
 

 

 

O B E C    MA L Ý    S L A V K O V 
                                                                                          Malý Slavkov, 11. 12. 2013 

Z Á P I S N I C A 
z  29. zasadnutia obecného zastupiteľstva  v Malom Slavkove konaného 

dňa 11. decembra 2013 o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu 
 

Prítomní: Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák, Ján Štancel  
Ospravedlnený: František Bies 
Prezenčná listina  tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice. 

 
Program: 
 

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 
2. Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Interpelácia poslancov 
5. Schválenie Úpravy č. 1 rozpočtu obce Malý Slavkov na rok 2013 
6. Schválenie Rozpočtu obce Malý Slavkov na roky 2014 – 2016 
7. Rôzne 
8. Záver 
                                         

Úvod 
 
     Dvadsiate deviate zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil a viedol   starosta   obce p. 
Ladislav Oravec.  Privítal poslancov obecného zastupiteľstva. Konštatoval, že obecné 
zastupiteľstvo je uznášania schopné, zo siedmich poslancov je prítomných šesť. 
Predložil na schválenie program 29. zasadnutia OZ a požiadal prítomných poslancov o jeho 
prípadné doplnenie. Nikto z prítomných nemal pozmeňujúci návrh, starosta dal hlasovať za 
predložený program. Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
319/2013: Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove schvaľuje program 29. zasadnutia obecného 
zastupiteľstva v Malom Slavkove. Hlasovanie: 
za: Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák, Ján Štancel  
proti: 
zdržal sa:  
neprítomný(í): František Bies  
 
Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

 
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – určil  
do návrhovej komisie: Antona Oračka, Jána Štancla 



za overovateľov zápisnice: Mgr. Jána Kleina, Mareka Pištu 
Zapisovateľ zápisnice: Veronika Pirožeková 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 320/2013: Obecné 
zastupiteľstvo v Malom Slavkove určuje 
návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Ján Klein, Ľudovít Svocák 
overovateľov zápisnice v zložení: Anton Oračko, Ján Štancel 
zapisovateľ: Veronika Pirožeková 
Hlasovanie: 
za: Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák, Ján Štancel 
proti: 
zdržal sa:  
neprítomný(í): František Bies  
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice je elektronická nahrávka DVD nosiča č. 30/2013 
 
Kontrola plnenia uznesení 
 
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – požiadal prítomných poslancov o vyjadrenie sa ku kontrole 
plnenia uznesení, ktorú obdŕžali v písomnej forme. Poslanci obecného zastupiteľstva predloženú 
kontrolu plnenia uznesení zobrali na vedomie bez pripomienok, či otázok ako informatívnu. 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 321/2013: Obecné 
zastupiteľstvo v Malom Slavkove berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 27. 11. 2013 ako 
informatívnu.  
Hlasovanie: 
za: Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák, Ján Štancel  
proti: 
zdržal sa:  
neprítomný(í): František Bies  
 
Interpelácia poslancov  
 
Nikto z prítomných poslancov v interpelácii nevystúpil. 

 
 

Schválenie Úpravy č. 1 rozpočtu obce Malý Slavkov na rok 2013 
 
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – predložil na schválenie úpravu rozpočtu obce Malý Slavkov 
na rok 2013. Konštatoval, že ide o úpravu č. 1, a je upravená podľa záverov vyplývajúcich z ich 
spoločného pracovného stretnutia.  Uvedený návrh bol zverejnený v zmysle zákona po dobu 15 dní 
v mieste obvyklým spôsobom na informačnej tabuli obce a internetovej stránke obce.  Dal hlasovať 
za predloženú úpravu č. 1  rozpočtu obce Malý Slavkov na rok 2013. 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 322/2013: Obecné 
zastupiteľstvo v Malom Slavkove schvaľuje Úpravu č. 1 rozpočtu obce Malý Slavkov na rok 2013 
podľa prílohy 
Hlasovanie: 
za: Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák, Ján Štancel 
proti: 
zdržal sa:  
neprítomný(í): František Bies  
 
Schválenie Rozpočtu obce Malý Slavkov na roky 2014 – 2016 
 
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – uviedol, že nakoľko obec Malý Slavkov je obcou do 2000 
obyvateľov  v zmysle zákona nemusí mať schválený programový rozpočet. Dal hlasovať, aby 
rozhodli, že Obec Malý Slavkov nebude uplatňovať programový rozpočet pre rok 2014. 



Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 323/A /2013: Obecné 
zastupiteľstvo v Malom Slavkove A/ rozhoduje, že Obec Malý Slavkov nebude uplatňovať 
programový rozpočet pre rok 2014 
Hlasovanie: 
za: Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák, Ján Štancel 
proti: 
zdržal sa:  
neprítomný(í): František Bies  
 
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – predložil prítomným  stanovisko hlavného kontrolóra 
k návrhu rozpočtu obce Malý Slavkov na roky 2014 – 2016, ktorý mali k dispozícii v pracovných 
materiáloch. V závere správy  hlavná kontrolórka uvádza, že návrh viacročného rozpočtu obce na 
roky 2014 -2016 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, zákonom č. 
523/2004/Z. z. a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh rozpočtu zohľadňuje 
aj ustanovenia ďalších zákonov. Tento návrh bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými 
nariadeniami a internými predpismi obce, preto odporúča obecnému zastupiteľstvu predložený 
návrh rozpočtu na rok 2014 schváliť a na roky 2015 – 2016 zobrať na vedomie.  
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 323/C /2013: Obecné 
zastupiteľstvo v Malom Slavkove B/berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 
rozpočtu obce Malý Slavkov na roky 2014 - 2016  
za: Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, , Marek Pišta, Ľudovít Svocák,  Ján Štancel 
proti:  
zdržal sa:  
neprítomný(í): František Bies  
 
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – predložil na schválenie rozpočet obce Malý Slavkov na rok 
2014. Uviedol, že predložený rozpočet je pripravený podľa toho, na čom sa spoločne dohodli  na 
pracovnom stretnutí. Návrh rozpočtu na rok 2014 bol zverejnený v zmysle zákona po dobu 15 dní 
v mieste obvyklým spôsobom na informačnej tabuli obce a internetovej stránke obce.   
P. Ľudovít Svocák (poslanec obecného zastupiteľstva) – informoval prítomných, že on s týmto 
rozpočtom nesúhlasí. Ide mu o položku „Príjem za komunálne odpady a stavebné odpady“. Má za 
to, že obec tu porušuje rozpočtové pravidla. Ako uviedol na predchádzajúcom zasadaní, výdavky za 
TKO nemôžu byť  o toľko vyššie ako príjmy. Nechápe, že  hlavná kontrolórka odporúča 
zastupiteľstvu schváliť  rozpočet obce na rok 2014.   
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – uviedol, že nie je pravda, že tým  obec  porušuje rozpočtové 
pravidlá, nakoľko výška za príjem za TKO je stanovená vo VZN, a to sa odzrkadľuje aj v rozpočte 
pri položke komunálne a stavebné odpady. Dáva za pravdu p. Svocákovi, že príjem obce za TKO je 
skoro o 50% nižší ako sú výdavky za jeho likvidáciu. Do budúcna je potrebné občanov pripraviť na 
radikálne zvýšenie poplatku za TKO. Tak ako už bolo uvedené, znížiť výdavky za TKO sa dá  aj 
poriadnym separovaním odpadu. Ak by každý občan v našej obci  separoval odpad,  znížilo  by sa 
tým  množstvo odpadu, ktorý sa vyváža na skládku.  Pri separovaní je dôležité, aby sa dodržiavali  
aj platné  pokyny a separovalo sa správne. 
Po rozprave o tomto probléme dal starosta  hlasovať za predložený rozpočet obce Malý Slavkov na 
rok 2014. 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 323/C/2013: Obecné 
zastupiteľstvo v Malom Slavkove C/ schvaľuje rozpočet obce Malý Slavkov na rok 2014 podľa 
prílohy 
Hlasovanie: 
za: Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, , Ján Štancel 
proti: Ľudovít Svocák 
zdržal sa: Marek Pišta, 
neprítomný(í): František Bies  
Rozpočet obce Malý Slavkov na rok 2014 tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice z 29. zasadnutia OZ.   
 



P. Ladislav Oravec (starosta obce) – predložil prítomným  rozpočet obce Malý Slavkov na roky 
2015 – 2016, ktorý mali k dispozícii  v pracovných materiáloch OZ. Obecné zastupiteľstvo zobralo 
predložený návrh na vedomie. Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
323/D/2013: Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove D/ berie na vedomie rozpočet obce Malý 
Slavkov na roky 2015 - 2016 
za: Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, , Marek Pišta, Ľudovít Svocák,  Ján Štancel 
proti:  
zdržal sa:  
neprítomný(í): František Bies  
Rozpočet obce Malý Slavkov na roky  2015 - 2016 tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice z 29. 
zasadnutia OZ. 
 
Rôzne 
 
P. Ladislav Oravec (starosta obce) –  na otázku odkedy sa bude vypínať verejné osvetlenie uviedol, 
že elektrikár má toho teraz veľa, nemá čas namontovať stýkače a hodiny.                                         
P. Emil Pišta (poslanec obecného zastupiteľstva- informoval , že v rómskej časti jedna lampa bliká. 
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informoval,  že v susednej obci majú v lampách verejného 
osvetlenia led žiarovky, jednu za cca 60,00 €, ktoré sú úsporné  a dajú  sa použiť aj do starých 
lámp. Ďalej informoval, že Ing. Tuleja ho požiadal o zvýšenie odmeny, nakoľko mu pribudlo viac 
roboty a nové priestory. Ide o zvýšenie zo 49,79 € na 60,00 € mesačne. Po rozprave o predloženom 
návrhu sa dohodli, že zatiaľ to musí ostať po starom a v novom roku pri úprave rozpočtu budú 
s tým počítať.   
P. Emil Pišta (poslanec obecného zastupiteľstva - opätovne nastolil problematiku predaja 
pozemkov v lokalite Pri potoku, treba to riešiť.  
Starosta uviedol, že darmo to budú neustále rozoberať, v prvom rade sa musí dokončiť čiastková 
zmena územného plánu obce v tejto lokalite a potom to môžu konštruktívne riešiť. V januári pozve 
na zasadanie obecného zastupiteľstva Ing. Lizáka, aby ich informoval, ako postupujú práce na tejto 
zmene. Ďalej informoval prítomných, že na základe požiadavky firmy REA TATRY pravdepodobne 
budú zasadať do konca roka ešte raz. Prítomní sa dohodli, že zasadanie bude len vtedy, ak firma 
predloží materiály na rokovanie v zmysle rokovacieho poriadku, t. j. päť dní  pred, aby si ich mohli 
poriadne naštudovať, čím  chcú predísť prípadným nedostatkom  pri  schvaľovaní všetkých zmien 
ÚPN obce.            
 
Záver 
 
P. Ladislav Oravec starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil 29. zasadnutie 
obecného zastupiteľstva. 
 
V Malom Slavkove, 16. 12. 2013 
Zapísala: Veronika Pirožeková 
 
 
 
                                                                                                                
 
                                                                                                                Ladislav Oravec 
                                                                                                                   starosta obce 
 
 
Overovatelia: 
Anton Oračko 
 
Ján Štancel 

 



 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 

                                                 Malý Slavkov, 11. 12. 2013 

Uznesenia 

z 29.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove 

konaného dňa 11. decembra 2013 v zasadacej miestnosti obecného úradu Obce Malý Slavkov 

Uznesenie č. 319/2013 
Program 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa  11. 12. 2013 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  
 
schvaľuje 
 
program 29. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove  
Hlasovanie: 

za: Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák, Ján Štancel 
proti: 

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

 

Uznesenie č. 320/2013 
z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 11. 12. 2013 
Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 
 

určuje 

návrhovú komisiu v zložení: Ján Štancel, Anton Oračko 
overovateľov zápisnice v zložení: Mgr. Ján Pišta, Marek Pišta 
zapisovateľ: Veronika Pirožeková 
Hlasovanie: 

za: Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák, Ján Štancel 
proti: 

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



 

 

Uznesenie č. 321/2013 
z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 11. 12. 2013 
Kontrola plnenia uznesení 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 
 

berie na vedomie 

kontrolu plnenia uznesení z 27. 11. 2013 ako informatívnu 
 

Hlasovanie: 

za: Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák, Ján Štancel 
proti: 

zdržal sa:  
neprítomný(í): František Bies  
 
                                                                                                                          

 

                                                                                                                           Ladislav Oravec 
                                                                                                                              starosta obce                                             
 

Uznesenie č. 322/2013 
z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 11. 12. 2013 
Schválenie Úpravy č. 1 rozpočtu obce Malý Slavkov na rok 2013 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  
 

schvaľuje 

 

Úpravu č. 1 rozpočtu obce Malý Slavkov na rok 2013 podľa prílohy 
 

Hlasovanie: 

za: Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák, Ján Štancel 
proti: 

zdržal sa:  
neprítomný(í): František Bies  
 
 

                                                                                                                             
                                                                                                                            
                                                                                                                           
                                                                                                                           Ladislav Oravec 
                                                                                                                               starosta obce                                             
 

Uznesenie č. 323/2013 
z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 11. 12. 2013 
 

Schválenie Rozpočtu obce Malý Slavkov na roky 2014 - 2016 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 
 

A/ rozhoduje, že 

 
Obec Malý Slavkov nebude uplatňovať programový rozpočet pre rok 2014 
 

 



 

 

Hlasovanie: 

za: Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák, Ján Štancel 
proti: 

zdržal sa:  
neprítomný(í): František Bies  
 

                                                                                                                                    
                                                                                                                                  Ladislav Oravec 
                                                                                                                                      starosta obce 
B/berie na vedomie                                                                                                                                   
 
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Malý Slavkov na roky 2014 - 2016  
za: Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, , Marek Pišta, Ľudovít Svocák,  Ján Štancel 
proti:  
zdržal sa:  
neprítomný(í): František Bies  
 

                                                                                                                                  
                                                                                                                                  Ladislav Oravec 
                                                                                                                                      starosta obce 
C/ schvaľuje 

 

rozpočet obce Malý Slavkov na rok 2014 podľa prílohy 

Hlasovanie: 

za: Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, , Ján Štancel 
proti: Ľudovít Svocák 

zdržal sa: Marek Pišta, 
neprítomný(í): František Bies  
 

                                                                                                                                   Ladislav Oravec 
                                                                                                                                      starosta obce 
 

D/ berie na vedomie 

 
rozpočet obce Malý Slavkov na roky 2015 - 2016 
za: Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, , Marek Pišta, Ľudovít Svocák,  Ján Štancel 
proti:  
zdržal sa:  
neprítomný(í): František Bies  
 
 
 
                                                                                                                                   Ladislav Oravec 
                                                                                                                                      starosta obce 
 

                                                                                                                                  
 


