
 

 

 

O B E C    MA L Ý    S L A V K O V 

                                                                                                          Malý Slavkov, 09. 09. 2014 

Z Á P I S N I C A 
z  34. zasadnutia obecného zastupiteľstva  v Malom Slavkove konaného 

dňa 09. septembra 2014 o 16.00 hod. v zasadačke  na Obecnom úrade v Malom Slavkove 

 

Prítomní: František Bies, , Anton Oračko, Emil Pišta, Ľudovít Svocák, Ján Štancel  

Neprítomný(í):  

Ospravedlnený(í): Mgr. Ján Klein, Marek Pišta 

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 z 26. 06. 2014 

4. Interpelácia poslancov 

5. Návrh na určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva na nasledujúce volebné obdobie 2014 

– 2018 

6. Určenie rozsahu výkonu funkcie (pracovného úväzku) starostu obce na nasledujúce volebné 

obdobie 2014 – 2018 

7. Určenie volebných obvodov a volebných okrskov pre voľby do orgánov samosprávy obce v roku 

2014 

8. Návrh Rady školy pri MŠ na vymenovanie do funkcie riaditeľky MŠ – informácia  

9. Kúpa pozemku 

10. Rôzne 

11. Záver 

 

Úvod 

     Tridsiate štvrté zasadanie obecného zastupiteľstva zahájil a viedol   starosta   obce p. Ladislav 

Oravec.  Privítal hlavnú kontrolórku PhDr. Máriu Balkovú a poslancov obecného zastupiteľstva. 

Konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, zo siedmich poslancov sú  prítomní 5. 

Predložil na schválenie program 34. zasadania OZ,  požiadal  o jeho  prípadné doplnenie zo strany 

poslancov. Keďže nikto z prítomných nemal doplňujúci návrh, starosta dal hlasovať za predložený 

program.  

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 370/2014: Obecné zastupiteľstvo v 

Malom Slavkove schvaľuje program rokovania 34. zasadania obecného zastupiteľstva v Malom 

Slavkove  

Hlasovanie: 

za: František Bies, Anton Oračko, Emil Pišta, Ľudovít Svocák, Ján Štancel 

proti: 

zdržal sa:  

neprítomný(í): Mgr. Ján Klein, Marek Pišta 

 



Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

 

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – určil 

do návrhovej komisie: Anton Oračko, Ján Štancel 

za overovateľov zápisnice: Emil Pišta, Ľudovít Svocák   

Zapisovateľ zápisnice: Veronika Pirožeková 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 371/2014: Obecné zastupiteľstvo v 

Malom Slavkove určuje 

určuje 

do návrhovej komisie: Anton Oračko, Ján Štancel 

za overovateľov zápisnice:  Emil Pišta, Ľudovít Svocák   

za zapisovateľa: Veronika Pirožeková 

Hlasovanie: 

za: František Bies, Anton Oračko, Emil Pišta, Ľudovít Svocák, Ján Štancel  

proti: 

zdržal sa: 

neprítomný(í): Mgr. Ján Klein, Marek Pišta 

 

Kontrola plnenia uznesení z 26. 06. 2014 

 

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – požiadal prítomných poslancov o vyjadrenie sa ku kontrole plnenia 

uznesení, ktorú obdŕžali v písomnej forme. 

P. František Bies (poslanec  obecného zastupiteľstva) – sa informoval u rómskych poslancov, ako bolo 

splnené uz. č. 369, ako dopadol športový deň,  či bolo všetko OK. 

P. Anton Oračko (poslanec  obecného zastupiteľstva) – povedal, že všetko bolo dobré. Hudbu  však 

nemali, pretože nikto  nechcel dať zadarmo elektriku.  

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 372/2014: Obecné zastupiteľstvo v 

Malom Slavkove berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 26. 06. 2014 ako informatívnu. 

Hlasovanie: 

za: František Bies, , Anton Oračko, Emil Pišta, Ľudovít Svocák, Ján Štancel 

proti: 

zdržal sa: 
neprítomný(í): Mgr. Ján Klein, Marek Pišta 

 

Interpelácia poslancov 

 

P. Anton Oračko (poslanec  obecného zastupiteľstva) – sa pýtal starostu na mriežky, a či bude alebo 

nebude asfalt.   

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informoval prítomných, že mriežky do rómskej časti obce budú 

dodané podľa ich dohovoru, asfalt zatiaľ nebude, pretože v tohtoročnom rozpočte obce nie sú  finančné 

prostriedky na uvedený účel. 

P. František Bies (poslanec  obecného zastupiteľstva) – informoval, že sa ho občania pýtajú, či sa bude 

pokračovať v budovaní obecného rigola na ľavej strane Gerlachovskej ulice a či  budú pri p. Gromanovi 

na Družstevnej ulici  kocky na vyloženie rigola.  

P. Emil Pišta (poslanec  obecného zastupiteľstva) – taktiež uviedol, že sa ho občania pýtajú či sa bude 

robiť rigol (p. Mareková).  

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – bude sa pokračovať v úprave uvedených rigolov  na Gerlachovskej 

aj Družstevnej ulici.    

 

Návrh na určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva na nasledujúce volebné obdobie 2014 – 

2018 

 

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – uviedol, že v novembri nás čakajú voľby do samosprávnych 

orgánov obce. Z uvedeného dôvodu je obec povinná  v zmysle zákona o obecnom zriadení do zákonom 

stanoveného termínu určiť počet poslancov na nové volebné obdobie. Počet poslancov pre našu obec zo 



zákona je  5, 6, 7. Prítomní poslanci sa zhodli, že 7 poslancov je pre našu obec ideálny počet. Starosta 

dal hlasovať za uvedený návrh.  

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 373/2014: Obecné zastupiteľstvo v 

Malom Slavkove určuje v súlade s § 11 ods. 3 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a v súlade s § 9 ods. 3 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov 

samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, že vo volebnom období 2014 až 2018 bude mať obecné 

zastupiteľstvo v Malom Slavkove 7 poslancov. 

Hlasovanie: 

za: František Bies, Anton Oračko, Emil Pišta, Ľudovít Svocák, Ján Štancel 

proti: 

zdržal sa: 
neprítomný(í): Mgr. Ján Klein, Marek Pišta 

 

Určenie rozsahu výkonu funkcie (pracovného úväzku) starostu obce na nasledujúce volebné 

obdobie 2014 – 2018 

 

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informoval, že v zmysle vyššie uvedeného je obec povinná určiť aj 

úväzok starostu obce na nové volebné obdobie. 

P. Ľudovít Svocák (poslanec  obecného zastupiteľstva) – sa pýtal, či môže nový starosta znížiť určený 

úväzok, ak nebude chcieť 8 hodín. 

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – uviedol, že určený úväzok sa nemôže meniť. Musí ostať taký, ako 

ho určia dnes. 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 374/2014: Obecné zastupiteľstvo v 

Malom Slavkove určuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov, že vo volebnom období 2014 až 2018 bude starosta obce Malý Slavkov 

vykonávať funkciu v celom rozsahu na plný úväzok. 

Hlasovanie: 

za: František Bies, Anton Oračko, Emil Pišta, Ľudovít Svocák, Ján Štancel 

proti: 

zdržal sa: 
neprítomný(í): Mgr. Ján Klein, Marek Pišta 

 

Určenie volebných obvodov a volebných okrskov pre voľby do orgánov samosprávy obce v roku 

2014 

 

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – predložil na rokovanie v súlade so zákonom  o obecnom zriadení 

určenie počtu volebných obvodov a volebných okrskov. na nové volebné obdobie.  

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 375/2014: Obecné zastupiteľstvo v 

Malom Slavkove určuje v súlade s § 11 ods. 3 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a v súlade s § 9 ods. 3 a § 10 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do 

orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, že obec Malý Slavkov bude mať jeden volebný 

obvod a jeden volebný okrsok. 

Hlasovanie: 

za: František Bies, Anton Oračko, Emil Pišta, Ľudovít Svocák, Ján Štancel 

proti: 

zdržal sa: 
neprítomný(í): Mgr. Ján Klein, Marek Pišta 

 

Návrh Rady školy pri MŠ na vymenovanie do funkcie riaditeľky MŠ – informácia 

 

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informoval prítomných, že rada školy mu predložila Návrh Rady 

školy na vymenovanie do funkcie riaditeľa MŠ Malý Slavkov Mgr. Janu Lesnú. Tento návrh predkladá 

obecnému zastupiteľstvu. Uviedol, že rada školy vymenovala  riaditeľa MŠ až v druhom kole 

výberového konania. Do druhého kola sa prihlásili dvaja kandidáti, z ktorých rada školy vybrala vyššie 

uvedenú kandidátku.  Uviedol, že sa mu dostalo do uší, že on vyhodil predošlú riaditeľku. Teraz to chce  



uviesť na pravú mieru. Predošlá p. riaditeľka nekandidovala v prvom ani v druhom kole výberového 

konania na funkciu riaditeľky MŠ. Na jeho otázku, či ostáva ako učiteľka v MŠ v Malom Slavkove 

uviedla, že nie a dala výstup. Z uvedeného vyplýva, že  nikoho neprepustil, ani nikoho nechcel 

nevyhodiť.  Bolo to jej osobné rozhodnutie.     

P. Anton Oračko (poslanec  obecného zastupiteľstva) – konštatoval, že bývalá riaditeľka nemá nárok na 

odstupné. 

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – potvrdil, že nemá nárok na odstupné nakoľko dala sama výpoveď. 

P. František Bies (poslanec  obecného zastupiteľstva) – uviedol, že ak by ju prepustil p. starosta, vtedy 

by mala nárok na odstupné. 

P. Emil Pišta (poslanec  obecného zastupiteľstva) – povedal, že toľko rokov robila v Slavkove, nepasuje 

jej nedať odstupné, aj po dedine sú také reči.  

P. Ľudovít Svocák (poslanec  obecného zastupiteľstva) – konštatoval, že to bola jej vec, že 

nekandidovala a sama dala výpoveď.  

PhDr. Mária Balková (kontrolórka obce) – taktiež potvrdila, že bývala riaditeľka nemá nárok na 

odstupné, nakoľko nebola prepustená zo strany zamestnávateľa pre nadbytočnosť, výpoveď dala sama. 

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – žiadal prítomných, aby pochopili aj jeho, že jej v takom prípade 

nemôže dať odstupné, nakoľko by to nebolo v súlade so zákonom. Dal hlasovať o predloženom Návrhu 

Rady školy pri MŠ na vymenovanie do funkcie riaditeľka MŠ v Malom Slavkove.   

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 376/2014: Obecné zastupiteľstvo v 

Malom Slavkove  menuje na návrh Rady školy pri MŠ v Malom Slavkove do funkcie riaditeľky MŠ Malý 

Slavkov Mgr. Janu Lesnú od 01. 09. 2014 na päťročné funkčné obdobie, t.j. do 31. 08. 2019. 

Hlasovanie: 

za: František Bies, Anton Oračko, Emil Pišta, Ľudovít Svocák, Ján Štancel 

proti: 

zdržal sa: 
neprítomný(í): Mgr. Ján Klein, Marek Pišta 

 

Kúpa pozemku 

 

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – uviedol, že už dlhšie sa zaoberá myšlienkou na rozšírenie budovy 

obecného úradu, a to na archív a garáže.  Po rozhovore s p. Perignatom  sa dohodli, že p. Perignat  

odpredá obci pozemok susediaci s budovou obecného úradu o výmere cca 100 m
2
 za sumu 2 154,21 €.  

Starosta navrhol poslancom odkúpiť pozemok za uvedených podmienok.  

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 377/2014: Obecné zastupiteľstvo v 

Malom Slavkove súhlasí s kúpou pozemku Obce Malý Slavkov parc. č. 115, druh pozemku záhrady  

o výmere cca 100 m
2
 za cenu  2 154,21 € po vypracovaní geometrického plánu. 

Hlasovanie: 

za: František Bies, Anton Oračko, Emil Pišta, Ľudovít Svocák, Ján Štancel 

proti: 

zdržal sa: 
neprítomný(í): Mgr. Ján Klein, Marek Pišta 

 

Rôzne 

 

P. Ladislav Oravec (starosta obce)  - informoval poslancov, že v tomto roku sa  musí uskutočniť   

v zmysle zákona fyzická a dokladová inventarizácia majetku obce. Prítomní sa dohodli, že 

inventarizácia sa uskutoční od  01. 10. 2014 - 25. 10. 2014. Starosta uviedol, že  do stanoveného termínu 

určí a vymenuje predsedu a členov inventarizačnej komisie. Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu 

programu uznesenie č. 377/2014: Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove schvaľuje fyzickú 

a dokladovú inventarizáciu majetku obce  zo začiatkom  odo dňa 01. októbra 2014 do 25. októbra 2014.  

Hlasovanie: 

za: František Bies, Anton Oračko, Emil Pišta, Ľudovít Svocák, Ján Štancel 

proti: 

zdržal sa: 
neprítomný(í): Mgr. Ján Klein, Marek Pišta 



 

Záver 

 

P. Ladislav Oravec, starosta obce ukončil 34. zasadanie obecného zastupiteľstva a poďakoval 

prítomným za účasť. 

 

 

 

 

 

V Malom Slavkove, 16. 09. 2014 

 

Zapísala: Veronika Pirožeková 

 

 

 

 

                                                                                                               Ladislav Oravec 

                                                                                                                  starosta obce 

 

 

Overovatelia:  

Emil Pišta 

 
Ľudovít Svocák 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 

                                                 Malý Slavkov, 09. 09. 2014 

Uznesenia 

z 34.  zasadania obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove 

konaného dňa 09. septembra 2014 v zasadačke  na Obecnom úrade v Malom Slavkove 

 

 

Uznesenie č. 370/2014 

z 34. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 09. 09. 2014 

Program 34. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 09. 09. 2014 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

 

schvaľuje 

program rokovania 34. zasadnutia OZ v Malom Slavkove 

Za: František Bies, Anton Oračko, Emil Pišta, Ľudovít Svocák, Ján Štancel  

Proti: 

Zdržal sa: 

Neprítomný(í): Mgr. Ján Klein, Marek Pišta 

 

 

                                                                                                                  

                                                                                                                  Ladislav Oravec 

                                                                                                                     starosta obce 

 

Uznesenie č. 371/2014 
z 34. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 09. 09. 2014 

Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 

 

určuje 

do návrhovej komisie: Anton Oračko, Ján Štancel 

za overovateľov zápisnice:  Emil Pišta, Ľudovít Svocák   

za zapisovateľa: Veronika Pirožeková 

Za: František Bies, Anton Oračko, Emil Pišta, Ľudovít Svocák, Ján Štancel  

Proti: 

Zdržal sa: 

Neprítomný(í): Mgr. Ján Klein, Marek Pišta 

 

                                                                                                                    

                                                                                                                  Ladislav Oravec 

                                                                                                                     starosta obce 

 

 



Uznesenie č. 372/2014 
z 34. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 09.  09. 2014 

Kontrola plnenia uznesení z 26. 06. 2014 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

 

berie na vedomie 

kontrolu plnenia uznesení z 26. 06. 2014 ako informatívnu 

Za: František Bies, Anton Oračko, Emil Pišta, Ľudovít Svocák, Ján Štancel  

Proti: 

Zdržal sa: 

Neprítomný(í): Mgr. Ján Klein, Marek Pišta 

 

                                                                                                                  

                                                                                                                  Ladislav Oravec 

                                                                                                                     starosta obce 

Uznesenie č. 373/2014 

z 34. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 09. 09. 2014 

Návrh na určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva na nasledujúce volebné obdobie 2014 - 2018 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

 

určuje 

v súlade s § 11 ods. 3 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a v súlade s § 9 ods. 3 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí 

v znení neskorších predpisov, že vo volebnom období 2014 až 2018 bude mať obecné zastupiteľstvo 

v Malom Slavkove 7 poslancov 

Za: František Bies, Anton Oračko, Emil Pišta, Ľudovít Svocák, Ján Štancel  

Proti: 

Zdržal sa: 

Neprítomný(í): Mgr. Ján Klein, Marek Pišta                              

 

                                                                                                                  Ladislav Oravec 

                                                                                                                     starosta obce 

 

Uznesenie č. 374/2014 

z 34. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 09. 09. 2014 

Určenie rozsahu výkonu funkcie (pracovného úväzku) starostu obce na nasledujúce volebné obdobie 

2014 - 2018 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

 

určuje 

v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, že vo volebnom období 2014 až 2018 bude starosta obce Malý Slavkov vykonávať funkciu 

v celom rozsahu na plný úväzok 

Za: František Bies, Anton Oračko, Emil Pišta, Ľudovít Svocák, Ján Štancel  

Proti: 

Zdržal sa: 

Neprítomný(í): Mgr. Ján Klein, Marek Pišta                              

 

                                                                                                                  Ladislav Oravec 

                                                                                                                     starosta obce 

 

 



Uznesenie č. 375/2014 
z 34. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 09. 09. 2014 

Určenie volebných obvodov a volebných okrskov pre voľby do orgánov samosprávy obce v roku 2014 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

 

určuje 

v súlade s § 11 ods. 3 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a v súlade s § 9 ods. 3 a § 10 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy 

obcí v znení neskorších predpisov, že obec Malý Slavkov bude mať jeden volebný obvod a jeden 

volebný okrsok 

Za: František Bies, Anton Oračko, Emil Pišta, Ľudovít Svocák, Ján Štancel  

Proti: 

Zdržal sa: 

Neprítomný(í): Mgr. Ján Klein, Marek Pišta                              

                                                                                                                  Ladislav Oravec 

                                                                                                                     starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 376/2014 
z 34. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 09. 09. 2014 

Návrh Rady školy pri MŠ na vymenovanie do funkcie riaditeľky MŠ - informácia 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

 

menuje  

na návrh Rady školy pri MŠ v Malom Slavkove do funkcie riaditeľky MŠ Malý Slavkov Mgr. Janu 

Lesnú od 01. 09. 2014 na päťročné funkčné obdobie, t.j. do 31. 08. 2019 

Za: František Bies, Anton Oračko, Emil Pišta, Ľudovít Svocák, Ján Štancel  

Proti: 

Zdržal sa: 

Neprítomný(í): Mgr. Ján Klein, Marek Pišta                              

                                                                                                                 Ladislav Oravec 

                                                                                                                     starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 377/2014 
z 34. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 09. 09. 2014 

Kúpa pozemku 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

 

súhlasí  

s kúpou pozemku Obce Malý Slavkov od p. Jozefa Perignata, parc. č. 115, druh pozemku záhrady  

o výmere cca 100 m
2
 za cenu  2154,21 € po vypracovaní geometrického plánu 

Za: František Bies, Anton Oračko, Emil Pišta, Ľudovít Svocák, Ján Štancel  

Proti: 

Zdržal sa: 

Neprítomný(í): Mgr. Ján Klein, Marek Pišta                              

 

 

                                                                                                                 

 

                                                                                                                 Ladislav Oravec 

                                                                                                                     starosta obce 



 

Uznesenie č. 378/2014 
z 34. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 09. 09. 2014 

Rôzne 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

 

schvaľuje  

fyzickú a dokladovú inventarizáciu majetku obce so začiatkom od  01. októbra -  25. októbra 2014  

Hlasovanie: 

Za: František Bies, Anton Oračko, Emil Pišta, Ľudovít Svocák, Ján Štancel  

Proti: 

Zdržal sa: 

Neprítomný(í): Mgr. Ján Klain, Marek Pišta                              

 

 
                                                                                                                 

 

                                                                                                                 

 

                                                                                                                  Ladislav Oravec 

                                                                                                                     starosta obce 

 

 

 

 
 

 

 

 


