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Zápisnica z 14. zasadania OZ v Malom Slavkove, konaného dňa 10. 03. 2021. 

 
 

O B E C    MA L Ý    S L A V K O V 

                                                                                                                     Malý Slavkov, 10. 03. 2021 

Z Á P I S N I C A 
 

zo 14. zasadania obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, 

 konaného dňa 10. 03.  2021 o 16.30 hod. na Obecnom úrade v Malom Slavkove 

 

Prítomní poslanci: 4 - Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, PaedDr.  Ján Klein,                                                               

                                      Ing. Tomáš Pix  

Neprítomný(í) poslanci: 3 - Mgr. Veronika Gromanová, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák     

Hlavná kontrolórka obce: PhDr. Mária Balková - neprítomná 

 

Prezenčná listina tvorí neoddeliteľnú súčasť písomnej dokumentácie  14. rokovania OZ,  zo dňa  10. 

03. 2021. 

1. Otvorenie zasadania  

Starosta obce Ladislav Oravec privítal prítomných a skonštatoval, že 14. zasadanie obecného 

zastupiteľstva je síce uznášania schopné, zo siedmych poslancov sú prítomní   štyria poslanci (Ing. 

František Bartko, Anatolij Dejneka, PaedDr.  Ján Klein, Ing. Tomáš Pix), neprítomní sú traja poslanci 

(Mgr. Veronika Gromanová, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák), ale keďže v prípade bodov programu 

6, 7, 10, a 12 (ide  o nakladanie s majetkom obce) je potrebná 3/5 väčšina prítomných poslancov (5),  

uvedené body musíme  z pripraveného programu 14. zasadania OZ:   

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie programu 

3. Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Informácia Komisie na ochranu verejného záujmu  

6. Schválenie predaja  pozemku: par. C KN  č. 432/1,  412/80 - J. Pišta 

7. Žiadosť o predaj pozemku., par. C KN č. 412/79 – Pišta D. a manž., C KN č. 347/1 - 

Kredatus 

8. Žiadosť o osobitné užívanie verejného priestranstva – Dubjelová A. 

9. Komisia na ochranu verejného poriadku – zriadenie 

10. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Obcou Malý 

Slavkov a spol. PAT3, spol. s.r.o. Bratislava 

11. Vstup do Oblastnej organizácie cestovného ruchu TATRY- SPIŠ - PIENINY 

12. Dohoda o splátkach – akceptácia splátkového kalendára – projekt „Rekonštrukcia MŠ 

v obci Malý Slavkov 

13. Rôzne 

14. Interpelácia poslancov 

15. Diskusia 

16. Záver 

stiahnuť. Zároveň navrhuje dať do programu bod - Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

obce Malý Slavkov za II. polrok 2020. Prítomní poslanci zobrali na vedomie túto skutočnosť. 

K uvedenému pozmenenému programu na 14. zasadanie OZ nemali žiadne pozmeňujúce návrhy. 
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2. Schválenie programu 

Starosta obce oboznámil  prítomných s pozmeneným programom  14. zasadania obecného 

zastupiteľstva v Malom Slavkove. Prítomní poslanci  súhlasili s predloženým programom. Starosta  

dal  hlasovať za program na 14. zasadanie OZ, konané dňa 10. marca 2021. Obecné zastupiteľstvo 

prijalo k 2. bodu programu uznesenie č. 155: Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove schvaľuje 

program 14. zasadania OZ   

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie programu 

3. Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Informácia Komisie na ochranu verejného záujmu  

6. Žiadosť o osobitné užívanie verejného priestranstva – Dubjelová A. 

7. Komisia na ochranu verejného poriadku – zriadenie 

8. Vstup do Oblastnej organizácie cestovného ruchu TATRY- SPIŠ - PIENINY 

9. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malý Slavkov za II. polrok 2020 

10. Rôzne 

11. Interpelácia poslancov 

12. Diskusia 

13. Záver 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov: 7                                                                                                      

3.  Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa  

Do návrhovej komisie boli starostom navrhnutí:  PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix 

za overovateľov zápisnice boli určení:  Ing. František Bartko,  Anatolij Dejneka  

za zapisovateľku bola určená: Veronika Pirožeková 

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove prijalo k 3. bodu programu uznesenie č. 156: Obecné 

zastupiteľstvo v Malom Slavkove 

A/schvaľuje 

návrhovú komisiu v zložení: PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix 

B/berie na vedomie, 
že starosta obce určil  

overovateľov zápisnice: Ing. František Bartko,  Anatolij Dejneka  

zapisovateľku: Veronika Pirožeková 

Hlasovanie:  

Počet všetkých poslancov: 7     

 

   Počet Mená poslancov 

Za: 
4 Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka,  PaedDr. Ján Klein,  

Ing. Tomáš Pix 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 3 Mgr. Veronika Gromanová, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák 

Nehlasovali: 0   

   Počet Mená poslancov 

Za: 
4 Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka,  PaedDr. Ján Klein,  

Ing. Tomáš Pix 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 3 Mgr. Veronika Gromanová, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák 

Nehlasovali: 0   
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4. Kontrola plnenia uznesení 
Ladislav Oravec (starosta obce) – predložil na rokovanie kontrolu plnenia uznesení z 12. a 13. 

zasadania OZ. 

Ing. Tomáš Pix (poslanec obecného zastupiteľstva) – navrhuje, aby prešli zaradom všetko. 

Ladislav Oravec (starosta obce) – informuje jednotlivo  k uzneseniam: uz. č. 355/2014: súhlasí 

so zabezpečením pouličného  osvetlenia na Gerlachovskej ulici v jej novej časti od č. d. 101 – 113 

žiadateľov Kamila Badža, Miloša Badža, Júliusa Pompu, Eduarda Oračka, Igora Pištu, Lukáša Pištu, 

až po schválení a v súlade s čiastkovou zmenou ÚPN obce Malý Slavkov v lokalite Pri potoku – ulica 

sa ide robiť, už máme projekty. Obec dala požiadavku VSE na vybudovanie VN, oni  to potrebujú 

zahrnúť do plánu a podľa termínu, ktorý bude naplánovaný, zrealizujú výstavbu VN. Pouličné 

osvetlenie je záležitosťou obce a mi máme všetko  pripravené na jeho zrealizovanie. Skúsi to ešte na 

VSE pourgovať. 

K uzneseniu č. 47/2015: B/ súhlasí s prevodom ostatných vodovodov v majetku obce – IBV 

Kráľovské údolie, IBV Lomnická a prepojenie vodovodných systémov v minimálnej sume 10 % 

z preinvestovaných nákladov obce – je to podané na PVS Poprad,  Zmluva o budúcej zmluve je už 

pripravená,  čaká sa ešte  na Kráľovskú ulicu, pokiaľ budú pripojení všetci odberatelia. Následne 

môže obec pristúpiť  k prevodu vodovodov (ul. Lomnická, Sv. Michala, Kráľovská) ) a prevodu 

vodovodného systému na spoločnosť PVS Poprad.   Tak,  ako už bolo povedané, kúpia to min.  za 10 

% nákladov z celkovej sumy vynaloženej obcou. 

K uzneseniu 250/2018: súhlasí so zámenou pozemkov v k. ú. Malý Slavkov medzi obcou Malý Slavkov a 

mestom Kežmarok o rozlohe 8 883 m2. Ide  o pozemky mesta Kežmarok zapísané na -  LV č. 286 E KN 

parcelné číslo 173/1. Ako im už hovoril, mesto KK dalo znalcovi   urobiť  znalecký posudok na ich 

pozemky. Čaká sa na znalecký posudok.  Obci ide najmä o pozemky na rozšírenie cintorína 

a vysporiadať pozemok pod  cestou pre  IBV Pri jarku. 

K uzneseniu 128: A/berie na vedomie žiadosť o prenájom pozemku p. Lukáša Oravca   

B/súhlasí s prenájmom časti parcely č. 231/1 pre p. Lukáša Oravca, C/poveruje starostu obce 

pripraviť návrh zmluvy – hovoril   so žiadateľom, informoval ho, že po konzultácii s hlavnou 

kontrolórkou obce, uvedený pozemok (druh pozemku-ostatná plocha) môže dať do prenájmu cez  

vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže. Musí byť presne špecifikované, čo tam bude a pravidlá, napr. 

aká bude výpovedná lehota v prípade, ak pozemok bude potrebovať obec a pod.       

Poslanec Bartko upozorňuje, že keď to bude využívané na poľnohospodársky účel, zákon hovorí 

o ročnej výpovednej lehote. 

K uzneseniu č. 135: A/ súhlasí s predajom pozemku vo vlastníctve obce, parcela C KN číslo 432/1, 

druh pozemku záhrada,  o výmere 165 m2, evidovanej na LV č. 1,  v k. ú. obce Malý Slavkov a parcela 

C KN číslo 412/80, druh pozemku ostatná plocha, o výmere 22 m2 žiadateľovi Jánovi Pištovi – išlo 

o I. krok pri predaji pozemku, dnes mali  v II. kroku schvaľovať  prevod majetku. Kvôli nedodržaniu 

podmienky 3/5 väčšiny všetkých poslancov, sa tento bod presúva.    
Po oboznámení prítomných poslancov s jednotlivými uzneseniami z kontroly plnenia uznesení, 

starosta obce požiadal  člena návrhovej komisie prečítať návrh na uznesenie a následne dal starosta 

obce za prečítané   hlasovať.   

Obecné zastupiteľstvo prijalo k 4. bodu programu uznesenie č.157: Obecné zastupiteľstvo v Malom 

Slavkove berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 12. zasadania  OZ, konaného 17. 09. 2020 

a z 13. zasadania OZ, konaného 16. 12. 2020 

Hlasovanie:  

Počet všetkých poslancov: 7     

   Počet Mená poslancov 

Za: 
4 Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka,  PaedDr. Ján Klein,  

Ing. Tomáš Pix 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 3 Mgr. Veronika Gromanová, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák 

Nehlasovali: 0   



4 
Zápisnica z 14. zasadania OZ v Malom Slavkove, konaného dňa 10. 03. 2021. 

 

5. Informácia Komisie na ochranu verejného záujmu  

Ladislav Oravec (starosta obce) – informoval, že v zmysle zákona  o ochrane verejného záujmu je 

starosta ako verejný funkcionár povinný predložiť komisii na ochranu verejného záujmu majetkové 

priznanie za uplynulý rok 2020.  Keďže   všetci tu prítomní sú členmi tejto komisie, podáva im svoje 

Oznámenie funkcií, zamestnaní a činnosti majetkových pomerov o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionároch. Po oboznámení sa s predloženým oznámením majetkových 

pomerov starostu obce, členovia komisie skonštatovali, že spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu 

funkcie verejného funkcionára.  Člen návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie a starosta obce 

dal  zaň  hlasovať.   

Obecné zastupiteľstvo prijalo k 5. bodu programu uznesenie č. 158: 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 výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 

Z. z.  k 31. marcu 2021 starostu obce Malý Slavkov p. Ladislava Oravca.  

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 
4 Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka,  PaedDr. Ján Klein,  

Ing. Tomáš Pix 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 3 Mgr. Veronika Gromanová, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák 

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       

 

6. Žiadosť o osobitné užívanie verejného priestranstva – Dubjelová A. 
Ladislav Oravec (starosta obce) – predložil na rokovanie žiadosť p. Dubjelovej o osobitné a dlhodobé 

užívanie verejného priestranstva pred pozemkom jej rodinného domu na Lúčnej ulici. V žiadosti 

uvádza, že je si vedomá poplatku dane za osobitné užívanie daného priestranstva. Starosta informuje 

prítomných, že obec má VZN, ale len na krátkodobý prenájom verejného priestranstva, napr. ak 

niekto potrebuje na pár hodín či dní zložiť zeminu alebo piesok a pod. Z tejto žiadosti aj po vzatí do 

úvahy viacročného sporu  p. žiadateľky s p. Svocákom mu vyplýva, že jej ide o miesto na parkovanie. 

Keďže sa na tejto ulici idú robiť chodníky aj komunikácia, obec ešte nemá jasné priestorové možnosti. 

Odporúča nesúhlasiť so žiadosťou. 

Ing. František Bartko (poslanec obecného zastupiteľstva) – poukazuje, že najskôr musí mať obec 

spracovanú koncepciu parkovania a všetko čo k tomu patrí a až potom môžu také veci riešiť. 

Ladislav Oravec (starosta obce) –  opätovne pripomína, že ide o konflikt medzi susedmi trvá už od r. 

2017. Už niekoľko krát to riešili na zastupiteľstve.  

Spoločne sa zhodli,  že verejné priestranstvá takéhoto druhu sa nebudú dlhodobo prenajímať, či 

predávať, pokiaľ nebudú v obci zrealizované verejno-prospešné stavby. 

Člen návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie a starosta obce dal  zaň  hlasovať.  Obecné 

zastupiteľstvo prijalo k 6. bodu programu uznesenie č. 159: Obecné zastupiteľstvo v Malom 

Slavkove neschvaľuje žiadosť o osobitné a dlhodobé užívanie verejného priestranstva pred 

pozemkom  rodinného domu p. Alžbety Dubjelovej na ul.  Lúčna 260/45 vlastníčky. 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 
4 Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka,  PaedDr. Ján Klein,  

Ing. Tomáš Pix 

Proti:   

Zdržal sa:   
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Neprítomní: 3 Mgr. Veronika Gromanová, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák 

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       

 

7. Komisia na ochranu verejného poriadku – zriadenie 

Ladislav Oravec (starosta obce) – informuje ich o listoch p. Svocáka a p. Dubjelovej, v ktorých sa 

sťažujú jeden na druhého v súvislosti s využívaním verejného priestranstva  pred nehnuteľnosťou p. 

Dubjelovej. Navrhuje zriadiť komisiu na doriešenie susedského sporu. Informuje prítomných, že 

naposledy sa na zastupiteľstve dohodli na jasných podmienkach, ktoré však žiadateľka porušila. 

Nejde nikoho ochraňovať. Keď dostal do prenájmu priestranstvo p. Svocák, tak v dohode bolo 

uvedené, že  len po dobu pokiaľ tam nebude stáť dom. Keď sa tak stalo, zmluva sa zrušila.  Tým však 

nebolo  povedané, že to priestranstvo môže využívať len rodina Dubjelová. Keďže tu už ide 

o susedský spor, podľa neho to  patrí komisii na ochranu verejného poriadku a nie na zasadania OZ, 

ktoré k uvedenému prijalo uznesenie  (č. 164/2017 a prerokovalo žiadosť o zrušenie dočasného 

užívania pozemku vo vlastníctve obce  s tým, že úprava verejného priestranstva pred rodinným 

domom na ul. Lúčna č. 45 bude zrealizovaná podľa predloženého návrhu p. Dubjela a obec Malý 

Slavkov zakryje  rigol oproti rodinného domu na ul. Lúčna č. 50. Následne po splnení uvedeného, 

bude zrušená  nájomná zmluva o dočasnom užívaní verejného priestranstva uzatvorená s p. 

Svocákom) a obidve strany ho  akceptovali. Informuje aj o tom, že pred časom na základe zistených 

skutočností, t. j.  p. Dubjel zrealizoval na predmetnom pozemku také úpravy, ktoré neboli v súlade 

s dohodou (kamene na pozemku a vyvýšený násyp), listom ho vyzval  dať pozemok do pôvodného 

stavu. Kamene z pozemku boli už odstránené a zeminu dá dole, ak to počasie dovolí.  

V rozprave poslanec Bartko: nesúhlasí so zriadením komisie, nepáči sa mu to,  nepovedie to 

k ničomu. Nebude sa baviť o tom, o čom  už rozhodli. Bolo v tomto prípade prijaté uznesenie, tak 

nech sa tým riadia obidve strany a dodržiavajú ho. Zistil si, že v komisii môže byť aj odborník, a to 

treba docieliť v prípade, že budú zriadené  komisie v obci.   Poslanec Pix: tak potom by sme mali mať 

aj iné komisie, taktiež nie je naklonený riešiť to tak.  Poslanec Klein: sú to žabomyšie vojny medzi 

susedmi. Uznesenie je platné, tak nech sa dodržiava. Pre obec je dôležité poriešiť kanalizáciu, 

chodníky a cestu slúžiace pre všeobecný prospech a nie riešiť prospech jedincov. Starosta opäť 

vysvetľuje, že tu ide o  komisiu  dočasnú len po dobu vyriešenia tohto konkrétneho prípadu - 

susedského sporu. V závere rozpravy sa nakoniec dohodli, že zriadia komisiu, na ktorú si pozvú 

obidve zúčastnené strany. Starosta pripravil  štyri lístočky a na jednom z nich polo napísané predseda, 

ten si vytiahol poslanec Pix. Teda predsedom dočasnej komisie  na ochranu verejného poriadku je 

Ing. Tomáš Pix a členmi sú: Ing. František Bartko, PaedDr. Ján Klein a Anatolij Dejneka. 

Starosta požiadal  návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie a následne dal za prečítané 

hlasovať   Obecné zastupiteľstvo prijalo k 7. bodu programu uznesenie č. 160: Obecné zastupiteľstvo 

v Malom Slavkove A/súhlasí s dočasným zriadením Komisie na ochranu verejného poriadku Obce 

Malý Slavkov na obdobie do vyriešenia susedského sporu medzi. p. Ľudovítom  Svocákom a p. 

Alžbetou Dubjelovou B/schvaľuje predsedu komisie: Ing. Tomáš Pix, členov komisie: Ing. František 

Bartko, Anatolij Dejneka, PaedDr. Ján Klein  

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za 
4 Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka,  PaedDr. Ján Klein,  

Ing. Tomáš Pix 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 3 Mgr. Veronika Gromanová, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák 

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       
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8. Vstup do Oblastnej organizácie cestovného ruchu TATRY- SPIŠ - PIENINY 

Ladislav Oravec (starosta obce) – ponúka sa nám možnosť vstúpiť do Oblastnej organizácie 

cestovného ruchu pod názvom TATRY – SPIŠ – PIENINY, cez ktorú vieme podporiť cestovný ruch 

a vytvoriť podmienky na rozvoj CR na svojom území.   Táto OOCR má sídlo v Kežmarku. Oslovili 

nás preto, že mali záujemcu s pôsobnosťou v   našej obci vstúpiť do tejto OOCR. Podmienka na vstup 

podnikateľov  je však taká, že v tejto organizácii musí byť členom obec, v ktorej podnikateľ či už PO 

alebo FO pôsobia. Jednou z podmienok členstva v tejto OOCR je členský príspevok. Ten je 

v súčasnej dobe 1 € na obyvateľa. Platí tu dohoda, že samosprávy si môžu v danom roku vyčerpať 95 

%  (t. j. 0,90 €), prípadne si tieto zdroje môžu preniesť do ďalšieho roku. 

Poslanci p. Bartko a Pix sa pýtajú v akej forme  to vieme využiť. Starosta uvádza, že predmetom 

a účelom  je podpora cestovného ruchu na území  a v pôsobnosti svojich členov. Okrem iného je to:  

propagácia nášho  CR v SR, ale aj v zahraničí, propagácia územia pri rešpektovaní  spôsobu života 

miestneho obyvateľstva, chrániť a zachovať životné prostredie, podpora  kultúrneho, spoločenského 

a športového života, propagácia  produktov a služieb. Napr. v prípade organizovania kultúrneho 

podujatia v obci nám OOCR preplatí z ročného členského príspevku  max. 90 %  nákladov. Vieme 

z toho zaplatiť napr. propagačné materiály, hudobnú skupinu alebo iných účinkujúcich, alebo   

môžeme cez OOCR napr. tlačiť obecné kalendáre a pod. veci. OOCR - ky sú dotované štátom, ak by 

sme boli členmi, tak to  bude obec v konečnom dôsledku stáť 0,10 € na obyvateľa.  Poslanec Bartko 

uvádza, že nemá problém, aby obec vstúpila do OOCR. Budeme vytvárať v obci také veci, ktoré  sa 

budú dať cez OOCR preplatiť. Poslanec Pix spomína aj Mask-u, cez ktorú obec tiež čerpá financie. 

Starosta uvádza, že v ďalšom programovacom období by sme mali z Mask–y čerpať na výstavbu 

chodníkov po obci. V súčasnosti to kríva, nakoľko sa čaká na schvaľovací proces na PPA. Informuje 

prítomných na margo listu, ktorý im rozposlal p. poslanec Svocák, že obec Malý Slavkov je doposiaľ  

v dvoch organizáciách,  t. j. OZ PRR SPIŠ (Maska) a v Združení Euroregión Tatry (združenie na 

rozvoj cezhraničnej spolupráce).  

Po rozprave o tomto bode člen návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie a starosta obce dal  zaň  

hlasovať.  Obecné zastupiteľstvo prijalo k 8. bodu programu uznesenie č. 161: Obecné zastupiteľstvo 

v Malom Slavkove súhlasí so vstupom obce Malý Slavkov, Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov, 

IČO: 31 984 673, v zastúpení Ladislavom Oravcom, starostom obce Malý Slavkov od 01. 01. 2021 

do Oblastnej organizácie cestovného ruchu TATRY -  SPIŠ - PIENINY, so sídlom  Hlavné námestie 

č. 1, 060 01 Kežmarok, v zastúpení PhDr. Mgr. Jánom Ferenčákom, predsedom predstavenstva, 

ktorej hlavným účelom je podpora cestovného ruchu na území a v pôsobnosti svojich členov. 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 
4 Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka,  PaedDr. Ján Klein,  

Ing. Tomáš Pix 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 3 Mgr. Veronika Gromanová, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák 

Nehlasovali: 0   

Počet všetkých poslancov: 7       

 

9. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malý Slavkov za II. polrok 2020 

Ladislav Oravec (starosta obce) – predkladá na rokovanie Správu o kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce Malý Slavkov za II. polrok 2020. Informuje, že p. kontrolórka nie je prítomná na 

dnešnom zasadaní z dôvodu pandemických opatrení kvôli COVID – 19. Uvedený materiál, ktorý 

dostali, poslala elektronicky.   Ráno v deň zasadania ho mali k dispozícii.  Okrem základných úloh 

HK obce  stanovené zákonom  sa kontrolórka  v II. polroku 2020 zamerala napr. na  kontrolu 

dodržiavania  zákona o sťažnostiach, kde zistila, že obec vedie evidenciu  sťažností v súlade so 

zákonom, má vypracovanú smernicu a v sledovanom období  obec  neevidovala  žiadnu sťažnosť, 

kontrolu čerpania účelovo viazaných financií – REGOB, starostlivosť o životné prostredie, účelové 

komunikácie – prenesený výkon štátnej správy, kontrolovala náhodne vybraté rozpočtované položky, 
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vypracovala odborné stanoviská k dodržiavaniu podmienok pre  prijatie  návratných finančných 

výpomocí obciam a VÚC na výpadok dane z príjmov FO v r. 2020. Ostatná činnosť HK: účasť na 

školeniach a konferencii HK nebola z dôvodu Covid – 19 možná,  o účasť na zasadaniach  OZ sa 

snažila, svoju neprítomnosť zdôvodnila. Nikto z prítomných nemal k uvedenému materiálu podstatné 

pripomienky. Člen návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie a starosta obce dal  zaň  hlasovať.  

Obecné zastupiteľstvo prijalo k 9. bodu programu uznesenie č. 162: Obecné zastupiteľstvo v Malom 

Slavkove berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malý Slavkov za 

II. polrok 2020. 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 
4 Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka,  PaedDr. Ján Klein,  

Ing. Tomáš Pix 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 3 Mgr. Veronika Gromanová, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák 

Nehlasovali: 0   

Počet všetkých poslancov: 7       
(Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malý Slavkov za II. polrok 2020 tvorí neoddeliteľnú 

súčasť písomnej dokumentácie   14. rokovania OZ, zo dňa   10. 03. 2021).   

 

10. Rôzne: Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku obce Malý Slavkov 

Ladislav Oravec (starosta obce) –  predkladá na rokovanie Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku 

obce Malý Slavkov. Nakoľko situácia v súvislosti s ochorením COVID – 19 spôsobila aj niektoré 

zmeny, čo sa týka zasadaní OZ. Po spoločných diskusiách s niektorými  poslancami dospeli k tomu, 

že zatiaľ je potrebné  doplniť Rokovací poriadok, ktorý je v platnosti od. r. 2010. Poslanci p. Bartko 

a p. Pix mu poslali materiály,  on ich ešte doplnil. V krátkosti tu ide o to, aby bola možnosť  zasadania 

OZ aplikovať cez softvér umožňujúci uskutočnenie rokovania OZ prostredníctvom videokonferencie 

alebo audiokonferencie.   Dohodli sa, že  starosta im rozpošle pôvodný Rokovací poriadok, nech sa 

na to pozrú a vpíšu tam svoje návrhy. Následne sa spracuje  nový rokovací poriadok. V rozprave 

prítomní napr. poslanec Bartko vysvetľoval technické a iné detaily uvedeného spôsobu zasadania OZ. 

Náš Rokovací poriadok musí byť doplnený, že  rokovania budú realizované cez  systém microsoftu 

Teams. Prítomní  to zhodnotili ako dobrú vec a súhlasili s predloženým dodatkom. 

Člen návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie a starosta obce dal  zaň  hlasovať.  Obecné 

zastupiteľstvo prijalo k 10. bodu programu uznesenie č. 163: Obecné zastupiteľstvo v Malom 

Slavkove schvaľuje Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku obce Malý Slavkov 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 
4 Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka,  PaedDr. Ján Klein,  

Ing. Tomáš Pix 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 3 Mgr. Veronika Gromanová, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák 

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       
(Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku obce Malý Slavkov je zverejnený na internetovej stránke obce 

www.obecmalyslavkov.sk. a tvorí neoddeliteľnú súčasť písomnej dokumentácie  14. rokovania OZ, zo dňa   10. 

03. 2021).   

                                                                                                    

10. Rôzne   
Ladislav Oravec (starosta obce) – vrátil sa ešte k bodu z pôvodného programu a to Dohoda o 

splátkach – akceptácia splátkového kalendára – Projekt „Rekonštrukcia MŠ v obci Malý Slavkov“. 

http://www.obecmalyslavkov.sk/
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Chce im dať teraz aspoň informáciu o čo ide. V rámci štvrtej kontroly verejného obstarávania, pred 

ktorou prebehli tri kontroly a tie konštatovali, že je všetko v poriadku, obec podpísala  s dodávateľom 

prác zmluvu. Začali sa práce na škôlke. Štvrtá  kontrola našla nezrovnalosť, a to: obec požadovala 

ako podmienku účasti,  že  uchádzač bude mať k dispozícii 2 stavbyvedúcich, jedného pre pozemné 

stavby a druhého pre technologické a energetické vybavenie stavieb. Do predmetného VO boli 

predložené  len dve ponuky a tie podmienky účasti splnili. Aby bolo všetko transparentné, takáto 

podmienka účasti  dvoch stavbyvedúcich mala  byť ustanovená aj v zmluve o dielo. V  našom prípade 

to tak nebolo. Táto štvrtá kontrola považuje, že uvedený nedostatok mohol mať vplyv na výsledok 

verejného obstarávania. (nerozumie, prečo to nevytkli už tie predošlé kontroly). Z uvedeného 

vyplýva, že poskytovateľ je povinný uplatniť finančnú opravu vo výške 10 % oprávnených výdavkov 

(t. j. 38 546, 25  €). Obec sa odvolala, nesúhlasila s uvedeným. Kontrolný orgán trvá na uvedenom 

nedostatku a žiada ho uhradiť. Stále je to v procese vybavovania  medzi poskytovateľom,  obcou a 

dodávateľom prác.  Podmienky sú také, že obec musí zaplatiť  tých 10 %  a potom sa môže 

s poskytovateľom súdiť. V rámci diskusie medzi poskytovateľom a obcou je možné predmetnú 

čiastku  splácať formou uzatvorenia Dohody o splátkach. Keďže ide o majetok obce a nakladanie 

s ním, musí o tom rozhodnúť obecné zastupiteľstvo. Dnes s tým však nemôžu  nič robiť, lebo na 

zasadaní sú prítomní len  štyria poslanci. V rozprave poslanec p. Bartko  uviedol, že vie ako to ide. 

Najskôr musíš zaplatiť, čím prejavíš ochotu, nesmieš byť dlžníkom a potom s tým môžeš ísť na súd. 

Ak by obec nezaplatila, išlo by to exekútorovi a obec by zaplatila o 25 % viac. Prítomní poslanci 

zobrali informáciu na vedomie. 

 

11. Interpelácia poslancov 

Interpelácia na starostu bola zo strany poslancov v rámci rokovania 

 

12. Diskusia 
Prebiehala počas rokovania.  

 

13. Záver 

     Starosta obce Ladislav Oravec poďakoval prítomným za  účasť na 14. zasadaní Obecného 

zastupiteľstva Obce Malý Slavkov a ukončil ho s poďakovaním za spoluprácu. 

   

 

 

 

 

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

                                                                                                    Ladislav Oravec  

                                                                                            starosta obce Malý Slavkov 

 

 

Overovatelia: 
 

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

 

 

Anatolij Dejneka                                                                     ........................................ 

 

 

Zapísala: Veronika Pirožeková 


