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Zápisnica zo 5. zasadania OZ v Malom Slavkove, konaného dňa 26. 06. 2019. 

 

 

O B E C    MA L Ý    S L A V K O V 

                                                                                                     Malý Slavkov, 26. 06. 2019 

Z Á P I S N I C A 
 

zo 5. zasadania obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove konaného 

dňa 26. 06. 2019 o 16.30 hod. v kancelárii starostu obce v Malom Slavkove 

 

Prítomní poslanci: 6 - Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika Gromanová,  
                                      PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Ľudovít Svocák  
 

Neprítomný(í) poslanci: 1 -  Kamil Pompa 

 

Hlavná kontrolórka obce: PhDr. Mária Balková 

Prezenčná listina tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice. 
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice je elektronická nahrávka DVD nosiča č. 5/1, 2/2019. 

 

1. Otvorenie zasadania  

     Starosta obce Malý Slavkov p. Ladislav Oravec zahájil 5. zasadanie obecného zastupiteľstva, 

privítal prítomných poslancov a hostí. Skonštatoval, že 5. zasadanie obecného zastupiteľstva  je 

uznášania schopné, zo siedmych poslancov je prítomných šesť poslancov (Ing. František Bartko, 
Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika Gromanová, PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Ľudovít Svocák), 

neprítomný je jeden poslanec (Kamil Pompa).  

 

2. Schválenie programu  
     Starosta obce predložil prítomným  poslancom  na rokovanie program na 5. zasadanie obecného 
zastupiteľstva. Keďže nikto z prítomných nemal pozmeňujúci návrh, dal hlasovať za uvedený 
program. 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k 2. bodu programu uznesenie č. 48: Obecné zastupiteľstvo v Malom 
Slavkove schvaľuje program 5. zasadania OZ   

1. Otvorenie zasadania  

2. Schválenie programu  
3. Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

4. Kontrola plnenia uznesení 
5. Schválenie VZN č. 1 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia 

6. Plán  kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 6 mesiacov v roku 2019 (máj-október) 
- návrh 

7. Schválenie Záverečného účtu obce Malý Slavkov za rok 2018 

8. Návrh Rady školy pri MŠ Malý Slavkov na vymenovanie do funkcie  riaditeľky MŠ     

– informácia 

9. Informácia Komisie na ochranu verejného záujmu  
10. Zrušenie uz. č. 38, zo dňa 30. 03. 2019  
11. Žiadosť p. Lukáša Oravca o dlhodobý prenájom pozemku 

12. Rôzne  
13. Interpelácia poslancov 

14. Diskusia 

15. Záver 
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Hlasovanie:  

Počet všetkých poslancov: 7     
                                                                                                                          

3.  Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa 
Do návrhovej komisie boli starostom navrhnutí -  Ing. Tomáš Pix, Ľudovít Svocák  

za overovateľov zápisnice boli určení – Ing. František Bartko, PaedDr. Ján Klein 

za zapisovateľku bola určená Veronika Pirožeková. 
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove k 3. bodu programu uznesenie č. 49: Obecné zastupiteľstvo 
v Malom Slavkove 

A/schvaľuje 

návrhovú komisiu v zložení: Ing. Tomáš Pix, Ľudovít Svocák 

B/berie na vedomie, 
že starosta obce určil  
overovateľov zápisnice: Ing. František Bartko, PaedDr. Ján Klein 

a zapisovateľku: Veronika Pirožeková  

Hlasovanie:  

Počet všetkých poslancov: 7     
                                                                                                           

4. Kontrola plnenia uznesení 
L. Oravec (starosta obce) - predložil na rokovanie prítomným poslancom kontrolu plnenia uznesení 
zo 4. zasadania OZ, konaného dňa 28.03.2019. Poslanec Ing. Bartko sa informoval: ohľadom zrušenia 
uznesenia č. 38 - odpredaj pozemku p. Marekovi, o bezbariérovom vstupe do domu p. Pištu, zámene 
pozemkov medzi obcou a mestom Kežmarok. Poslanca p. Svocáka tiež zaujímalo uznesenie  
ohľadom zámeny pozemkov. Poslanec Ing. Pix sa pýtal na uz. 291/2018 schválenie odpredaja 
pozemku p. Trembáčovej.  
Starosta uviedol, že uznesenie ohľadom odpredaja pozemku p. Marekovi je potrebné zrušiť, nakoľko 
geometrický plán, ktorý žiadateľ predložil bol neaktuálny  (medzi dobou vyhotovenia GP a samotnou 

žiadosťou o kúpu pozemku zo strany p. Mareka, požiadali o kúpu pozemkov v danej lokalite iní 
záujemcovia a tí dali zhotoviť GP, v ktorom boli prečíslované parcely. Na bezbariérovom vstupe do 
domu na ul. Gerlachovská č. 65 sa už pracuje v zmysle uvedeného uznesenia. Čo sa týka zámeny 
pozemkov medzi obcou a mestom Kežmarok, teraz je na ťahu mesto, my čakáme, kedy sa nám ozvú, 
aby sme mohli dotiahnuť detaily predmetnej zámeny a potom pristúpiť k podpísaniu zámennej 
zmluvy, tak aby to bolo v prospech oboch zainteresovaných strán. K odpredaju pozemku  žiadateľky 
p. Trembáčovej doposiaľ nedošlo, nakoľko žiadateľka nedoložila právoplatný GP. Prítomní poslanci 
sa spoločne zhodli na tom, že ak záujemca o kúpu, či prenájom nehnuteľnosti nesplní všetky  

   Počet Mená poslancov 

Za: 

6 Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika 
Gromanová,  PaedDr. Ján Klein,  Ing. Tomáš Pix, Ľudovít 
Svocák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Kamil Pompa 

Nehlasovali: 0  

   Počet Mená poslancov 

Za: 

6 Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika 
Gromanová,  PaedDr. Ján Klein,  Ing. Tomáš Pix, Ľudovít 
Svocák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Kamil Pompa 

Nehlasovali: 0  
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náležitosti potrebné k zhotoveniu zmluvy, po 12. mesiacoch od prijatého uznesenia obecné 
zastupiteľstvo pristúpi k zrušeniu predmetného uznesenia. Navrhli, aby sa zaslali výzvy všetkým 
žiadateľom, ktorým  bol schválený odpredaj pozemku a doposiaľ v tej veci nekonali (kúpna zmluva, 
zaplatenie za pozemok a návrh na vklad do katastra nehnuteľností), aby tak učinili do obcou určeného 
termínu, v opačnom prípade pristúpi obecné zastupiteľstvo k zrušeniu daného uznesenia.  
Uvedenú kontrolu prítomní poslanci zobrali na vedomie. Starosta dal hlasovať za tento bod. Obecné 
zastupiteľstvo prijalo k 4. bodu programu uznesenie č. 50: Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 
berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení zo 4. zasadania  OZ, konaného 28. 03. 2019,  ako 

informatívnu. 
Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 

6 Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika 
Gromanová,  PaedDr. Ján Klein,  Ing. Tomáš Pix, Ľudovít 
Svocák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Kamil Pompa 

Nehlasovali: 0  

Počet všetkých poslancov: 7       
 

5. Schválenie VZN č. 1 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia 

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – predložil prítomným VZN o určení výšky príspevku na činnosť 
školy a školského zariadenia. Predmetný návrh bol zverejnený v zmysle zákona po dobu 15 dní na 

info tabuliach obecného úradu. Návrh mali k dispozícii v rámci pracovných materiálov. Keďže sa 
zmenil zákon, musela obec pristúpiť k zmene VZN, napr. príspevok na čiastočnú úhradu nákladov 
v školskej jedálni pre stravníkov od 2 – 6 rokov je: na desiatu € 0,34, obed € 0,80, olovrant € 0,23 
spolu € 1,37, zamestnanci a fyzické osoby obed  € 1,26. Starosta dal hlasovať za tento bod. Obecné 
zastupiteľstvo prijalo k 5. bodu programu uznesenie č. 51: Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 

schvaľuje VZN č. 1 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia s účinnosťou 
od 1. septembra 2019. 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 

6 Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika 
Gromanová,  PaedDr. Ján Klein,  Ing. Tomáš Pix, Ľudovít 
Svocák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Kamil Pompa 

Nehlasovali: 0  

Počet všetkých poslancov: 7       
VZN  č. 1/2019 je tvorí neoddeliteľnú časť tejto zápisnice.  
 

6. Plán  kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na  6 mesiacov roku 2019 (máj-október) 
-   návrh 

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – požiadal kontrolórku obce PhDr. Balkovú, aby prezentovala 

poslancom  návrh plánu  kontrolnej činnosti na obdobie od mája – októbra 2019.  
PhDr. Mária Balková (kontrolórka obce) – uviedla, že to  je len jej  návrh, oni sú tí, ktorí môžu  niečo 
doplniť, či zmeniť. Pripomenula, že zámerom kontrolnej činnosti je prispieť k efektívnemu 
a účinnému hospodáreniu s verejnými financiami a  majetkom obce. Stručne informovala, na čo bude 
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v danom polroku zameriavať svoju činnosť, napr. dodržiavanie registratúrneho poriadku, 

dodržiavanie vyhlášky o podrobnostiach a požiadavkách na pieskoviskách, stav pohľadávok, ich 

evidencia a spôsob vymáhania, kontrola nákupu pohonných hmôt a ich zúčtovanie, správnosť 
financovanie prezidentských volieb. Povedala, že celkový počet kontrol a ich časový harmonogram 
bude závislý od objemu kontrolovanej problematiky a závažnosti konkrétnych zistení. Prítomní 
poslanci nemali otázky k prezentovanému plánu kontrolnej činnosti. Starosta dal hlasovať za 
predložený Návrh plánu kontrolnej činnosti. Obecné zastupiteľstvo prijalo k 6. bodu programu 

uznesenie č. 52: Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove schvaľuje Pán  kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra obce na  6 mesiacov roku 2019 (máj-október)  
Hlasovanie:  

Počet všetkých poslancov: 7       
Návrh plánu kontrolnej činnosti tvorí neoddeliteľnú časť tejto zápisnice.   
 

7. Schválenie Záverečného účtu obce Malý Slavkov za rok 2018 

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – predložil na rokovanie  Záverečný účet Obce Malý Slavkov za 
rok 2018. Uviedol, že  záverečný účet spracovala p. Brutovská, administratívna pracovníčka OcÚ. 

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol schválený rozpočet obce na rok 2018 

zostavený podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Rozpočet obce na rok 2018 

bol zostavený ako vyrovnaný, bežný rozpočet ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako vyrovnaný. 
Aj tento materiál mali k dispozícií (zverejnený na úradnej tabuli), môžu sa k tomu vyjadriť. 
Z predloženého materiálu vyplýva, že obec v roku 2018 hospodárila s prebytkom € 56 675,13.  

K návrhu záverečného účtu a jeho súčasťou je aj správa hlavného kontrolóra obce, kde sa konštatuje, 
že Návrh záverečného účtu je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona 
o rozpočtových pravidlách a obsahuje všetky predpísané náležitosti. Odporúča obecnému 
zastupiteľstvu schváliť celoročné hospodárenie obce bez výhrad.  
Taktiež bol audítorkou uskutočnený audit účtovnej závierky obce. Podľa jej názoru poskytuje 
pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce k 31. 12. 2018. V závere správy z overenia 

dodržiavania povinností obce nezávislá audítorka konštatovala, že Obec Malý Slavkov konala 

v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.  
Pani kontrolórka vyzdvihla, že obec v r. 2018 hospodárila dobre s vysokým prebytkom, ktorým sa  

navyšuje rezervný fond obce. Starosta dal hlasovať za predložený materiál. Obecné zastupiteľstvo 
prijalo k 7. bodu programu uznesenie č. 53: Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

A/ berie na vedomie 

- odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Malý Slavkov k návrhu záverečného účtu obce 
Malý Slavkov za rok 2018 

- Správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo Obce Malý Slavkov 

B/ schvaľuje 

- záverečný účet a celoročné hospodárenie obce Malý Slavkov za rok 2018 bez výhrad 

- použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 19 382,50 

EUR  

 

 

 

 

   Počet Mená poslancov 

Za: 

6 Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika 
Gromanová,  PaedDr. Ján Klein,  Ing. Tomáš Pix, Ľudovít 
Svocák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Kamil Pompa 

Nehlasovali: 0  



5 

Zápisnica zo 5. zasadania OZ v Malom Slavkove, konaného dňa 26. 06. 2019. 

 

Hlasovanie:  

Počet všetkých poslancov: 7     
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Malý Slavkov k návrhu záverečného účtu obce Malý 
Slavkov za rok 2018, Správa nezávislého audítora a záverečný účet s celoročným hospodárením obce 

Malý Slavkov za rok 2018 tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice. 
 

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

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informoval prítomných o  výberovom konaní na funkciu 

riaditeľky MŠ v Malom Slavkove. Na funkciu riaditeľky MŠ sa prihlásil len jeden uchádzač, a to 

Mgr. Jana Lesná, súčasná riaditeľka škôlky. Uviedol, že majú pred sebou Návrh Rady školy na 
vymenovanie do funkcie riaditeľa MŠ Malý Slavkov Mgr. Janu Lesnú,  na päťročné funkčné obdobie 
t. j. od 01. 09. 2019 do 31. 08. 2024. On zo strany zriaďovateľa súhlasí, aby bola do tejto funkcie 

menovaná p. Lesná. Teraz majú priestor  vyjadriť sa k uvedenému. Napr. poslanec  p. Svocák sa 
dotazoval, či boli dodržané  zákonné náležitosti v celom procese výberového konania. Starosta obce 
uviedol, že výberové konanie bolo vyhlásené v zmysle zákona. Boli dodržané všetky zákonom 
stanovené lehoty, zverejnené bolo  na internetovej stránke obce, info tabuli v obci a v Podtatranských 
novinách. Po rozprave o predmetnom bode sa zhodli  menovať do funkcie riaditeľky MŠ Mgr. Lesnú. 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k 8. bodu programu uznesenie č. 54: 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. 2019 na päťročné funkčné obdobie, t. j. do 31. 08. 2024 

Hlasovanie:  

Počet všetkých poslancov: 7     
 

9. Informácia Komisie na ochranu verejného záujmu  
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – uviedol, že v zmysle zákona  o ochrane verejného záujmu, je 
povinný predložiť komisii na ochranu verejného záujmu majetkové priznanie za uplynulý rok. Keďže   
všetci tu prítomní sú členmi tejto komisie, dáva im k dispozícií svoje Oznámenie funkcií, zamestnaní 
a činností majetkových pomerov o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionároch, aby sa s ním oboznámili. Po oboznámení sa s predloženým materiálom, skonštatovali, 
že spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára.  Obecné zastupiteľstvo 
prijalo k 9. bodu programu uznesenie č. 55:  Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove berie na 

vedomie informáciu komisie na ochranu verejného záujmu o podaní Oznámenia funkcií, zamestnaní 
a činností majetkových pomerov podľa zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 

   Počet Mená poslancov 

Za: 

6 Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika 
Gromanová,  PaedDr. Ján Klein,  Ing. Tomáš Pix, Ľudovít 
Svocák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Kamil Pompa 

Nehlasovali: 0  

 Počet Mená poslancov 

Za: 

6 Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika 

Gromanová,  PaedDr. Ján Klein,  Ing. Tomáš Pix, Ľudovít 
Svocák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Kamil Pompa 

Nehlasovali: 0  
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výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.  k 31. marcu 2019 

starostu obce Malý Slavkov p. Ladislava Oravca.  

Hlasovanie:  

Počet všetkých poslancov: 7     
 

10. Zrušenie uz. č. 38, zo dňa 30. 03. 2019  
P. Ladislav Oravec (starosta obce) –  tak, ako už bolo uvedené na začiatku dnešného zasadania, musia 

pristúpiť k zrušeniu uznesenia o odpredaji majetku obce p. Marekovi, nakoľko OZ schválilo odpredaj 
pozemku v zmysle predloženého GP, ktorý bol však neaktuálny. Totižto iným GP (pri odpredaji 

pozemkov na Lomnickej ulici) sa zmenili čísla parciel. Pretože p. Marek mal vyhotovený 
geometrický plán skôr, ako žiadal o odpredaj pozemku, musí dať vyhotoviť nový, aktuálny GP a 
následne môžu pristúpiť k odpredaju predmetného pozemku v zmysle zákonného postupu pri 
odpredaji majetku obce.    

Obecné zastupiteľstvo prijalo k 10. bodu programu uznesenie č. 56:   Obecné zastupiteľstvo v Malom 
Slavkove ruší uznesenie č. 38, zo dňa 30.03.2019 zo 4. zasadania OZ Malý Slavkov -  Schválenie 
predaja pozemkov par. C KN č. 457/44  D.  Marekovi . 
Hlasovanie:  

Počet všetkých poslancov: 7     
 

11. Žiadosť p. Lukáša Oravca o dlhodobý prenájom pozemku 

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – predložil na rokovanie žiadosť p. L. Oravca, v ktorej žiada 
o dlhodobý prenájom pozemku vo vlastníctve obce, ktorý by chcel využiť na poľnohospodárske účely 
a vytvorenie ovocného sadu. Pred nedávnom sme sa už o tom na OZ rozprávali. Teraz máme pred 
sebou konkrétnu žiadosť s plánom, ako by to mohlo vyzerať a právoplatný geometrický plán  Ide o    

9 315 m2 . Starosta upozornil, že pokiaľ by s predloženou žiadosťou súhlasili, musia mať na zreteli, 
že momentálne má určitú časť z predmetného pozemku v prenájme p. Bodžoň M. (do r. 2023).     
P. Ľudovít Svocák  (poslanec obecného zastupiteľstva) – taktiež pripomína, že v minulosti to už 
riešili. Vzniknutý sad (zelená plocha) by mohol pomôcť zmierniť hlučnosť, prach a smrad, ktorý  
produkuje hydinárska farma.  
V rozprave sa poslanci zhodli, že aj kvôli všeobecnému záujmu, oni preferujú založenie sadu. 

V závere skonštatovali, že bude najlepšie zvolať jednanie medzi zúčastnenými stranami, kde by sa 
medzi sebou dohodli. Starosta dal hlasovať za uvedenú žiadosť a Obecné zastupiteľstvo prijalo k 11. 

bodu programu uznesenie č. 57:  Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove berie na vedomie žiadosť 
p. Lukáša Oravca o dlhodobý prenájom pozemku v katastri obce Malý Slavkov podľa GP č. 754/18, 
zo dňa 02. 11. 2018, C KN par. č.  253/16, o rozlohe 6 098 m2, druh pozemku orná pôda, a C KN par. 

   Počet Mená poslancov 

Za: 

6 Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika 
Gromanová,  PaedDr. Ján Klein,  Ing. Tomáš Pix, Ľudovít 
Svocák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Kamil Pompa 

Nehlasovali: 0  

   Počet Mená poslancov 

Za: 

6 Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika 
Gromanová,  PaedDr. Ján Klein,  Ing. Tomáš Pix, Ľudovít 
Svocák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Kamil Pompa 

Nehlasovali: 0  
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č. 523/3, o rozlohe 3 156 m2, druh pozemku orná pôda, za účelom vytvorenia ovocného sadu  
a využívania pozemku na poľnohospodárske účely a odporúča starostovi obce zorganizovať 
stretnutie nájomcu časti predmetného pozemku p. M. Bodžoňa, žiadateľa p. L. Oravca a obecného 
zastupiteľstva. 
Hlasovanie:  

Počet všetkých poslancov: 7     
 

12. Rôzne  
P. Ladislav Oravec (starosta obce) –  informoval prítomných, že bola zverejnená výzva  Ministerstva 

vnútra SR na dobudovanie základnej technickej infraštruktúry, cez ktorú by sme mohli dokončiť  
chodníky a cestu na ul. Gerlachovskej a Sv. Michala. Aj v tomto prípade by išlo o 5% spoluúčasť 
obce na financovaní projektu. V prípade záujmu je potrebné do 09. 09. 2019 podať žiadosť, preto 

potrebuje ich názor, či ideme do toho. Ide o verejnoprospešný projekt, tak treba podať žiadosť, 

spoločne skonštatovali prítomní poslanci. 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k 12. bodu programu uznesenie č. 58:   Obecné zastupiteľstvo v 
Malom Slavkove schvaľuje 

- predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej 
kapitoly Ministerstva vnútra  Slovenskej republiky, v rámci výzvy číslo OPLZ-PO6-SC611-

2019-1, ktorej účelom je podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry.  
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške 5 % 

z celkových výdavkov projektu . 
Hlasovanie:  

Počet všetkých poslancov: 7     
 

12. Rôzne  
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informoval prítomných o žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok pre Spoločenstvo Svetielko Malý Slavkov vo výške € 600,00 na zorganizovanie letného 
detského tábora a organizovanie detských sv. omší v r. 2019. On navrhuje prispieť na tieto aktivity,  

avšak čo sa týka tábora, tak prispievať len na deti z našej obce.   
P. Ľudovít Svocák  (poslanec obecného zastupiteľstva) – nemá ten názor prispieť len pre slavkovské 
deti. Vždy je to tak, že spoločenstvo Svetielko v. z. Mgr. Kleinovou  v predstihu aktívne propaguje 

letný detský tábor. Prednosť majú slavkovské deti, ak však nimi nie je naplnená možná kapacita, tak 
sa ponúkne možnosť účasti na tábore aj nie slavkovčanom. On si myslí, že ľudí, ktorí robia niečo 
prospešné  a dobré, treba podporiť.   
V diskusii sa aj ostatní zhodli, že takéto prospešné aktivity, ktoré už majú v obci aj medzi deťmi svoju 

tradíciu, treba zachovať a zo strany obce podporiť. Obecné zastupiteľstvo prijalo k 12. bodu 

   Počet Mená poslancov 

Za: 
5 Ing. František Bartko, Mgr. Veronika Gromanová,  PaedDr. 

Ján Klein,  Ing. Tomáš Pix, Ľudovít Svocák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Anatolij Dejneka, Kamil Pompa 

Nehlasovali: 0  

   Počet Mená poslancov 

Za: 

6 Ing. František Bartko,  Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika 
Gromanová,  PaedDr. Ján Klein,  Ing. Tomáš Pix, Ľudovít 
Svocák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Kamil Pompa 

Nehlasovali: 0  
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programu uznesenie č. 59:  Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove schvaľuje žiadosť o finančný 
príspevok pre Spoločenstvo Svetielko Malý Slavkov v zastúpení Mgr. A. Kleinovou vo výške 600,00 
EUR na rok 2019 na účel: „Letný detský tábor“ a  „Detské sväté omše“. 
Hlasovanie:  

Počet všetkých poslancov: 7     
 

12. Rôzne  
P. Ing. Tomáš Pix (poslanec obecného zastupiteľstva) – oslovili ho naši spoluobčania, ktorí by chceli 
robiť a ponosovali sa na p. starostu, že iní starostovia berú do roboty a náš  starosta ich neberie. 

P. Ladislav Oravec (starosta obce) –  nezakladá sa to na pravde, obec má podané cez  ÚPSVaR dve 

žiadosti. Prvá pre dvoch UoZ na 12 mesiacov (starostlivosť a údržba verejných priestranstiev) a druhá  
pre štyroch  rómskych občanov UoZ na 24 mesiacov (poriadková služba) . Sú tam dané kritéria, ktoré 
musí záujemca o zamestnanie splniť. Čo sa týka aktivačných pracovníkov, úrad práce určuje, ktorí 
z UoZ sa môžu zapojiť do jednotlivých aktivít ÚPSVaR. Podotýka, že je už poučený z minulosti, keď 
umožnil zamestnať sa viacerým občanom  (napr. 8) a nebol z nich taký úžitok, ktorý očakával. Takže 
radšej menej a zodpovednejších.  
P. Ing. Tomáš Pix (poslanec obecného zastupiteľstva) – ako je to s cintorínom, kto ho kosí. Bol teraz 
na pohrebe a cintorín bol zarastený. Je to hanba pre celú obec, pre starostu aj poslancov. Ak 
zodpovedný pracovník nestíha, tak to voľajako treba riešiť. Treba si povedať čo je  priorita a podľa 
toho robiť. Zdôrazňuje, že je to hanba i  pred cudzími ľuďmi, ktorí chodia do našej obce.  
P. Mgr. Veronika Gromanová (poslankyňa obecného zastupiteľstva) –  sa pripája k názoru p. poslanca 
a sťažuje sa. Oni mali v rodine pohreb, cintorín  nepokosený, nemal im kto nosiť rakvu.  Ako to, že 
niekomu nosia rakvu z obce a u nich to vyzeralo tak, že ju bude nosiť rodina, kto to kedy videl. 

Dokonca počula, že niekomu sa  na pohreb aj prispieva. Keď je správca cintorína, tak to má všetko 
zabezpečiť. V minulosti, keď robil na úrade p. Klein, bolo všetko pokosené a zabezpečené služby 
potrebné k pohrebu. V takejto situácii je rodina vystresovaná a musí sa ešte starať aj o také veci.  
K informácii, že pohreb si zabezpečuje podľa vlastných predstáv pozostalá rodina, p. poslankyňa 
namietala, že tu nie sme v meste, žijeme na dedine a máme si navzájom pomáhať. 
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – je pravda, že v tomto roku bol problém s kosením verejného 
priestranstva v obci. Dôvodom bolo, že obec nemala aktivačných pracovníkov a tiež prebiehajú 
rekonštrukčné práce na budove materskej školy, kde pracovník obce trávil väčšinu času.  Čo sa týka 
cintorína a zabezpečovanie cintorínskych služieb, naša obec nemá pohrebné služby, takže ich nemôže 
ani ponúknuť. V obci máme len niekoľkých dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní takto poslúžiť. Ale 
bohužiaľ sa niekedy stane aj to, že nie všetci sú v čase pohrebu k dispozícii. Tak ako už bolo 
povedané, pohreb a všetko s ním spojené, si zabezpečuje rodina sama. Ohľadom prispievania obce 

na pohreb môže povedať len to, že to nie je pravda. Obec nikomu neprispieva na pohreb. Čo robia 
napr, požiarnici, to je v ich réžii. obec s tým nemá nič spoločné.  
P. PaedDr. Ján Klein (poslanec obecného zastupiteľstva) – uviedol, že čo sa týka nosenia rakvy, to 

bolo v minulosti jednoduchšie, nakoľko bola skupina chlapov, ktorí sa na tom podieľali, a tí nemali 
problém so zamestnávateľom, aby ich uvoľnil. Dnes je situácia celkom iná. Mali sme aj taký prípad, 
že počas týždňa boli v obci až tri pohreby. Ktorý zamestnávateľ, by toto v dnešnej dobe toleroval?  
Jeho otec to v minulosti zabezpečoval z vlastného rozhodnutia a tiež z pozície kostolníka. 
 

   Počet Mená poslancov 

Za: 

6 Ing. František Bartko,  Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika 
Gromanová,  PaedDr. Ján Klein,  Ing. Tomáš Pix, Ľudovít 
Svocák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Kamil Pompa 

Nehlasovali: 0  
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Z búrlivej diskusie vzišla dohoda, že chlapov na nosenie rakvy bude zabezpečovať poslanec Ing. Pix. 
Ak prídu pozostalí na obecný úrad a budú mať záujem o túto službu, poskytne obec na základe 
súhlasu p. poslanca jeho telefónne číslo a on zabezpečí nosičov.  
 

13. Interpelácia  
Nikto z  prítomných poslancov neinterpeloval p. starostu. 

 

14. Diskusia 

Diskusia prebiehala v rámci jednotlivých bodov. 
 

15. Záver 

     Starosta obce Ladislav Oravec poďakoval prítomným za účasť a plodné rokovanie a ukončil 5. 

zasadanie obecného zastupiteľstva obce Malý Slavkov.  
   

 

 

 

 

 

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

                        Ladislav Oravec  

                                                                                                      starosta obce 

                          

 

Overovatelia: 
 

Ing. František Bartko                         ........................................ 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Veronika Pirožeková 
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Uznesenia č. 48 – 59 , z 5. zasadania OZĽ konaného 26. júna. 2019 

 

   

 

 

 
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 

 

Malý SlavkovĽ 26. 6. 2019 

Uznesenia 
z 5. zasadania obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove 

konaného dňa  26. júna 2019 o 16.30 hod. v kancelárii starostu v Malom Slavkove 

 

Uznesenie č. 48 

K bodu 2.  Schválenie programu 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove  

schvaľuje 

program 5. zasadania OZ  

1. Otvorenie zasadania  

2. Schválenie programu  
3. Určenie návrhovej komisieĽ overovate ov zápisnice a zapisovate a 

4. Kontrola plnenia uznesení 
5. Schválenie VZN č. 1 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia 

6. Plán  kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na  6 mesiacov roku 2019 (máj-október) - 
návrh 

7. Schválenie Záverečného účtu obce Malý Slavkov za rok 2018 

8. Návrh Rady školy pri MŠ Malý Slavkov na vymenovanie do funkcie       
9. riadite ky MŠ – informácia 

10. Informácia Komisie na ochranu verejného záujmu  
11. Zrušenie uz. č. 38Ľ zo dňa 30. 03. 2019  
12. Žiadosť p. Lukáša Oravca o dlhodobý prenájom pozemku 

13. Rôzne  
14. Interpelácia poslancov 

15. Diskusia 

16. Záver 
Hlasovanie:  

Počet všetkých poslancov: 7     
                                                                                                    

 

             

                                                                                                             Ladislav Oravec 

                                                                                   starosta obce Malý Slavkov 

 

   Počet Mená poslancov 

Za: 

6 Ing. František BartkoĽ Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika 

GromanováĽ  PaedDr. Ján Klein,  Ing. Tomáš Pix udovít 
Svocák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Kamil Pompa 

Nehlasovali: 0  
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Uznesenie č. 49   

K bodu 3.  Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove  

A/schvaľuje 

návrhovú komisiu v zložení: Ing. František Bartko, PaedDr. Ján Klein 

 

B/berie na vedomie, 
že starosta obce určil  
overovate ov zápisnice: Mgr. Veronika Gromanová, Anatolij Dejneka 

a zapisovate ku: Veronika Pirožeková  

Hlasovanie:  

Počet všetkých poslancov: 7     
      

 

 

                                                                                                             Ladislav Oravec 

                                                                           starosta obce Malý Slavkov 

 

 

Uznesenie č. 50 

K bodu 4. Kontrola plnenia uznesení 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove  
berie na vedomie  

kontrolu plnenia uznesení zo 4. zasadania  OZĽ konaného 28. 03. 2019  

Hlasovanie:  

Počet všetkých poslancov: 7     
      

 

 

 

 

                                                                                                             Ladislav Oravec 

                                                                           starosta obce Malý Slavkov

   Počet Mená poslancov 

Za: 

6 Ing. František BartkoĽ Anatolij DejnekaĽ Mgr. Veronika 
GromanováĽ  PaedDr. Ján Klein,  Ing. Tomáš PixĽ udovít 
Svocák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Kamil Pompa 

Nehlasovali: 0  

   Počet Mená poslancov 

Za: 

6 Ing. František BartkoĽ Anatolij DejnekaĽ Mgr. Veronika 
GromanováĽ  PaedDr. Ján Klein,  Ing. Tomáš PixĽ udovít 
Svocák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Kamil Pompa 

Nehlasovali: 0  
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Uznesenie č. 51 

K bodu 5. Schválenie VZN č. 1 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského 
zariadenia 

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

Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove  
schvaľuje  
VZN č. 1 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia s účinnosťou od 1. 
septembra 2019 

Hlasovanie:  

Počet všetkých poslancov: 7     
 

 

 

 

Ladislav Oravec 

                                                                                starosta obce Malý Slavkov 

 

 

Uznesenie č. 52 

K bodu 6 . Plán  kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na  6 mesiacov roku 2019 (máj-
október) - návrh 

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

Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove  
schvaľuje  
Pán  kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na  6 mesiacov roku 2019 (máj-október)  
Hlasovanie:  

Počet všetkých poslancov: 7     
 

 

 

 

 

Ladislav Oravec 

                                                                                  starosta obce Malý Slavkov

   Počet Mená poslancov 

Za: 

6 Ing. František BartkoĽ Anatolij DejnekaĽ Mgr. Veronika 
GromanováĽ  PaedDr. Ján Klein,  Ing. Tomáš PixĽ udovít 
Svocák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Kamil Pompa 

Nehlasovali: 0  

   Počet Mená poslancov 

Za: 

6 Ing. František BartkoĽ Anatolij DejnekaĽ Mgr. Veronika 
GromanováĽ  PaedDr. Ján Klein,  Ing. Tomáš PixĽ udovít 
Svocák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Kamil Pompa 

Nehlasovali: 0  
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Uznesenie č. 53 

K bodu 7.  Schválenie Záverečného účtu obce Malý Slavkov za rok 2018 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove  
A/ berie na vedomie 

- odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Malý Slavkov k návrhu záverečného účtu 
obce Malý Slavkov za rok 2018 

- Správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupite stvo Obce Malý 
Slavkov 

B/ schvaľuje 

- záverečný účet a celoročné hospodárenie obce Malý Slavkov za rok 2018 bez výhrad 

- použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 
19 382,50 EUR  

Hlasovanie:  

Počet všetkých poslancov: 7     
 

 

 

Ladislav Oravec 

                                                                                starosta obce Malý Slavkov 

 

Uznesenie č. 54 

K bodu 8.  Návrh Rady školy pri MŠ Malý Slavkov na vymenovanie do funkcie      
riaditeľky MŠ – informácia 

–--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove  
menuje  

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

Lesnú od 01. 09. 2019 na päťročné funkčné obdobieĽ t. j. do 31. 08. 2024 

Hlasovanie:  

Počet všetkých poslancov: 7     
 

                                                                                                      Ladislav Oravec 

                                                                              starosta obce Malý Slavkov 

   Počet Mená poslancov 

Za: 

6 Ing. František BartkoĽ Anatolij DejnekaĽ Mgr. Veronika 
GromanováĽ  PaedDr. Ján Klein,  Ing. Tomáš PixĽ udovít 
Svocák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Kamil Pompa 

Nehlasovali: 0  

   Počet Mená poslancov 

Za: 

6 Ing. František BartkoĽ Anatolij DejnekaĽ Mgr. Veronika 
GromanováĽ  PaedDr. Ján Klein,  Ing. Tomáš PixĽ udovít 
Svocák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Kamil Pompa 

Nehlasovali: 0  
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                   Uznesenie č. 55 

K bodu 9.  Informácia Komisie na ochranu verejného záujmu 

–--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove  
berie na vedomie  

informáciu komisie na ochranu verejného záujmu o podaní Oznámenia funkciíĽ zamestnaní 
a činností majetkových pomerov pod a zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 
výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.  k 31. marcu 

2018 starostu obce Malý Slavkov p. Ladislava Oravca.  

Hlasovanie:  

Počet všetkých poslancov: 7     
 

 

 

                                                                                                      Ladislav Oravec 

                                                                              starosta obce Malý Slavkov 

 

 

Uznesenie č. 56 

K bodu 10.  Zrušenie uz. č. 38, zo dňa 30. 03. 2019  
–--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove  
ruší 
uznesenie č. 38, zo dňa 30.03.2019 zo 4. zasadania OZ Malý Slavkov -  Schválenie predaja 
pozemkov par. C KN č. 457/44  D.  Marekovi . 
Hlasovanie:  

Počet všetkých poslancov: 7     
 

 

 

                                                                                                      Ladislav Oravec 

                                                                              starosta obce Malý Slavkov 

 

 

 

   Počet Mená poslancov 

Za: 

6 Ing. František BartkoĽ Anatolij DejnekaĽ Mgr. Veronika 
GromanováĽ  PaedDr. Ján Klein,  Ing. Tomáš PixĽ udovít 
Svocák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Kamil Pompa 

Nehlasovali: 0  

   Počet Mená poslancov 

Za: 

6 Ing. František BartkoĽ Anatolij DejnekaĽ Mgr. Veronika 
GromanováĽ  PaedDr. Ján Klein,  Ing. Tomáš PixĽ udovít 
Svocák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Kamil Pompa 

Nehlasovali: 0  
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Uznesenie č. 57 

K bodu 11.  Žiadosť p. Lukáša Oravca o dlhodobý prenájom pozemku 
–--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove  
berie na vedomie 

žiadosť p. Lukáša Oravca o dlhodobý prenájom pozemku v katastri obce Malý Slavkov pod a GP 

č. 754/18Ľ zo dňa 02. 11. 2019, C KN par. č.  253/16Ľ o rozlohe 6098 m2, druh pozemku orná pôda, 

a C KN par. č. 523/3Ľ o rozlohe 3156 m2, druh pozemku orná pôda, za účelom vytvorenia ovocného 
sadu  a využívania pozemku na po nohospodárske účely 

odporúča  
starostovi obce zorganizovať stretnutie nájomcu časti predmetného pozemku p. M. BodžoňaĽ 
žiadate a p. L. Oravca a obecného zastupite stva. 
Hlasovanie:  

Počet všetkých poslancov: 7     
 

 

 

                                                                                                      Ladislav Oravec 

                                                                              starosta obce Malý Slavkov 

 

Uznesenie č. 58 

K bodu 12. Rôzne  
–--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove  
schvaľuje 

- predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom 
rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra  Slovenskej republikyĽ v rámci výzvy číslo OPLZ-

PO6-SC611-2019-1Ľ ktorej účelom je podpora dobudovania základnej technickej 
infraštruktúry.  

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške 5 % 
z celkových výdavkov projektu  

Hlasovanie:  

Počet všetkých poslancov: 7     
 

                                                                                                      Ladislav Oravec 

                                                                              starosta obce Malý Slavkov 

   Počet Mená poslancov 

Za: 
5 Ing. František BartkoĽ Mgr. Veronika GromanováĽ  PaedDr. 

Ján Klein,  Ing. Tomáš PixĽ udovít Svocák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Anatolij Dejneka, Kamil Pompa 

Nehlasovali: 0  

   Počet Mená poslancov 

Za: 

6 Ing. František BartkoĽ  Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika 

GromanováĽ  PaedDr. Ján Klein,  Ing. Tomáš PixĽ udovít 
Svocák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Kamil Pompa 

Nehlasovali: 0  
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Uznesenia č. 48 – 59 , z 5. zasadania OZĽ konaného 26. júna. 2019 

 

   

Uznesenie č. 59                                                    
K bodu 12. Rôzne  
–--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove  
schvaľuje 

žiadosť o finančný príspevok pre Spoločenstvo Svetielko Malý Slavkov v zastúpení Mgr. A. 
Kleinovou vo výške 600Ľ00 EUR na rok 2019.  
Účel:  „Letný detský tábor“ a  „Detské sväté omše“. 
Hlasovanie:  

Počet všetkých poslancov: 7     
 

 

 

 

                                                                                                      Ladislav Oravec 

                                                                              starosta obce Malý Slavkov

   Počet Mená poslancov 

Za: 

6 Ing. František BartkoĽ  Anatolij DejnekaĽ Mgr. Veronika 
GromanováĽ  PaedDr. Ján Klein,  Ing. Tomáš PixĽ udovít 
Svocák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Kamil Pompa 

Nehlasovali: 0  
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Uznesenia č. 48 – 59 , z 5. zasadania OZĽ konaného 26. júna. 2019 

 

   

 


