OBEC

MA L Ý S L A V K O V
Malý SlavkovĽ 19. 03. 2014

ZÁPISNICA
z 31. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove konaného
dňa 19. marca 2014 o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu
Prítomní: Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ udovít Svocák
Ospravedlnený: František BiesĽ Marek PištaĽ Ján Štancel
Prezenčná listina tvorí neoddelite nú súčasť tejto zápisnice.
Program:
1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
2. Určenie návrhovej komisieĽ overovate ov zápisnice a zapisovate a
3. Kontrola plnenia uznesení z 11. 12. 2013 a 30. 12. 2013
4. Interpelácia poslancov
5. Hospodárenie obce Malý Slavkov za mesiac novemberĽ december 2013 a január 2014
6. Schválenie platu starostu obce a hlavného kontrolóra obce
7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2013
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2014
9. Schválenie zahraničnej pracovnej cesty od 01. – 04. mája 2014
10. Schválenie úveru k Nenávratnému Finančnému príspevku z Programu rozvoja vidieka 2007-2013
na realizáciu šiestich investičných projektov
11. Organizácia civilnej ochrany obce – štáb CO obceĽ záchranné jednotky CO
12. Usporiadanie pozemkov v projekte pozemkových úprav
13. Zmluva o prevode obchodného podielu – Malý Slavkov s.r.o.
14. Vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku – dotácie
15. Žiadosť p. Šterbáka a p. Nahálku s manž. o zriadenie pouličného osvetlenia
16. Zmluva o prenájme nebytových priestorov – LK TATRY Ve ká Lomnica
17. Publikácia o SNP v Malom Slavkove
18. Rôzne
19. Záver
Úvod
Tridsiate prvé zasadanie obecného zastupite stva zahájil a viedol starosta obce p. Ladislav Oravec.
Privítal poslancov obecného zastupite stva. KonštatovalĽ že obecné zastupite stvo je uznášania schopnéĽ
zo siedmich poslancov sú prítomní 4.
Predložil na schválenie program 31. zasadania OZ s týmĽ že doplnil tento program o bod Oznámenie
funkciíĽ zamestnaníĽ činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov a následne požiadal o jeho
prípadné doplnenie zo strany poslancov.

Program:
1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
2. Určenie návrhovej komisieĽ overovate ov zápisnice a zapisovate a
3. Kontrola plnenia uznesení z 11. 12. 2013 a 30. 12. 2013
4. Interpelácia poslancov
5. Hospodárenie obce Malý Slavkov za mesiac novemberĽ december 2013 a január 2014
6. Schválenie platu starostu obce a hlavného kontrolóra obce
7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2013
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2014
9. Schválenie zahraničnej pracovnej cesty od 01. – 04. mája 2014
10. Schválenie úveru k Nenávratnému Finančnému príspevku z Programu rozvoja vidieka 2007-2013
na realizáciu šiestich investičných projektov
11. Organizácia civilnej ochrany obce – štáb CO obceĽ záchranné jednotky CO
12. Usporiadanie pozemkov v projekte pozemkových úprav
13. Zmluva o prevode obchodného podielu – Malý Slavkov s.r.o.
14. Vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku – dotácie
15. Žiadosť p. Šterbáka a p. Nahálku s manž. o zriadenie pouličného osvetlenia
16. Zmluva o prenájme nebytových priestorov – LK TATRY Ve ká Lomnica
17. Publikácia o SNP v Malom Slavkove
18. Oznámenie funkciíĽ zamestnaníĽ činností a majetkových pomerov starostu obce Malý Slavkov
verejných funkcionárov
19. Rôzne
20. Záver
Obecné zastupite stvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 327/2014: Obecné zastupite stvo v
Malom Slavkove schvaľuje program rokovania 31. zasadania obecného zastupite stva v Malom Slavkove
doplnený o bod 18 Oznámenie funkciíĽ zamestnaníĽ činností a majetkových pomerov verejných
funkcionárov
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): František BiesĽ Marek PištaĽ Ján Štancel
Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – určil
do návrhovej komisie: Mgr. Ján KleinĽ Emil Pišta
za overovate ov zápisnice: Anton OračkoĽ udovít Svocák
Zapisovate zápisnice: Veronika Pirožeková
Obecné zastupite stvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 328/2014: Obecné zastupite stvo v
Malom Slavkove určuje
návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Ján KleinĽ Emil Pišta
overovate ov zápisnice v zložení: Anton OračkoĽ udovít Svocák
zapisovate : Veronika Pirožeková
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): František BiesĽ Marek PištaĽ Ján Štancel
Neoddelite nou súčasťou tejto zápisnice je elektronická nahrávka DVD nosiča č. 32/1Ľ2Ľ3Ľ4/2014

Kontrola plnenia uznesení
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – požiadal prítomných poslancov o vyjadrenie sa ku kontrole plnenia
uzneseníĽ ktorú obdŕžali v písomnej forme.
P. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – sa pozastavil pri uz. č. 286/2013 – odpredaj
pozemku p. Šterbákovi. Požiadal starostu obceĽ aby do budúcna zistilĽ či sa v rokovacom poriadku
nenachádzaĽ ako dlho platí prijaté uznesenieĽ v prípade jeho nenaplneniaĽ kedy sa ruší (po roku?). Ak sa to
v rokovacom poriadku nenachádzaĽ je potrebné na budúce zasadanie pripraviť doplnok do rokovacieho
poriadku. alej poukázal na uz. č. 82/2010 – vybudovanie provizórneho chodníkaĽ dokedy sa bude o tom
len hovoriť. Je načase nájsť najvhodnejšie riešenie a dobudovať predmetný chodník.
Obecné zastupite stvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 329/2014: Obecné zastupite stvo v
Malom Slavkove berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 11. 12. 2013 a 30. 12. 2013
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): František BiesĽ Marek PištaĽ Ján Štancel
Interpelácia poslancov
P. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – požiadať vodárovĽ aby zaasfaltovali miestnu
komunikáciu na Lomnickej uliciĽ ktorú rozkopali pri odstraňovaní poruchy na vodovodnom potrubí.
Dotazoval saĽ či riešil starosta oplotenie obecného pozemkuĽ ktorý bezplatne využíva p. Pompa. Ide
o rozsiahly obecný pozemok. Rómovia obci vyčítajúĽ že nemajúĽ kde stavať. Ak by uvedený pozemok
nebol ohradený jedným občanomĽ ko ko tam mohlo byť domov. Treba to riešiťĽ vyzvať ho nech to
odhradí alebo platí obci za pozemok nájom.
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – nako ko bola odstraňovaná porucha v zimeĽ vodári dajú MK do
pôvodného stavuĽ ke sa oteplí. Rozprával sa s p. PompomĽ on nemá záujem odkúpiť tento pozemok.
Jeho syn by mal záujem odkúpiť cca 1000 m 2 z uvedeného pozemkuĽ avšak ÚPN obce Malý Slavkov tam
rieši verejno-prospešné stavby (komunitné centrumĽ školu)Ľ nie IBV. Obec tento pozemok nemôže
predať. UviedolĽ že predvolá p. Pompu a navrhne mu bu vezme ohradený pozemok do prenájmu za
odplatu na dobu určitú dovtedyĽ pokia sa tam nebudú realizovať uvedené verejno-prospešné stavbyĽ
alebo ho musí odhradiť a sprístupniť.
P. Emil Pišta (poslanec obecného zastupite stva) – dal otázkuĽ či len p. Pompa ma taký problémĽ že má
ohradený obecný pozemok a využíva ho? On má za toĽ že v obci je viac takých prípadov a neriešia sa.
Nasledovala hlučná rozprava medzi prítomnými poslancami.
Mgr. Ján Klein (poslanec obecného zastupite stva) – sa dotazoval ko ko detí chodí do škôlky.
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informovalĽ že s dochádzkou do MŠ je to horšie. Ak rodič prihlási
dieťa do škôlky znamená toĽ že má dodržiavať určité pravidláĽ t. j. školský poriadok. ZdôraznilĽ že
škôlka nie je holubník. Ke nechcú chodiť do škôlkyĽ načo ich prihlásili. Zbytočne zaberajú miesto. Ak
rodič nedodržiava školský poriadok (napr. každý mesiac je problém s včasným uhrádzaním školnéhoĽ
stravného)Ľ riadite ka škôlky má právo dieťa zo zariadenia vylúčiť. Na dôvažok kritickej informácie
poslanca p. Mareka PištuĽ že p. riadite ka je nespokojná s učite kamiĽ ktoré sú nekvalifikované
pripomínaĽ že p. riadite ka je zodpovedná za výchovno - vzdelávací proces v MŠ a on rozhoduje
o pracovno - právnych vzťahoch.
P. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – poukázalĽ čo p. riadite ka nedala pokarhanieĽ
ak nie je spokojná s prácou učiteliek. Požiadal na budúce zasadanie pozvať p. riadite ku MŠ.
Hospodárenie obce Malý Slavkov za mesiac november, december 2013 a január 2014
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – požiadal prítomných o prípadné otázky k hospodáreniu obce za
mesiac november, december 2013 a január 2014Ľ ktoré im bolo predložené v pracovných materiáloch.
Informoval prítomnýchĽ že z rozpočtu obce išlo na rekonštrukciu nových priestorov MŠĽ a to na materiál
(v tom sú aj odborné vodárenské práce) 3867Ľ44 € a na zariadenie zrekonštruovaných priestorov 191Ľ67 €.

P. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – konštatovalĽ že na robote obec ušetrila cca
3000Ľ00 €Ľ nako ko ju obec robila svojpomocne.
P. Anton Oračko (poslanec obecného zastupite stva) – informovalĽ že ho zastavujú občania (bieli)
a poukazujúĽ či Milan je zamestnanec obce a Edko koordinátor.
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – požiadal prítomných poslancov v prípadeĽ ak sa ich niekto opýta
niečo z pracovno-právnych vzťahovĽ nech ho pošlú za nímĽ on je na to kompetentný. ZdôraznilĽ že on je
s prácou uvedených udí spokojný. VšetkoĽ čo robiaĽ vie aj obhájiť. PoukázalĽ že aktivačná činnosť obci
ve a pomôže. Sú udia ve mi zodpovedníĽ ktorí chodia do práce a práve oni majú zásluhu na tomĽ že
obec vie urobiť mnohé práce svojpomocneĽ a tak ušetriť obci nemalé financie. Na druhej strane sú aj
takíĽ ktorí sa len skrývajú za druhých.
P. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – čo sa robilo na Lomnickej uliciĽ kto vyváža
obci VOK – y.
P. Anton Oračko (poslanec obecného zastupite stva) – v príjmoch - predaj pozemkuĽ dotácie.
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – na Lomnickej ulici sa odstraňovala porucha na pretrhaných
drenážkachĽ čo spôsobovaloĽ že v daždivom počasí bol pozemok p. Trembáčovej zaplavovaný. Bol tam
bagerĽ ktorý vykopal ryhu a naši pracovníci to napojili do kanalizácie. Ostáva už len založiť drenážne
rúry. VOK – y vyvážajú Technické služby Kežmarok a separovaný odpad - sklo firma Finekol. Úhrada
za odpredaj pozemku L. PištaĽ vrátenie poskytnutej dotácie z rozpočtu obce Združenie rómského srdca M. Pišta a dotácia zo štátu (z ministerstva vnútra) pre DHZ Malý Slavkov.
Obecné zastupite stvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 330/2014: Obecné zastupite stvo v
Malom Slavkove berie na vedomie informácie o hospodárení obce za mesiac novemberĽ december 2013
a január 2014
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): František BiesĽ Marek PištaĽ Ján Štancel
Schválenie platu starostu obce a hlavného kontrolóra obce
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informovalĽ že v zmysle zákona 253/94 o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obci v znení neskorších zmien a doplnkov sa každý rok schva uje plat
starostu obce a hlavného kontrolóra pod a priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Obecné
zastupite stvo môže tento plat navýšiť od 0 – 70 % starostovi obce a od 0 – 30 % HK. Otvoril rozpravu.
P. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – navrhuje teraz navýšiť starostovi plat o 30 %.
Pod a toho ako sa zhostí úlohy preinvestovať prostriedky z európskych fondovĽ ktoré sa podarilo do obce
dostať cez MASK - u a ak všetko dobre dopadne potom môžu výšku % opätovne prehodnotiť. Hlavnej
kontrolórke navrhuje navýšiť plat o 30 %.
Obecné zastupite stvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 331/2014: Obecné zastupite stvo v
Malom Slavkove A/ schvaľuje
plat starostovi obce vo výške € 1 360,00 s účinnosťou od 01. januára 2014 s navýšením platu o 30 % od
01. 01. 2014 pod a zákona č. 253/94 z 25. 08. 1994 o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí v znení neskorších zmien a doplnkov
a/ pod a § 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 2013
– € 824Ľ00 (Sk 24 823,82).
b/ pod a § 4 starosta obce sa zaraďuje do jednej z deviatich platových skupín pod a počtu obyvate ov čo v prípade obce Malý Slavkov predstavuje 2. platovú skupinu - do 1 000 obyvate ov s násobkom 1Ľ65.
c/ pod a § 3Ľ bod 2Ľ zákona č. 253/94 môže Obecné zastupite stvo starostovi obce plat zvýšiť až o 70 %.
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): František BiesĽ Marek PištaĽ Ján Štancel

B/ schvaľuje
plat hlavnému kontrolórovi obce vo výške € 53Ľ00 s účinnosťou od 01. 01. 2014 a s mesačnou odmenou
30% % od 01. 01. 2014 pod a 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
pod a počtu obyvate ov obceĽ čo v prípade obce Malý Slavkov predstavuje koeficient 1,28 (od 501 do
1 000 obyvate ov)Ľ zaokrúhlený na celé eurá smerom hore.
Priemerná mesačná mzda zamestnanca národného hospodárstva Slovenskej republiky bola v roku 2013
– € 824Ľ00 (Sk 24 823,82).
Úväzok hlavného kontrolóra obce je 8 hodín mesačne.
2/ pod a § 18cĽ bod 5 zákona č. 369/1990 Zb. hlavnému kontrolórovi obce môže obecné zastupite stvo
schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30 % z mesačného platu hlavného kontrolóra pod a odseku 1
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): František BiesĽ Marek PištaĽ Ján Štancel
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2013
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – predložil prítomným správu o kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce za rok 2013. Túto správu mali k dispozícii v pracovných materiáloch k 31.zasadaniu OZ.
Ide o kontrolu v súlade s § 18 zákona č. 369/1990 Zb. Činnosť HK bola zameraná na kontrolu
zákonnostiĽ účinnostiĽ hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom
a majetkovými právami obceĽ ako aj s majetkom obceĽ ktorý obec užíva pod a osobitných predpisov.
Prítomní vzali predloženú správu na vedomie.
Obecné zastupite stvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 332/2014: Obecné zastupite stvo v
Malom Slavkove berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2013
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ
proti:
zdržal sa: udovít Svocák
neprítomný(í): František BiesĽ Marek PištaĽ Ján Štancel
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malý Slavkov za rok 2013 tvorí neoddelite nú
súčasť tejto zápisnice.
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2014
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – predložil prítomným Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na 1. polrok 2014Ľ ktorý mali k dispozícii v pracovných materiáloch k 31.zasadaniu OZ.
KonštatovalĽ že ak vyvstane počas roka zo strany poslancov požiadavkaĽ či potreba kontroly iných aktivít
ako týchĽ ktoré sú uvedené v pláneĽ bude ich HK akceptovať a riešiť.
P. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – uviedolĽ že má nieko ko otázok na HKĽ ale
môže to prerokovať s kontrolórkou aj neskôr.
Prítomní poslanci schválili predložený plán činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2014 bez
pripomienok.
Obecné zastupite stvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 333/2014: Obecné zastupite stvo v
Malom Slavkove schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2014
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): František BiesĽ Marek PištaĽ Ján Štancel
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2014 tvorí neoddelite nú súčasť tejto zápisnice.

Schválenie zahraničnej pracovnej cesty od 01. – 04. mája 2014
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – oboznámil prítomnýchĽ že obec Malý Slavkov dostala
oficiálne pozvanie z po ského mesta SLAWKOW. Predstavitelia mesta Slawkow chcú podpísať s našou
obcou zmluvu o partnerskej spolupráci. Pozývajú k ním preto delegáciu predstavite ov obce Malý
Slavkov a cirkevný spevácky zbor v dňoch od 01. 05. 2014 do 04. 05. 2014. Išlo by o delegáciu 12 - 15
osôb. Náš spevácky zbor by tam mal reprezentovať obec pri podpísaní partnerskej zmluvy a v nede u
v kostole na sv. omši. Požiadal prítomnýchĽ aby vyčlenili z rozpočtu obce financie na pokrytie výdavkov
na túto akciu. Išlo by o výdavky na cestovné náklady a výdavky na propagačnéĽ či reprezentačné
materiály. Informoval prítomnýchĽ že začína nové programovacie obdobie r. 2014 - 2020 na získanie
finančných prostriedkov z fondov EÚ. Ak chce samospráva žiadať a čerpať peniaze z týchto fondov
jednou zo základných podmienok je mať podpísané partnerské zmluvy. V rámci operačných programov
sa dajú získať prostriedky napr. na výstavbu chodníkovĽ rekonštrukciu verejno - prospešných staviebĽ
výstavbu multifunkčného ihriska a pod. Niekto možno povie načo sú nám také „somariny“Ľ ale práve
cez ne sa dá do obce dostať nemálo financií. Je preto potrebné mať hne na začiatku programovacieho
obdobia podpísané partnerstvá. Prítomní poslanci navrhli na tento účel vyčleniť z rozpočtu obce cca
50Ľ00 €/osobu. Starosta dal o tomto návrhu hlasovať.
Obecné zastupite stvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 334/2014: Obecné zastupite stvo v
Malom Slavkove schvaľuje starostovi obce zahraničnú pracovnú cestu do Slawkowa v Po sku v termíne
od 01. 05. do 04. 05. 2014 spolu s doprovodom 12 - 15 osôbĽ 50Ľ00 EUR/osobu.
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): František BiesĽ Marek PištaĽ Ján Štancel
Schválenie úveru k Nenávratnému Finančnému príspevku z Programu rozvoja vidieka 2007-2013
na realizáciu šiestich investičných projektov
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informoval prítomnýchĽ že obci boli doposia schválené finančné
prostriedky z EÚ cez Združenie Spiš na realizáciu piatich investičných projektovĽ t. j. Obnova objektu
KDĽ Obnova objektu obecného úraduĽ Modernizácia KDĽ Rekonštrukcia miestnej cestyĽ Rekonštrukcia
komunikácií - časť chodníkyĽ v celkovej sume cca 199 846Ľ00 €. V šiestom projekte - výstavba
multifunkčného ihriska sa ešte čaká na podpísanie zmluvy s PPA. Z rozpočtu obce bude prefinancovných
cca 10 000Ľ00 € na schválených päť projektov. Na uvedené investičné projekty je potrebné zobrať úverĽ
nako ko systém financovania je takýĽ že obec musí najskôr zaplatiť za jednotlivé zrealizované práce
z vlastných zdrojov a až potom predloží tieto faktúry na preplatenie PPA. UviedolĽ že oslovil tri banky,
aby mu predložili ponuky k úveru. Spätne zareagovali Slovenská sporite ňa a UniCredit Bank. Stručne
prítomných informoval o jednotlivých ponukách a podmienkach výhodných pre obec. Uver riešil aj
s hlavnou kontrolórkou obceĽ ktorá predložila obecnému zastupite stvu svoje stanovisko k danej veci.
Z jeho poh adu z predložených ponúk je ponuka z UniCredit Bank náročnejšia na prácuĽ ale finančne
výhodnejšia a korektnejšia (v poplatkoch sa zaplatí menej). Táto banka by obci preplatila peniaze až po
predložení dokladov z PPA o prefinancovaní prostriedkov. Ku každému úveru by sa robila zvlášť zmluva.
Ponuka Slovenskej sporite ne je nevýhodnáĽ čo sa týka úroku a poplatkov. Ak by sa zobral preklenovací
úver z UniCredit BankĽ obec by mesačne splácala okolo 500Ľ00 €. Prítomní poslanci sa zhodli a súhlasili s
úverom od UniCredit Bank. Obecné zastupite stvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č.
335/2014: Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove A/ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra
k úveru k Nenávratnému Finančnému príspevku z Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013 na realizáciu
šiestich investičných projektov
B/ schvaľuje úver k Nenávratnému Finančnému príspevku z Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013 na
realizáciu šiestich investičných projektov z banky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.,
pobočka zahraničnej banky vo výške max. 278 290,- EUR
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): František BiesĽ Marek PištaĽ Ján Štancel

Organizácia civilnej ochrany obce – štáb CO obce, záchranné jednotky CO
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – oznámilĽ že z dôvodu personálnych zmien je potrebné doplniť
organizáciu CO v obciĽ t. j. štáb CO a záchranné jednotky COĽ preto im predmetný materiál predkladá na
rokovanie.
Obecné zastupite stvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 336/2014: Obecné zastupite stvo v
Malom Slavkove A/ doplňuje organizáciu civilnej ochrany obce z dôvodu personálnych zmien v súlade
s ust. § 15Ľ ods. 1Ľ písm. h) zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvate stva v znení neskorších
predpisovĽ § 6 a § 7 vyhlášky MV SR č. 523/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie záchranných
prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany
B/ menuje Štáb CO obce – predseda štábu CO obce – Ladislav Oravec, starosta obce
- členovia štábu CO obce – udovít Svocák
- František Bies
- Mgr. Ján Klein
- František Štancel
- Anton Oračko
Záchranné jednotky civilnej ochrany
Poriadkovú jednotku – vedúci jednotky – František Štancel ,regulovčík – Stanislav Pompa, Bc. Dana
Nahálková
Jednotku zdravotníckej pomoci – vedúca jednotky – Mgr. Janka Gombošová, zdravotník – Magda
Šišoláková, Veronika Mamiaková
Jednotku v sklade civilnej ochrany – vedúci jednotky – Darina Karabinošová, člen – Dominika Strápková
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): František BiesĽ Marek PištaĽ Ján Štancel
Usporiadanie pozemkov v projekte pozemkových úprav
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informoval prítomnýchĽ že v Kežmarku prebiehajú pozemkové
úpravy. On bol pozvaný na osobné prerokovanie nového usporiadania pozemkov v projekte
pozemkových úprav v katastrálnom území Kežmarok na Pozemkový úrad v KežmarkuĽ lebo obec Malý
Slavkov vlastní na riešenom území 51 m2. Ide o pozemokĽ kde je vybudovaná šachta (na prepojenie
vodovodných systémov pri mraziarňach). V rámci pozemkových úpravách chcúĽ aby 5Ľ57 m 2 prešlo
z obce Malý Slavkov v prospech PSK a na LV bude zapísaná ťarcha. Ke že ide o majetok obce,
predkladá to obecnému zastupite stvu na prerokovanie.
Obecné zastupite stvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 337/2014: Obecné zastupite stvo v
Malom Slavkove schvaľuje usporiadanie pozemkov - úbytok zastavanej plochy a nádvoria o výmere 5,57
m2 KNC 5636/13 v rámci projektu pozemkových úprav v prospech Prešovského samosprávneho kraja
(ťarcha na PSK)
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): František BiesĽ Marek PištaĽ Ján Štancel

Zmluva o prevode obchodného podielu – Malý Slavkov s.r.o.
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informoval prítomnýchĽ že na odporúčanie audítora predkladá
obecnému zastupite stvu návrh predať podiel obce vo výške 1 000Ľ00 EURĽ čo predstavuje 20% podiel
základného imania v obchodnej spoločnosti Malý SlavkovĽ s.r.o. (ide o sumuĽ ktorú obec do tejto
spoločnosti vložila pri jej založení) nadobúdate ovi Ing. Bačíkovi. Doteraz nemala obec z tejto
spoločnosti žiaden zisk. Rokoval o tom aj s konate om s. r. o.Ľ ktorý upozornil aj na faktĽ že doposia

nežiadala obchodná spoločnosť od obce žiadne finančné prostriedkyĽ napr. na administratívne výdavkyĽ
čo však do budúcna nemôže zaručiť.
P. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) - navrhuje ešte počkať s odpredajomĽ opätovne
vyvolať stretnutie s predstavite om spoločnosti a presne zistiťĽ či by obec predsa len nemohla mať aj
nejaké výhody z tejto s. r. o. Ak sa utvrdiaĽ že je to nevýhodnéĽ potom podiel predajú.
Obecné zastupite stvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 338/2014: Obecné zastupite stvo v
Malom Slavkove prekladá podpísanie Zmluvy o prevode obchodného podielu – obchodnej spoločnosti
Malý Slavkov s.r.o.Ľ Palisády 33Ľ 811 06 Bratislava zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava IĽ oddiel: SroĽ vložka č. 6061/BĽ IČO: 44 941 145 s nadobúdate om Ing. Jurajom BačíkomĽ
Ilava na ďalšie zasadanie Obecného zastupite stva.
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): František BiesĽ Marek PištaĽ Ján Štancel
Vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku – dotácie
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informoval prítomnýchĽ že zasadala komisiaĽ ktorej boli predložené
dve žiadosti na nenávratnú dotáciu z obecného rozpočtu. Spoločenstvo Svetielko Malý Slavkov žiada
800Ľ00 € a DHZ Malý Slavkov 1 000Ľ00 €. Komisia navrhla schváliť Spoločenstvu svetielko 500Ľ00 €
a DHZ 1 000Ľ00 €. Starosta otvoril rozpravu.
P. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – chce počuť vyjadrenieĽ prečo sa rozhodlo
jednému zobrať a druhému nie. Na základe čohoĽ ve v rozpočte obce je vyčlenené na dotácie 1800Ľ00 €.
Má za toĽ že mali túto schválenú dotáciu rozdeliť rovnakým dielom medzi obidvoch žiadate ov, alebo ju
obidvom ponížiť. Kriticky sa obrátil na rómskych poslancovĽ že stále im robia kopec ústupkov.
PoukázalĽ že z ich strany nebola snaha požiadať o dotáciu. Ak nesúhlasili s poskytovaním dotácieĽ
nemali s tým súhlasiť pri schva ovaní rozpočtu.
Mgr. Ján Klein (poslanec obecného zastupite stva) – zdôvodnilĽ že ide o peniaze obceĽ ktoré by mali
slúžiť pre občanov obce. Peniaze na táborĽ ktorý organizuje Hanka idú pre 8 detí zo Slavkova a ešte
musia prispievať 50Ľ00 € aj rodičia. DHZ žiada dotáciu na viac projektovĽ ktoré chce počas roka
uskutočniť. Okrem toho tam boli aj iné dôvodyĽ prečo dala komisia taký návrh. UvažovaliĽ že ak pôjde
na tábor zo Slavkova 10 detí pri navrhnutej dotácii by nemuseli platiť nič.
P. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – nesúhlasí s takým názoromĽ Spoločenstvo
Svetielko organizuje aktivity pre deti počas celého rokaĽ napr. rôzne výletyĽ teda peniazeĽ ktoré dávajú
rodičia idú na tieto účely. To nie je dôvod na také prerozdelenieĽ aj na aktivitáchĽ ktoré organizuje DHZ
sa nezúčastňujú len občania Slavkova. PožiadalĽ aby hlasovali za alternatívu 800Ľ00 € Spoločenstvu
svetielko a 1 000Ľ00 € DHZ.
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – uviedolĽ že ak má komisia dôvod môže sa rozhodnúť jednému
ponížiť. Dal hlasovať za návrh komisie 800Ľ00 € Spoločenstvu svetielko a 1000Ľ00 € DHZ.
Hlasovanie:
za: udovít Svocák
proti:
zdržal sa: Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil Pišta
neprítomný(í): František BiesĽ Marek PištaĽ Ján Štancel
Uvedený návrh nebol schválený. Nasledovala hlučná rozpravaĽ po ktorej dal starosta obce hlasovať za
návrh komisieĽ t. j. 500Ľ00 € Spoločenstvu svetielko a 1 000Ľ00 € DHZ.
Obecné zastupite stvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 339/2014: Obecné zastupite stvo v
Malom Slavkove
A/berie na vedomie informácie zo zasadania komisie na posudzovanie a vyhodnotenie žiadostí
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku - dotácie z rozpočtu obce na rok 2014
B/schvaľuje nenávratný príspevok - dotáciu z rozpočtu obce na rok 2014 vo výške 500,- EUR pre ZKSM
OC Spišská Nová Ves – Spoločenstvo svetielko Malý Slavkov a vo výške 1 000Ľ00 EUR pre Dobrovo ný
hasičský zbor Malý Slavkov

Hlasovanie:
za: Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ
proti: udovít Svocák
zdržal sa:
neprítomný(í): František BiesĽ Marek PištaĽ Ján Štancel
Starosta obce nepodpísal uznesenie č. 339/2014Ľ nako ko nesúhlasí s navrhnutým prerozdelením dotácie
z rozpočtu obce.
Žiadosť p. Šterbáka a p. Nahálku s manž. o zriadenie pouličného osvetlenia
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – uviedolĽ že Autoservis Šterbák a p. Nahálka s manželkou požiadali
obec Malý Slavkov o zriadenie pouličného osvetleniaĽ nako ko im tam chýba. V prvej žiadosti ide
o osvetlenie k prevádzke autoservisuĽ ktorý žiadate prevádzkuje 20 rokovĽ riadne si plní daňové
povinnosti a v druhej žiadosti žiadatelia plánujú podať návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
k stavbe rodinného domu. Pod a predbežného zistenia navrhujeĽ aby v predmetnej lokalite obec
nainštalovala 3 ks verejného osvetlenia. Približný náklad by bol cca 2 400Ľ00 € - 3 x stĺpy/633Ľ00 €Ľ 3 x
svetlo/300Ľ00 €Ľ 150 m káblu/600Ľ00 €Ľ ktorý by bol vedený v zemi plus odporné práce a revízie. Ak by
zastupite stvo schváliloĽ že do toho idemeĽ následne musí urobiť zákonom stanovené krokyĽ t. z. verejné
obstarávanieĽ cenové ponuky. Starosta dal hlasovať za zriadenie verejného osvetlenia.
Obecné zastupite stvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 340/2014: Obecné zastupite stvo v
Malom Slavkove A/ súhlasí so žiadosťou p. Šterbáka o zriadenie pouličného osvetlenia
Za: Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ udovít Svocák
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný(í): František BiesĽ Marek PištaĽ Ján Štancel
B/ súhlasí so žiadosťou p. Nahálku s manž. o zriadenie pouličného osvetlenia
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ udovít SvocákĽ
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): František BiesĽ Marek PištaĽ Ján Štancel
Zmluva o prenájme nebytových priestorov – LK TATRY Veľká Lomnica
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – oboznámil prítomnýchĽ že zo strany obce sa zmenili podmienky
zmluvy o nájme nebytových priestorov s firmou LK TATRY. Ide o toĽ že obec zobrala z pôvodne
prenajatých priestorov cca 1/3 plochy (skladyĽ krčma). Výmer prenajatej plochy sa znížil na 73 m 2.
Nájomca platil za prenájom 2 600Ľ00 €/rok. Teraz je návrhĽ nájom ponížiť na základe vyššie uvedeného
a korektných vzťahov s nájomcom na 1 320Ľ00 €/rok. Nájomné by bolo splatné za predchádzajúci mesiac
vždy do 15. kalendárneho dňa v mesiaci vo výške 110Ľ00 €. V dohodnutom nájme nie je zahrnutá úhrada
za energie. Tá sa na základe zúčtovacích faktúr od dodávate ov energií zúčtuje medzi zmluvnými
stranami. Cena nájmu sa zvýši k 1. 1. nasledujúceho roka o mieru inflácie. Nájomca bude uhrádzať
náklady spojené s obvyklou údržbouĽ či opravou do 200Ľ00 €. Dal hlasovať za predložený návrh zmluvy
o nájme nebytových priestorov č. 1/2014.
Obecné zastupite stvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 341/2014: Obecné zastupite stvo v
Malom Slavkove schvaľuje podpísanie Zmluvy o prenájme nebytových priestorov – LK TATRY Ve ká
Lomnica
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): František BiesĽ Marek PištaĽ Ján Štancel

Publikácia o SNP v Malom Slavkove
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informoval prítomnýchĽ že tohto roku si 29. augusta pripomenieme
70. výročie SNP. Pri tej príležitosti ho oslovil rodák zo Slavkova p. ManiakĽ ktorý sa zaoberá históriou II.
sv. vojnyĽ že by vedel pripraviť publikáciu o SNP a to čisto len o slavkovčanochĽ ktorí sa osobne
zúčastnili SNP. Predpokladaný náklad na vydanie publikácie je 250Ľ00 €. NavrhujeĽ že obec by si mohla
túto udalosť pripomenúť zorganizovaním slávnosti dňa 28. 08. 2014 na miestnom cintoríne pri pomníku
kladením venca za účasti vojakov v dobových uniformáchĽ kde by bola prvýkrát pre verejnosť uvedená
táto publikácia. Starosta požiadal prítomnýchĽ aby rozhodli o predloženom návrhu.
Obecné zastupite stvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 338/2014: Obecné zastupite stvo v
Malom Slavkove schvaľuje poskytnutie finančného príspevku v sume 250,- EUR na vydanie Publikácie
o SNP v Malom Slavkove
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ udovít SvocákĽ
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): František BiesĽ Marek PištaĽ Ján Štancel
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – pripomenul tiežĽ že v januári 2015 si naša obec pripomenie 70.
výročie od svojho oslobodenia (v r. 1945). Pri tejto príležitosti má návrh dať zhotoviť pamätnú tabu uĽ
ktorá by bola v čase výročia slávnostne nainštalovaná na budove obecného úradu.
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce Malý Slavkov p.
Ladislava Oravca
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – požiadal komisiu na ochranu verejného záujmu zastúpenú p.
udovítom SvocákomĽ aby informoval prítomných o majetkovom priznaníĽ ktoré podal v zmysle
zákona č. 357/2004 dňa 19. 03. 2014.
P. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – 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 19. 03. 2014.
Komisia preskúmala uvedené podanie a skonštatovalaĽ že nie je porušené ustanovenie ústavného zákona
č. 357/2004 Z. z.
Obecné zastupite stvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 343/2014: Obecné zastupite stvo v
Malom Slavkove berie na vedomie informáciu komisie na ochranu verejného záujmu o podaní
Oznámenia funkciíĽ zamestnaníĽ činností a majetkových pomerov pod a ústavného zákona č. 357/2004 Zb.
z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
k 31. marcu 2014Ľ starostu obce Malý Slavkov p. Ladislava Oravca.
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): František BiesĽ Marek PištaĽ Ján Štancel

Rôzne
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informovalĽ že
- p. Bodžoň ho požiadal o prenájom ornej pôdy z pôvodných 5 rokov (zml. č. 01/2012Ľ zo dňa 24. 01.
2013) na 10 rokov z dôvoduĽ že chce čerpať štátnu dotáciuĽ kde jednou z podmienok je mať prenajatú
pôdu na 10 rokov
- sa budú v obci v meniť pôvodné žiarovky na verejnom osvetlení za LED žiarovky
- obec musí dať zhotoviť Bezpečnostný projektĽ na ktorý budú náklady cca 300Ľ00 €

- Národná rada schválila zákon č. 315/2013 Z. z. o eGovernmente. Ide o elektronizáciu verejnej správy
a prepojenie základných registrov verejnej správyĽ čo umožní zníženie papierovej agendy a jej
prevedenie na elektronickú formuĽ ktorý nadobudne platnosť od 01. 04. 2014. Cie om zákona je vytvoriť
legislatívne podmienky pre elektronickú komunikáciu so štátnymi inštitúciami jednotným spôsobom.
Pre obec to znamenáĽ že je povinná zabezpečiť zariadenia (skenerĽ PCĽ čítačku)Ľ ktoré budú výlučne
slúžiť na tento účel. Štatutár bude musieť mať elektronický podpisĽ nako ko bude mať povinnosť prijať
od občanaĽ či inštitúcie žiadosť v elektronickej podobe a v tej istej forme na ňu aj odpovedať. Zákon
ustanovuje trojročné prechodné obdobie na realizáciu jednotlivých povinností do bežnej praxe.
- p. Stanislav Pompa ho informovalĽ že cez splnomocnenca vlády pre rómsku komunitu sa dozvedel
o výzve Ministerstva vnútra SR č. I/2014.
Ide o projekt pre rómsku komunituĽ kde sa dajú získať financie napr. aj na projekty komunitného centra
alebo prestavbu MŠ. Upozornil aj na toĽ že výzva vyšla pred dvoma týždňami a 14. 4. 2014 končí a on má
dojemĽ že kocky sú už hodené. Po diskusiiĽ čo je viac potrebné pre občanov obceĽ a to nie len
v súčasnostiĽ ale aj v budúcnostiĽ sa prítomní poslanci dohodliĽ že obec bude žiadať financie na
prestavbu MŠ.
Obecné zastupite stvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 344/2014: Obecné zastupite stvo v
Malom Slavkove súhlasí zo zapojením sa obce Malý Slavkov do výzvy č. I ÚSVRK 2014 Podpora
sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity do
aktivity “Rekonštrukcia a projektová dokumentácia materskej školy“.
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil Pišta udovít SvocákĽ
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): František BiesĽ Marek PištaĽ Ján Štancel

Záver
P. Ladislav Oravec starosta obce po akoval prítomným za účasť a ukončil 31. zasadanie obecného
zastupite stva.
V Malom Slavkove, 25. 03. 2014

Zapísala: Veronika Pirožeková

Ladislav Oravec
starosta obce

Overovatelia:
Anton Oračko
udovít Svocák

