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Zápisnica z ustanovujúceho zasadania OcZ v Malom Slavkove, konaného dňa 15. 11. 2022. 

 
 

O B E C    MA L Ý    S L A V K O V 

                                                                                                              Malý Slavkov, 15. 11. 2022 

 

Z Á P I S N I C A 
z ustanovujúceho zasadania obecného zastupiteľstva  v Malom Slavkove konaného 

dňa 15. 11. 2022 o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Malom Slavkove 

 

Prítomní poslanci: Ing. František Bartko, Rstislav Cirák, Anatolij Dejneka, Ľudovít Svocák, Ing. 

Petra Šavelová, Bc. Daniel Trošan, Mgr. Denisa Vilková 

Hlavná kontrolórka obce:  PhDr. Mária Balková 

Neprítomný(í) poslanci: --- 

 

Prezenčná listina tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice. 

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice je elektronická nahrávka DVD nosiča č. 1/2022 

 

1. Otvorenie zasadania  

     Po odznení štátnej hymny, starosta obce Bc. Ladislav Oravec privítal novozvolených poslancov 

obecného zastupiteľstva, predsedkyňu miestnej volebnej komisie, zamestnancov obecného úradu 

a ostatných prítomných hostí. 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

     Starosta obce Bc. Ladislav Oravec určil za zapisovateľku Andreu Brutovskú a za overovateľov 

zápisnice p. Ľudovíta Svocáka a p. Mgr. Denisu Vilkovú. 

 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 1 

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

berie na vedomie,  

že starosta obce určil za zapisovateľku: Andrea Brutovská 

a za overovateľov zápisnice: p. Ľudovít Svocák, Mgr. Denisa Vilková   

  

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 

7 Ing. František Bartko, Rastislav Cirák, Anatolij Dejneka, 

Ľudovít Svocák, Ing. Petra Šavelová, Bc. Daniel Trošan, Mgr. 

Denisa Vilková 

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Neprítomní: -  

Nehlasovali: -  

Počet všetkých poslancov: 7       
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3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva, odovzdanie 

osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného 

zastupiteľstva 
 

     Starosta obce Bc. Ladislav Oravec vyzval predsedkyňu miestnej volebnej komisie, aby 

oboznámila prítomných s výsledkami volieb. 

     Predsedkyňa MVK p. Veronika Pirožeková v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. zákona 

o obecnom zriadení oboznámila prítomných s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obcí, 

ktoré sa konali 29. 10. 2022. Uviedla, že z počtu oprávnených voličov 865, sa volieb zúčastnilo 

561 voličov. Vo voľbách na starostu obce kandidovali dvaja kandidáti, a to Bc. Ladislav Oravec 

a Ing. Tomáš Pix. Za starostu obce bol zvolený p. Bc. Ladislav Oravec s počtom hlasov 285. Na 

druhom mieste skončil p. Ing. Tomáš Pix s počtom hlasov 270. 

Za poslancov do obecného zastupiteľstva boli zvolení:  

p. Ing. František Bartko (nezávislý kandidát) – 280 hlasov 

p. Mgr. Denisa Vilková (nezávislá kandidátka) – 270 hlasov 

p. Anatolij Dejneka (nezávislý kandidát) – 250 hlasov 

p. Ľudovít Svocák (nezávislý kandidát) – 221 hlasov 

p. Rastislav Cirák (nezávislý kandidát) – 212 hlasov 

p. Ing. Petra Šavelová (nezávislá kandidátka) – 210 hlasov 

p. Bc. Daniel Trošan (REPUBLIKA) – 202 hlasov 

Náhradníkmi sú:  

p. Mgr. Matúš Šimonov (Kresťanskodemokratiské hnutie) – 201 hlasov 

p. Anton Oračko (HLAS – sociálna demokracia) – 192 hlasov 

p. Mgr. Veronika Gromanová (Slovenská národná strana) – 190 hlasov 

p. Ivan Pompa (nezávislý kandidát) – 187 hlasov 

p. Rastislav Pompa (HLAS – sociálna demokracia) – 183 hlasov 

p. Igor Dunka (nezávislý kandidát) – 176 hlasov 

p. Kamil Pompa (HLAS – sociálna demokracia) – 174 hlasov 

p. Marek Pišta (Strana rómskej koalície – SRK) – 158 hlasov 

 

     Po oznámení výsledkov boli starostovi obce a poslancom obecného zastupiteľstva odovzdané 

Osvedčenia o zvolení. 

 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 2 

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

berie na vedomie 

výsledky voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva 

 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 

7 Ing. František Bartko, Rastislav Cirák, Anatolij Dejneka, 

Ľudovít Svocák, Ing. Petra Šavelová, Bc. Daniel Trošan, Mgr. 

Denisa Vilková 

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Neprítomní: -  

Nehlasovali: -  

Počet všetkých poslancov: 7       
(Správa o výsledkoch volieb je prílohou zápisnice) 
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4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 

 

     Po informácii o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obcí novozvolený starosta obce Bc. 

Ladislav Oravec prečítal sľub, ktorý potvrdil svojím podpisom. 

 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 3 

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

konštatuje, že 

novozvolený starosta obce Bc. Ladislav Oravec zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce 

 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 

7 Ing. František Bartko, Rastislav Cirák, Anatolij Dejneka, 

Ľudovít Svocák, Ing. Petra Šavelová, Bc. Daniel Trošan, Mgr. 

Denisa Vilková 

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Neprítomní: -  

Nehlasovali: -  

Počet všetkých poslancov: 7       

 

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

 

     V tomto bode novozvolení poslanci prečítali sľub poslancov novozvoleného obecného 

zastupiteľstva, ktorí potvrdili svojím podpisom v abecednom poradí, a to Ing. František Bartko,  

Rastislav Cirák, Anatolij Dejneka, Ľudovít Svocák, Ing. Petra Šavelová, Bc. Daniel Trošan a Mgr. 

Denisa Vilková. 

 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 4 

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

konštatuje, že 

novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva: Ing. František Bartko, Rastislav Cirák, Anatolij 

Dejneka, Ľudovít Svocák, Ing. Petra Šavelová, Bc. Daniel Trošan a Mgr. Denisa Vilková zložili 

zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 

 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 

7 Ing. František Bartko, Rastislav Cirák, Anatolij Dejneka, 

Ľudovít Svocák, Ing. Petra Šavelová, Bc. Daniel Trošan, Mgr. 

Denisa Vilková 

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Neprítomní: -  

Nehlasovali: -  

Počet všetkých poslancov: 7       
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6. Vystúpenie novozvoleného starostu 

 

     Novozvolený starosta obce Bc. Ladislav Oravec vystúpil s krátkym príhovorom, v ktorom sa 

poďakoval všetkým občanom, ktorí mu svojím hlasom prejavili dôveru vo voľbách. 

Ďalej starosta obce zablahoželal novozvoleným poslancom, poďakoval predchádzajúcim 

poslancom, pracovníkom obecného úradu a mnohým občanom za spoločne vykonanú prácu. 

 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 5 

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

berie na vedomie 

vystúpenie novozvoleného starostu 

 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 

7 Ing. František Bartko, Rastislav Cirák, Anatolij Dejneka, 

Ľudovít Svocák, Ing. Petra Šavelová, Bc. Daniel Trošan, Mgr. 

Denisa Vilková 

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Neprítomní: -  

Nehlasovali: -  

Počet všetkých poslancov: 7       
(Príhovor novozvoleného starostu je prílohou zápisnice) 

 

Po tomto bode starosta obce odovzdal slovo dekanovi prof. ThDr. PaedDr. SSLic. Františkovi  

Trstenskému, PhD., ktorý vystúpil s krátkym príhovorom. 

 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

 

     Starosta obce Bc. Ladislav Oravec požiadal poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva, 

ktorí zložili sľub, aby hlasovali za predložený program.      

 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 6 

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

schvaľuje 

program ustanovujúceho zasadania obecného zastupiteľstva 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva, odovzdanie 

osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného 

zastupiteľstva 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

6. Vystúpenie novozvoleného starostu 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

8. Schválenie návrhovej komisie 

9. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu 

10. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia 

obecného zastupiteľstva 

11. Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu 
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12. Určenie platu starostu v rozsahu úväzku určenom obecným zastupiteľstvom 

13. Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove v r. 2023 

14. Diskusia 

15. Záver 

 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 

7 Ing. František Bartko, Rastislav Cirák, Anatolij Dejneka, 

Ľudovít Svocák, Ing. Petra Šavelová, Bc. Daniel Trošan, Mgr. 

Denisa Vilková 

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Neprítomní: -  

Nehlasovali: -  

Počet všetkých poslancov: 7       

 

8. Schválenie návrhovej komisie 

 

     V tomto bode starosta obce Bc. Ladislav Oravec navrhol do návrhovej komisie poslanca p. Ing. 

Františka Bartka a p. Ing. Petru Šavelovú. 

 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 7 

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

schvaľuje 

návrhovú komisiu v zložení: Ing. František Bartko, Ing. Petra Šavelová 

 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 

7 Ing. František Bartko, Rastislav Cirák, Anatolij Dejneka, 

Ľudovít Svocák, Ing. Petra Šavelová, Bc. Daniel Trošan, Mgr. 

Denisa Vilková 

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Neprítomní: -  

Nehlasovali: -  

Počet všetkých poslancov: 7       

 

9. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu 

 

Starosta obce Bc. Ladislav Oravec oboznámil poslancov, že v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení § 13b/ starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné 

obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu. Starosta obce poveril 

zastupovaním starostu obce poslanca Ing. Františka Bartka. 

 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 8 

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 

berie na vedomie  
informáciu starostu obce, že poverený zastupovaním starostu bude poslanec Ing. František Bartko 
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Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 

7 Ing. František Bartko, Rastislav Cirák, Anatolij Dejneka, 

Ľudovít Svocák, Ing. Petra Šavelová, Bc. Daniel Trošan, Mgr. 

Denisa Vilková 

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Neprítomní: -  

Nehlasovali: -  

Počet všetkých poslancov: 7       

 

10. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia 

obecného zastupiteľstva 

 

     V tomto bode starosta obce Bc. Ladislav Oravec navrhol za poslanca obecného zastupiteľstva 

oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 

3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov, poslanca Anatolija Dejneku. 

 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 9 

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 

poveruje  
poslanca Anatolija Dejneku zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch 

podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 

7 Ing. František Bartko, Rastislav Cirák, Anatolij Dejneka, 

Ľudovít Svocák, Ing. Petra Šavelová, Bc. Daniel Trošan, Mgr. 

Denisa Vilková 

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Neprítomní: -  

Nehlasovali: -  

Počet všetkých poslancov: 7 

 

11. Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu 

 

V tomto bode starosta obce Bc. Ladislav Oravec uviedol, že je potrebné zriadiť komisiu na 

ochranu verejného záujmu. Je to jediná komisia, ktorú je obec povinná mať. Ostatné komisie 

nemusia byť zriadené, ale ak budú v budúcnosti potrebné, nie je problém ich zriadiť. Navrhol, aby 

členmi tejto komisie boli všetci poslanci a jej predsedom bol poslanec p. Ľudovít Svocák. 

  

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 10  

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 

zriaďuje  
komisiu na ochranu verejného záujmu 
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schvaľuje 

a) predsedu komisie na ochranu verejného záujmu: Ľudovít Svocák 

b) členov komisie: Ing. František Bartko, Rastislav Cirák, Anatolij Dejneka, Ing. Petra Šavelová, 

Bc. Daniel Trošan, Mgr. Denisa Vilková 

 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 

7 Ing. František Bartko, Rastislav Cirák, Anatolij Dejneka, 

Ľudovít Svocák, Ing. Petra Šavelová, Bc. Daniel Trošan, Mgr. 

Denisa Vilková 

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Neprítomní: -  

Nehlasovali: -  

Počet všetkých poslancov: 7 

 

12. Určenie platu starostu obce v rozsahu úväzku určenom obecným zastupiteľstvom  

 

     V tomto bode starosta obce Bc. Ladislav Oravec odovzdal slovo poslancovi Ing. Františkovi 

Bartkovi, povereného zastupovaním starostu obce.  

     Poslanec Ing. František Bartko prečítal návrh správy o určení platových náležitostí starostu 

obce, kde v súlade so zákonom č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov starostovi obce patrí: 

a) v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom 

obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami plat starostu obce Ladislava 

Oravca vo výške € 2 665,00, a to súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca 

v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej 

republiky za rok 2021 (1 211,00 eur) a násobku 2,20 (od 1 001 do 3 000 obyvateľov), 

s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu 

b) v súlade s 4 ods. 2 citovaného zákona zvýšenie platu od 0 do 60 %  

Poslanec Ing. František Bartko dal hlasovať, kto je za navýšenie platu podľa písmena a). Za boli 

3 poslanci (Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka a Mgr. Denisa Vilková) a zdržali sa 4 poslanci 

(Rastislav Cirák, Ľudovít Svocák, Ing. Petra Šavelová, Bc. Daniel Trošan).  

Z uvedeného vyplýva, že starostovi obce bol určený len základný plat podľa písmena a). 

 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 11 

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 

A/ určuje  

v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom obecným 

zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami plat starostu obce Ladislava Oravca vo výške € 

2 665,00, a to súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej 

na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za rok 2021 (1 211,00 eur)  a násobku 

2,20, s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu 

 

B/ súhlasí 

s navýšením platu v súlade s § 4 ods. 2 citovaného zákona 
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Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 3 Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr. Denisa Vilková 

Proti: -  

Zdržal sa: 
4 Rastislav Cirák, Ľudovít Svocák, Ing. Petra Šavelová, Bc. 

Daniel Trošan 

Neprítomní: -  

Nehlasovali: -  

Počet všetkých poslancov: 7 
(Správa o určení platu starostu obce je prílohou zápisnice) 

 

13. Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove v r. 2023 

 

     V tomto bode starosta obce Bc. Ladislav Oravec uviedol, že poslanci na pracovnom stretnutí 

dňa 11. 11. 2022 boli oboznámení s Harmonogramom zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

v Malom Slavkove na rok 2023. Harmonogram bol vypracovaný aj kvôli občanom, aby vedeli, 

kedy sa budú konať zasadnutia. 

Tu vystúpil poslanec p. Ľudovít Svocák: Začal tým, že sa mu páčilo, ako začal pán starosta 

rozprávať, koľko sa toho za tie roky spravilo, ako sa to robilo. Uviedol, že je asi najdlhšie činný 

poslanec. Tiež, že obecné zastupiteľstvo je síce zvolávané podľa zákona každé 3 mesiace, ale je 

to podľa neho málo. Keď začínali, stretávali sa aj 3x do mesiaca, ak to bolo potrebné. Trošku ho 

bolí a dotklo sa ho, ako na poslednom stretnutí starosta povedal, že sú to jeho akcie s pracovníkmi 

obecného úradu a my keď chceme, môžeme sa pridať. Navrhol, že keď aj nebude čo, tak aspoň to 

stretnutie poslancov a nejaká tá činnosť, lebo ten Covid nás za tie tri roky tak učičíkal, že raz za 3 

mesiace je to málo, Možno aj tí ľudia sa naučia chodiť na tie zastupiteľstvá a sa to trochu pohne. 

Ďalej uviedol, že nie sú to starostove akcie, ale naše akcie, a vidno to aj na tých ľuďoch, stále tí 

istí. Je tu čím ďalej viac ľudí. „Nie je to dobrý prístup, si hovoril o dôvere, vízii. Žiaľ začína sa 

hovoriť, že je to len tvoja vízia a nevie, či pracovníci ti v tom dokážu s tým pohnúť a pomôcť.“ 

Covid zrobil podľa neho to, čo mal, rozoštval ľudí, nikto sa s nikým nestretáva, je to ťažké. 

 

P. starosta na to reagoval, že nie je problém stretávať sa každý mesiac, ale obecné zastupiteľstvo 

musí byť zvolané na základe nejakého problému, reálneho bodu, ktorý je potrebné riešiť na 

zastupiteľstve. Ak nemá, čo dať do programu, je zbytočné zvolávať zastupiteľstvo každý mesiac.  

Obecné zastupiteľstvo zvoláva starosta obce. Poslanci, keď budú mať iniciatívu (štyria), môžu dať 

návrh za zvolanie zastupiteľstva, vtedy ho zvolá, nemá problém. 

 

Poslanec Ing. František Bartko – to, že sa uviedli minimálne dátumy, bolo preto, aby sa aj občania 

vedeli pripraviť. Samozrejme, ak bude potrebné niečo riešiť, nie je problém. Ale ak sa chcú 

stretávať a riešiť veci, tak je lepšie túto diskusiu riešiť neoficiálne, aby sa to nemuselo všetko 

zapisovať. Dobre vie, ako ťažko sa z toho píšu zápisnice. Často dochádza k výmene názorov 

a preto je lepšie, ak sa potom finálna verzia bude riešiť na zastupiteľstve. 

 

Starosta obce ukončil túto diskusiu. Prečítal návrh na uznesenie a dal zaňho hlasovať. Ďalej 

uviedol, že túto tému môžu otvoriť v diskusii. 

 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 12 

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 

berie na vedomie  

Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove v r. 2023 
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Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 
6 Ing. František Bartko, Rastislav Cirák, Anatolij Dejneka, Ing. 

Petra Šavelová, Bc. Daniel Trošan, Mgr. Denisa Vilková 

Proti: 1 Ľudovít Svocák 

Zdržal sa:   

Neprítomní:   

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7 
(Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove v r. 2023 je prílohou zápisnice) 

 

14. Diskusia 

 

     V tomto bode opäť vystúpil poslanec Ľudovít Svocák, reagoval na slová p. Bartka. Je pravda, 

že nikto nevidí dopredu, ani oni nevideli. Ale to, čo sa dosiahlo, je aj kvôli tomu, že bolo 

zastupiteľstvo každý mesiac. A to môže povedať aj Vierka, lebo mala hlavu z toho, keď to musela 

zapisovať. Myslí si, že mali by alebo mohli by sme sa držať toho, čo bolo dobré. 

 

Ďalej vystúpila p. Pirožeková Veronika (zamestnanec Obecného úradu, zapisovateľka zápisníc) – 

keď už ju vyzval poslanec Svocák. Áno každý mesiac, ale môže jedno povedať, že neprišla do 

Slavkova na Obecný úrad z kancelárie družstva, ale z obecného úradu, kde robila od svojich 23 

rokov. A keď prišla, zostala v šoku, že sa stretávajú každý mesiac a v druhom šoku zostala, keď 

začala chodiť na tie zastupiteľstvá a častokrát sa stávalo, že jeden bod programu sa prenášal do 

druhého a tretieho zastupiteľstva a do žiadneho konca sa nedošlo. Raz, keď je to neopodstatnené, 

tak načo sa stretávať každý mesiac a zbytočne míňať peniaze celej obce. Teraz to už tak nie je, 

lebo sú iné zásady, ale predtým to tak bolo. A nechci, aby som aj povedala, ako ste si tie odmeny 

aj dávali. Nikde inde to tak nebolo, len v Slavkove. Taká obec, ktorá nemá žiadne peniaze. Ona 

ako zapisovateľ aj ako občan môže povedať, že keď je to raz neopodstatnené, tak načo. Keď sa 

chcú stretávať, nech sa stretávajú neoficiálne, riešia veci, rozprávajú sa a nadávajú si. Ale keď to 

chcú na takej úrovni a ešte aj televíziu, tak nevie, či by ľudia mohli zaspať, keby to niekedy počuli. 

 

Poslanec Ing. František Bartko – bol účastný toho, ako ťažko sa to zapisuje. Už dávnejšie si 

povedali, že bude hovoriť len ten, kto sa vyzve, ale postupne sa to zvrhávalo a potom bolo ťažké 

niečo zapísať, keď sa štyria prekrikovali. Musíme samy dať uznanie ľuďom, ktorí to zapisujú, že 

to dokážu zapísať. 

 

15. Záver 

Na záver starosta obce Bc. Ladislav Oravec poďakoval prítomným poslancom a  hosťom za 

účasť. Uviedol, že mrzí ho, urobil aj on chybu, keď dal zasadanie na utorok na 18.00 hodinu, keď 

je svätá omša, ale neuvedomil si to. Ale aj tak ho mrzí taká malá účasť, občania hovoria, že chcú 

verejné schôdze, chcú sa vyjadriť. Podotkol, že každé zastupiteľstvo je verejné. Ešte raz poďakoval 

za účasť  a ukončil ustanovujúce zasadanie obecného zastupiteľstva. 

 

 

 

 

 

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

                   Bc. Ladislav Oravec  

                      starosta obce 
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Overovatelia: 

 

 

Ľudovít Svocák  ........................................ 

 

 

Mgr. Denisa Vilková   ........................................ 

 

 

 

 

 

Zapísala: Andrea Brutovská  

 

 


