobíte  detské ihrisko vo vašej lokalite. 

Poslanec Marek Pompa – tam už nie je priestor na ihrisko.  
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Starosta  - takáto debata nevedie k ničomu pán Štefan Kredatus dal otázku, kto  chce odpovedať 
nech odpovie priamo. 

Poslanec Ľudovít Svocák – ja sa  chcem vyjadriť, je to vlastne môj návrh(na odmeny). Dal som 

taký návrh na odmeny, lebo pôvodný návrh bol, aby boli odmeny ako v minulom roku, poslanci 

po 1000,-  € . Ja som povedal, tak ja chcem  potom 2000,-  €. Dajme si aj po 5tis, presne o to išlo, 
že sa ľudia zobudia, kde ste boli doteraz, my s Lacom sme tu od roku 2002, myslím si,  že aj jemu 

tých 30% náleží. Tie projekty čo si tu vykrikujete, keby sme neboli v MASke a nedržali ju, tak 

nemáme nič. Starosta je predsedom MASky, vy čo ste tu,  si ani predstaviť neviete čo to všetko 
obnáša. Aj tí dvaja (poslanci) radšej neprišli, alibisticky sa zdržať hlasovania, to je najjednoduchšie 
riešenie. Mrzí ma,  že ste zrušili dotácie, len kvôli tomu,  že dakto, dakde, dačo videl a povedal. Ja 

si stojím za tým,  že si odmeny ja,  aj starosta zaslúžime, doteraz som zobral čo mi dali. Je už na 

vašom zvážení,  kto si koľko  zaslúži. Dobré veci treba zrušiť, vykrikovať si tu kadejaké veci. 

Prekrytie kanálu na Gerlachovskej ulici,  to som ja dával návrh už v minulom volebnom období, 
ale  robí sa postupne to,  na čo sú finančné prostriedky. Som rád, že ste sa zobudili, kde ste boli 
doteraz občania, keď sa tie čierne stavby stavali. Tiež sa mi nepáči, že sa tu vykrikuje, že my sme 
štyria poslanci, my máme právo -  nechcem  robiť rozdiely,  my sme tiež robili pre cigánov, dali 

sme zmenu územného plánu i keď som bol proti. Zastupiteľstvo je tu pre celú obec a netreba robiť 
rozdiely.  Števo keď chceš, pozri sa na moju robotu, kto sa každé zastupiteľstvo najviac pýta, dáva 
pripomienky, ako hlasuje. Som rád,  že ľudia začali chodiť na zastupiteľstvo, každý si háji to svoje 
a zabúda sa na obec ako celok. Ja si myslím, že bolo veľa dobrých vecí čo sa zrobili a zaslúžia si 

hasiči, či divadelníci. Ja sa nehanbím za svoju robotu  a projekty, aj keď niekedy nemajú úspech, 
posúva ma to ďalej.  Či si zaslúžime odmeny - ja osobne aj za starostu môžem povedať, že áno 
lebo je toľko roboty aj v MASke(za prácu v MASke starosta nedostáva nič). A keď si myslíte, že 
sme málo dokázali tak je už na Vás, aby ste sa vo voľbách rozhodli. 
Poslanec Peter Badžo - ja som chcel starostovi odmeny 40%. 

Starosta  - jedno si musíme uvedomiť, že ste schválili uznesenie, ja som využil svoje právo 
a nepodpísal som ho. Piati poslanci požiadali o zvolanie zasadania OZ, tak som ho zvolal čím skôr, 
lebo idú sviatky a ja mám na to len 15 dní. Teraz máte možnosť prijaté uznesenie potvrdiť alebo 
nepotvrdiť. Schválenie odmien starostovi a poslancom je v kompetencii poslancov. Čo sa týka 
účasti občanov na zasadaní OZ, pozvánka  aj s programom je stále pred zasadaním zverejnená 
a občania majú možnosť sa na zasadaniach zúčastniť, lebo tie sú verejné.  
Štefan Kredatus - chcem sa spýtať,  máme v rozpočte na odmeny. Odmeny si treba obhájiť a okrem 

Ľuda, si ich neviete obhájiť. Pokiaľ by tu boli rozbehnuté projekty , že by bolo vidno, že sa tu robí 
-  vy tu dvíhate ruky a nepričiníte sa o realizáciu. 

Ladislav Oravec, starosta obce  - chcem to dať na pravú mieru. Nemôžeš povedať, že nič nevidno, 
poslanci  sú rozhodovací orgán  a starosta vykonávací orgán. Poslanci ani nemôžu vykonávať svoje 
rozhodnutia. Potom ešte starosta prečítal ako a kto môže odmeny poslancom schváliť. 
Tomáš Oravec -  ja sa chcem spýtať, či ste išli kandidovať za poslancov OZ pre peniaze. 

Poslanec Ľudovít Svocák – nikdy som si nevyúčtoval, že som niečo zrobil, alebo že som použil 
svoje auto. Ale trošku sa ma to dotklo, čo povedal Števo, že nie je nič za nami vidno. 

Tomáš Oravec podľa mňa sú odmeny na veľkosť obce vysoké. 

Starosta – na tomto zastupiteľstve je možnosť, len uznesenie o schválení odmien potvrdiť alebo 
nie. To vaše vyjadrenie malo prísť skôr, keď sa o výške odmien rokovalo, teraz je len možnosť 
potvrdiť alebo nepotvrdiť uznesenie 232/2017. 
Starosta   - dávam hlasovať o tom, kto je za potvrdenie uznesenia 232/2017. 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 236/2017 Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 

 

potvrdzuje 

uznesenie 232/2017, zo dňa 07. 12. 2017.  
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Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 
5 Peter Badžo, Marek Pompa, Rastislav Pompa, Tibor 

Pompa, Ľudovít Svocák,   
Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix 

Nehlasovali: 0  

Počet všetkých poslancov: 7     
 

 
Uznesenie 232/2017 bolo prijaté na 26. zasadaní OZ a jeho výkon bol starostom obce v zmysle  § 13 ods. 
6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení pozastavený. OZ na svojom 27. zasadaní toto uznesenie 
potvrdilo trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov uznesením č. 236/2017 . Výkon potvrdeného 
uznesenia starosta nemôže pozastaviť.                                   
 

4. Záver 

Ladislav Oravec, starosta obce, poďakoval prítomným za účasť a ukončil 27. zasadanie 

obecného zastupiteľstva a poprial všetkým krásne vianočné sviatky. 
 

 

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

        Ladislav Oravec  

          starosta obce 

 

Overovatelia: 

 

Rastislav Pompa ........................................ 

 

 

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

 

 

Zapísala: Ing. Eva Demjénová 

 

 



Obecn6 zastupitePstvo v Malom Slavkove

Maly Slavkov,  19.  12. 2017

Uznesenia
z 27. zasadania obecn6ho zastupitel'stva v Malom Slavkove

konan6ho dfia l9. decembra 2017 o 10.00 hod. v zasada€ke Obecn6ho dradu v Ma[om Slavkove

Uznesenie €. 234/2017

K bodu:  Schv£lenie programu

Obeche zastupiterstvo v Malom Slavkove

schvafuj e

program 27. zasadania OZ

1.      Otvorenie zasadania a schvalenie programu

2.      Ur6enie navrhovej komisie, overovaterov zapisnice a zapisovatel,a

3.      Poslanecky havrh  - Odmeny poslancom OZ  a starostovi oboe

4.      Zaver

Hlasovanie:

Za:

Proti:

ZdrZal sa:

Po Set                                                 Mend po slancov

5         Peter BadZo, Marek Pompa, Rastislav Pompa, Tibor Pompa,
Eudov1,t Svocat,

0

Nepritormi :

Nehlasovali :

Po6et v5etkych poslancov: 7

0

2         PaedDr. Jin Klein, Ing. Toma5 Pix

0

`

E

Uznesenia 6. 234  - 236/201 7 z 27. zasadania OZ, konan6hol9-  l2- 201 7

Ladislav Oravec

starosta oboe Maly Slavkov
#,



Uznesenie 6. 235/2017

K bodu:  Ur5enie n£vrhovej komisie, overovatel,ov zapisnice a zapisovatel,a

Obeche zastupiterstvo v Malom Slavkove

a)   schvafuje
navrhowh komisiu v zloZeni:  Marek Pompa, Eudovl,t Svocck,

b)   berne na vedomie
Ze starosta oboe ur6il

overovatel,ov z5pisnice Rastislava Pompu a Tibora Pompu

a zapisovatel'ku: Ing. Evu Demj6nov\l

Hlasovanie :

Za:

Proti :

ZdrZal sa:

Po5et                                                 Mend poslancov

5         Peter Badio, Marek Pompa, Rastislav Pompa, Tibor Pompa,
Eudovft Svocck,

0

Nepritormi :

Nehlasovali :

Po6et v5etkych poslancov: 7

0

2         PaedDr. Jin Klein, Ing. Tomds Pix

0

`,.

:)

' Ladislav Oravec

-J5tarOSta Oboe Maly Slavkov

Uznesenia 6_ 234 - 236/201 7 z 27. zasadania OZ, konan6hol9.  l2. 2017



Uznesenie 236  /20|7

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

Obecrfe zastupitel,stvo v Malom Slavkove

potvrdzuj e
u2meSenie 232/2017, zo cia 07.  12. 2017.

Hlasovanie :

Za:

Proti:

ZdrZal sa:

Po6et                                                 Mend poslancov

5         Peter BadZo, Marek Pompa, Rastislav Pompa, Tibor Pompa,
Eudovit Svocck,

0

0

Nepritormi :

Nehlasovali :

Po5et vSetkych poslancov: 7

2         PaedDr. Jin Klein, Ing. Toma§ Pix

0

Uznesenie 232/2O17 bolo prijate na 26. zasadani OZ ajeho vykon bol starostom oboe v zmysle   §  13
ods. 6 zckona 6. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni pozastaveny. OZ na svojom 27. zasadani toto
uznesenie potvrdilo trojpatinovou va5Sinou hlasov v5etkych poslancov uznesenim 6. 236/20 1 7.
Vykon potvrden6ho uznesenia starosta nem6Ze pozastavit,.

Ladislav Oravec
staro sta oboe Mquy\Slgivkov

'`

Uznesenia C. 234 - 236/2017 z 27   zasadania OZ,  konan6hol9.  l2. 2017


