
 

 

O B E C    MA L Ý    S L A V K O V 

                                                                                                                         Malý Slavkov, 10. 06. 2015 

 

Z Á P I S N I C A 
z  4. zasadnutia obecného zastupiteľstva  v Malom Slavkove konaného 

dňa 10. 06. 2015 o 16.00 hod. v zasadačke  na Obecnom úrade v Malom Slavkove 
 
Prítomní: Peter Badžo, Mgr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav Pompa, Tibor Pompa, 
Ľudovít Svocák 
Neprítomný(í):  
Ospravedlnený(í): 
 
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 10. 03. a 16. 04. 2015 
4. Interpelácia poslancov 
5. Schválenie Záverečného účtu obce Malý Slavkov za rok 2014 
6. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2015 o určení názvov ulíc v obci Malý 

Slavkov 
7. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Malý Slavkov na II. polrok 2015 
8. Žiadosť o úpravu cestnej komunikácie 
9. Vstup do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Tatry-Spiš-Pieniny 
10. Dotácia na rozšírenie kapacít Materskej školy 
11. Doplnkové dôchodkové poistenie zamestnancov 
12. Informácia o povodňovej situácii v dňoch 20. – 22. mája 2015 
13. Záver 

 

Úvod 
Štvrté zasadanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce p. Ladislav Oravec.  Privítal 
hlavnú kontrolórku obce a ostatných prítomných. Konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania 
schopné, zo siedmich poslancov sú  prítomní 7. 
Predložil na schválenie program 4. zasadania OZ a požiadal prítomných poslancov  o jeho  prípadné 
doplnenie. Prítomní poslanci požiadali doplniť program o bod Rôzne. Starosta dal hlasovať za program 
doplnený o bod Rôzne.  
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 21/2015: Obecné zastupiteľstvo v 
Malom Slavkove schvaľuje program rokovania 4. zasadania obecného zastupiteľstva v Malom 
Slavkove  

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 

2. Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

3. Kontrola plnenia uznesení z 10. 03. a 16. 04. 2015 
4. Interpelácia poslancov 



5. Schválenie Záverečného účtu obce Malý Slavkov za rok 2014 
6. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2015 o určení názvov ulíc v obci Malý 

Slavkov 
7. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Malý Slavkov na II. polrok 2015 
8. Žiadosť o úpravu cestnej komunikácie 
9. Vstup do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Tatry-Spiš-Pieniny 
10. Dotácia na rozšírenie kapacít Materskej školy 
11. Doplnkové dôchodkové poistenie zamestnancov 
12. Informácia o povodňovej situácii v dňoch 20. – 22. mája 2015 
13. Rôzne 

14. Záver 
Hlasovanie: 
za: Peter Badžo, Mgr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav Pompa, Tibor Pompa, 
Ľudovít Svocák 
proti: 
zdržal sa:  
neprítomný(í): 
 
Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa 
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – určil 
do návrhovej komisie: Ľudovít Svocák, Ing. Tomáš Pix 
za overovateľov zápisnice: Tibor Pompa, Peter Badžo 
Zapisovateľ zápisnice: DVD nosič 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 22/2015: Obecné zastupiteľstvo v 
Malom Slavkove  
určuje 
do návrhovej komisie: Ing. Tomáš Pix, Ľudovít Svocák, 
za overovateľov zápisnice: Peter Badžo, Tibor Pompa 
za zapisovateľa:  
Hlasovanie: 
za: Peter Badžo, Mgr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav Pompa, Tibor Pompa, 
Ľudovít Svocák 
proti: 
zdržal sa:  
neprítomný(í): 
 
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice je elektronická nahrávka DVD nosiča č. 3/1,2,3/2015 
 
Kontrola plnenia uznesení z 10. 03. 2015 a 16. 04. 2015 
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – požiadal prítomných poslancov o vyjadrenie sa k bodu  kontrola 
plnenia uznesení. Mali ju k dispozícii v pracovných materiáloch. Poslanci obecného zastupiteľstva 
predloženú kontrolu plnenia uznesení zobrali na vedomie  ako informatívnu. 
P. Ľudovít Svocák (poslanec  obecného zastupiteľstva)  – sa informoval k uz. 391/15 vybudovanie 
verejného osvetlenia na Družstevnej ulici.  
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – robí sa na bodoch napojenia podľa projektovej dokumentácie. 
Osvetlenie  budeme  robiť čiastkovo, alebo všetko naraz do konca júla.   
Mgr. Ján Klein (poslanec  obecného zastupiteľstva)  – sa informoval k uz. č. 17/A/15, či mal jednanie so 
zástupcami firmy Hydina SK ohľadom poškodzovania MK na Družstevnej ulici. Opätovne uviedol, že 
už nielen cesta  je vo veľmi zlom stave, ale aj povrchový rigol je značne poškodený od ťažkotonážnych 
áut.  
P. Ladislav Oravec (starosta obce) –  nejednal, nakoľko zástupca firmy je dlhodobo práceneschopný. 



Ing. Tomáš Pix (poslanec  obecného zastupiteľstva)  – sa informoval k uz. č. 17/A/15 zapojenie sa obce 
do výzvy pre rómsku komunitu. 
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – uviedol, že termín podania výzvy bol do 30. mája. Zapojenie sa 
obce nebolo možné, nakoľko podľa správy audítora dlh obce predstavuje viac ako 60 % z rozpočtu obce 
a žiadna banka by nám neposkytla ďalší úver. Do konca tohto roka by nám mali byť preplatené všetky 
projekty. V ďalšom období budú určite nové výzvy z tejto oblasti, do ktorých sa obec bude môcť 
zapojiť.  
P. Marek Pompa (poslanec  obecného zastupiteľstva)  – sa informoval k uzneseniu č. 355/14 pouličné 
osvetlenie pri  Badžovcoch,  p. Pompovi a Oračkovi, Pištovcoch.   
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – ako už informoval na predošlých zastupiteľstvách v uvedenej 
lokalite sa môže niečo robiť až po ukončení čiastkovej zmeny v lokalite Pri potoku. Uviedol, že keď bol 
naposledy v Prešovem mal snahu stretnúť  sa tam s Ing. Lizákom. 2x mu volal, ale ani mu nezdvihol 
telefón. Neskôr sa sním stretol pri odchode z úradu. Ing. Lizák povedal, že nepočul telefón a na jeho 
otázku, ako prebieha čiastková zmena, ktorú robí pre Slavkov uviedol, že už má vyjadrovačky všetkých 
dotknutých inštitúcií. Teraz musí on zhotoviť VZN pre túto čiastkovú zmenu a k čomu potrebuje 
projektovú dokumentáciu od architekta  Pašku.      
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 23/2015: Obecné zastupiteľstvo v 
Malom Slavkove berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 10. 03. a 16. 04. 2015 ako informatívnu 
Hlasovanie: 
za: Peter Badžo, Mgr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav Pompa, Tibor Pompa, 
Ľudovít Svocák 
proti: 
zdržal sa:  
neprítomný(í): 
 
Interpelácia 
P. Ľudovít Svocák (poslanec  obecného zastupiteľstva)  – poukázal  na to, že pred časom dostal od obce 
na desať rokov do nájmu pozemok, na ktorom vytvoril parkovacie miesta. Všetko to má oficiálne 
vybavené, avšak pani, ktorá tam postavila dom nechce, aby sa pred jej domom parkovalo (vadia jej 
svetlá) a tiež pred vchodom do domu a do dvora. Keď stavala dom, vtedy parkovisko, ktoré vybudoval 
na svoje náklady využívala aj ona, to jej nevadilo. Chcel sa s ňou dohodnúť na vhodnom riešení, ona ale 
urobila na starostu podvod a využila chorobu svojho muža. Jemu starosta zakázal parkovanie a jej 
dovolil urobiť si pred domom zelený pás, na ktorom teraz parkuje jej dcéra. Uviedol, že nechce robiť 
prieky (mohol by dať starostu na súd). On má zmluvu na desať rokov, neporušil jej podmienky. 
Poukazuje na to, že  v obci si každý robí, čo chce. On chcel ísť podľa zákona a načo! 
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – vysvetlil, že tam nastala situácia, keď boli odparkované autá tak, že 
bránili obyvateľom nehnuteľnosti dostať sa na svoj pozemok. Preto povedal pani, že môže pred svojim 
vchodom do domu a vjazdom na svoj pozemok vytvoriť zelené pasy, čím by sa predišlo vyššie 
uvedenému. Zdôraznil, že sa tam parkovať nebude. Buď tam bude verejná zeleň alebo verejné 
parkovisko.  
Ing. Tomáš Pix (poslanec  obecného zastupiteľstva)  – sa informoval, čo sa urobilo vo veci voľne sa 
pobehujúcich psov po obci. Stále sú  to tí istí psy, aspoň na Lúčnej ulici, treba to riešiť.  
Prítomní požiadali starostu, aby upozornil a vyzval. P. Fronca, p. Oravca a p. Starinského, aby 
dodržiavali VZN o podmienkach držania psov na území  obce Malý Slavkov.   
Mgr. Ján Klein (poslanec  obecného zastupiteľstva)  – sa zaujímal, kedy bude opravená pri kostole 
vpusť do rigola, ktorá bola poškodená pri povodni.   
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – po dodaní rúry, ktorú sme museli objednať, obecní pracovníci  
vpusť zabetónujú a následne  TS  uvedený úsek zaasfaltujú.   
Ďalej prítomní konštatovali, že okolo štátnej cesty smerom z KK do obce je zle pokosené, nie sú 
dôkladne vyčistené cestné rigoly (v prípade prudkých dažďov sa voda vo veľkom množstve vylieva na 
komunikáciu), pri Hydinárskych chýba dopravná značka, na začiatku obce by bolo dobré umiestniť 
cestný retardér (veľa vodičov nedodržiava v obci zákonom stanovenú rýchlosť). Požiadali starostu, aby 



zabezpečil cestou dopravného inšpektorátu KK a Slovenskej správy ciest odstránenie vyššie uvedených  
skutočností.    
P. Ľudovít Svocák (poslanec  obecného zastupiteľstva)  – sa dotazoval, čo sa rieši s čiernymi stavbami 
na území obce. 
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – všetky čierne stavby sú zmapované na stavebnom úrade. Ing. 
Gallik zo SÚ ide posielať výzvy, aby to dotknutí stavebníci do 30 dní zdokladovali. Ak tak neučinia, 
obec cestou stavebného úradu bude postupovať v zmysle platného stavebného zákona. Zdôraznil, že 
stavebník môže začať stavať až po vydaní stavebného povolenia vyznačeného právoplatnosťou, v 
opačnom prípade ide o čierne stavby. 
 
Schválenie Záverečného účtu obce Malý Slavkov za rok 2014 
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informoval prítomných, že základným nástrojom finančného 
hospodárenia obce bol rozpočet na rok 2014, ktorý bol zostavený v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých  zákonov a v znení 
neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2014 bol zostavený ako prebytkový. Hospodárenie obce sa 
riadilo podľa schváleného rozpočtu  na rok 2014. Počas roka bol dvakrát zmenený dňa 26. 06. 2014 uz. 
č. 363/2014 a dňa 04. 12. 2014 uz. č. 387/2014. Uviedol, že Záverečný účet obce bol z zmysle zákona 
zverejnený na internetovej stránke obce a informačnej tabuli v obci po dobu 15 dní. Obec zo zákona 
dala účtovnú závierku obce overiť audítorke, ktorá v správe uviedla, že obec Malý Slavkov konala 
v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. Na základe návrhu záverečného účtu, 
kontrolórka obce spracovala svoje odborné stanovisko, v ktorom odporúča obecnému zastupiteľstvu  
schváliť celoročné hospodárenie obce bez výhrad. Starosta predložil na schválenie Záverečný účet obce 
Malý Slavkov za rok 2014. 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 24/2015: Obecné zastupiteľstvo v 
Malom Slavkove A/berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečnému účtu obce 
Malý Slavkov za rok 2014, B/schvaľuje záverečný účet a celoročné hospodárenie obce Malý Slavkov 
za rok 2014 bez výhrad, C/schvaľuje vysporiadanie prebytku rozpočtu v sume 23 768,84 € zisteného 
podľa ustanovenia § 10, ods. 3, písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: 
do rezervného fondu 23 768,84 €, D/berie na vedomie správu nezávislého audítora z overenia riadnej 
účtovnej jednotky Obce Malý Slavkov za rok 2014 
Hlasovanie: 
Za: Peter Badžo, Mgr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav Pompa, Tibor Pompa, 
Ľudovít Svocák 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný(í): 
 
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice je Záverečný účet Obce Malý Slavkov za rok 2014, Stanovisko 
HK k návrhu záverečného účtu obce Malý Slavkov za rok 2014 a Správa nezávislého audítora 
k účtovnej závierke. 
 
Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2015 o určení názvov ulíc v obci 
Malý Slavkov 
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – uviedol, že tak ako sa dohodli na predchádzajúcom zasadaní OZ, 
starosta urobil v obci verejný prieskum ohľadom názvu novej ulice.  Podľa internetového hlasovania 
najväčší počet hlasov získal názov Kráľovská ulica. Preto dal do VZN názov novej ulice „Kráľovská“   
Mgr. Ján Klein (poslanec obecného zastupiteľstva) – nesúhlasí s takýmto názvom, nakoľko nie je 
priliehavé pre našu obec a tiež  nijako nesúvisí s históriou obce. Pred časom, keď obecné zastupiteľstvo 
určovalo názov Lomnickej ulice sa dohodlo, že novovzniknutým uliciam sa budú prideľovať názvy 



podľa tatranských štítov.  Väčšina poslancov súhlasila s uvedeným názvom, čo odôvodňovali, že ide 
o ulicu v Kráľovskom údolí. 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 25/2015: Obecné zastupiteľstvo v 
Malom Slavkove schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 o určení názvov ulíc v obci Malý 
Slavkov 
Hlasovanie: 
za: Peter Badžo, Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít Svocák 
proti: Mgr. Ján Klein, 
zdržal sa:  
neprítomný(í): 
Neoddeliteľnou  súčasťou tejto zápisnice je Všeobecne záväzné nariadenie o určení názvov ulíc v obci 
Malý Slavkov č. 1/2015  
 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Malý Slavkov na II. polrok 2015 
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – predložil na schválenie návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 
2015 zámerom, ktorého bude kontrolnými aktivitami HK prispieť k efektívnemu a účinnému 
hospodáreniu s verejnými prostriedkami a s majetkom obce.  
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 26/2015: Obecné zastupiteľstvo v 
Malom Slavkove schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malý Slavkov na II. 
polrok 2015 
Hlasovanie: 
za: Peter Badžo, Mgr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav Pompa, Tibor Pompa, 
Ľudovít Svocák 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný(í): 
 
Neoddeliteľnou  súčasťou tejto zápisnice je Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malý 
Slavkov na II. polrok 2015. 
 
Žiadosť o úpravu cestnej komunikácie 
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informoval prítomných o žiadosti občanov žijúcich na ul. Sv. 
Michala o úpravu, respektíve výstavbu doteraz neupravenej príjazdovej komunikácie, ktorá doposiaľ 
slúži pre príjazd vozidiel k siedmym rodinným domom a k ďalším stavebným pozemkom. Občania 
žijúci na tejto ulici vlastnými silami vybudovali chodník zo zámkovej dlažby, ktorú im zabezpečila 
obec. Žiadajú, aby bola cesta po celej dĺžke spevnená a upravená asfaltovým kobercom a po jej druhej 
strane lemovaná cestnými obrubníkmi, teda aby spĺňala všetky technické parametre, ktoré k asfaltovej 
ceste patria. K žiadosti bol priložený aj zoznam žiadateľov s podpismi.  
Ing. Tomáš Pix (poslanec obecného zastupiteľstva) – sa informoval, či to bude slepá ulica alebo bude 
pokračovať ďalej. 
Nasledovala  hlučná rozprava, v ktorej bolo povedané, že ak sú  peniaze, tak nech sa to urobí. Starosta 
vyjadril svoj názor, že v prvom rade by sa mala urobiť Družstevná ulica, potom by nasledovala  ul. Sv. 
Michala a následne ostatné ulice.  
Nakoniec prítomní poslanci poverili starostu obce, aby dal zamerať m2, dĺžku obrubníkov a zistil 
predbežnú kalkuláciu  na zrealizovanie výstavby MK na ul. Sv. Michala. 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 27/2015: Obecné zastupiteľstvo v 
Malom Slavkove A/berie na vedomie žiadosť o úpravu cestnej komunikácie, B/ poveruje starostu, aby 
zistil predbežnú cenu potrebnú na úpravu cestnej komunikácie, zamerať koľko m2 má  komunikácia 
a dĺžku obrubníkov 
Hlasovanie: 
za: Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít Svocák 
proti: 



zdržal sa: Peter Badžo 
neprítomný(í): 
 
Vstup do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Tatry-Spiš-Pieniny 
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – uviedol, že pred časom ho oslovili zástupcovia Oblastnej 
organizácie cestovného ruchu TATRY – SPIŠ – PIENINY, s ponukou vstupu našej obce do uvedenej 
organizácie. Ide o organizáciu, ktorá bola založená podľa zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného 
ruchu v znení neskorších predpisov. Hlavným účelom vzniku a pôsobnosti  organizácie je vytvárať 
podmienky na rozvoj cestovného ruchu na svojom území a chrániť záujmy svojich  členov. Propagovať 
ich územie, produkty a služby v CR, vytvárať podmienky na realizáciu aktivít a ochranu záujmov 
svojich členov. V prípade samosprávnych subjektov je výška členského príspevku zložená:  
z finančného podielu podľa počtu obyvateľov (t. j. pre našu obec 0,30 Eur/obyvateľa); finančný podiel 
podľa počtu prenocovaní (1 – 10 000/0,20 EUR, 10 001 a viac /0,15 EUR); členský príspevok obce je 
stanovený minimálnou výškou 100,00 EUR a max. výškou 3 000,00 Eur.  Podľa doterajších informácií 
takéto organizácie CR dotuje štát. Členom takejto organizácie sa vráti dvojnásobne viac ako bude ich 
vklad. Členom sa to vráti formou napr. propagačných materiálov, rôznych hudobných telies, kultúrnych 
podujatí a pod. Po rozprave o uvedenom bode, prítomní poslanci poverili starostu zistiť poplatok za 
ubytovanie - pozvať p. Bodnárovú na stretnutie - aké je limitovanie dotácií. 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 28/2015: Obecné zastupiteľstvo v 
Malom Slavkove A/berie na vedomie informácie o vstupe do Oblastnej organizácie cestovného ruchu 
Tatry-Spiš-Pieniny, B/poveruje starostu - zistiť poplatok za ubytovanie - pozvať p. Bodnárovú na 
stretnutie - aké je limitovanie dotácií 
Hlasovanie: 
za: Peter Badžo, Mgr. Ján Klein, Ing. Tomáš  Pix, Marek Pompa, Rastislav Pompa, Tibor Pompa, 
Ľudovít Svocák 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný(í): 
 
Dotácia na rozšírenie kapacít Materskej školy 
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – uviedol, že obec bola úspešná pri podaní žiadosti na rozšírenie 
kapacity MŠ. Obec žiadala finančné prostriedky vo výške 260 000,00 EUR na rozsiahlejšiu 
rekonštrukciu škôlky. Dostali sme však dotáciu len vo výške 61 000,00 EUR, t. j. 55 000,00 EUR  na 
investičné výdavky a 6 000,00 EUR na interiérové vybavenie. Uvedená  suma musí byť použitá na 
rozšírenie kapacity MŠ a nadstavbu, čím by sa kapacita škôlky rozšírila o 6 miest. Je to podmienené, že 
uvedené priestory sa musia 7 rokov udržať a používať na účely materskej školy. Pri realizácii 
nadstavby, vytvorení novej triedy, spálne a kúpeľne je  predbežný rozpočet  cca 80 000,00 EUR. Obec 
sa v zmysle podmienok žiadosti podieľa 10 % spolufinancovaním z priznanej dotácie.  
Taktiež je potrebné počítať s tým, že obec bude mať výdavky aj na mzdu pre nového pedagóga 
v období od septembra do decembra.  Požiadal prítomných, aby rozhodli, či obec do toho pôjde aj za 
takýchto podmienok, buď to berieme alebo nie. Po rozprave sa prítomní zhodli na tom, že ak obec má 
na to finančné prostriedky, nech do toho ide, bola by škoda nevyužiť takúto možnosť.        
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 29/2015: Obecné zastupiteľstvo v 
Malom Slavkove súhlasí s podpísaním Zmluvy o poskytnutí dotácie na rozšírenie kapacít Materskej 
školy 
Hlasovanie: 
za: Peter Badžo, Mgr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav Pompa, Tibor Pompa, 
Ľudovít Svocák 
proti: 
zdržal sa:  
neprítomný(í): 
                                                                                                                                                                                                                                                                 



Doplnkové dôchodkové poistenie zamestnancov 
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informoval, že na stretnutí so zamestnancami sa hovorilo aj 
o takých veciach, čo prislúcha odborom a to,  či by nebolo možné aj v našej organizácii poskytovať  
doplnkové  dôchodkové sporenie, ide o tretí pilier. Dal ekonómke urobiť prepočet. Ak by sme išli na 
percentá (2%), tak to vyšlo 188,00 EUR/mesiac. Predložil prítomným predbežnú zmluvu na Doplnkové 
dôchodkové sporenie, ktorou sa zamestnávateľ zaväzuje platiť a odvádzať príspevky za podmienok 
určených v predmetnej zmluve za svojich  zamestnancov, ktorí budú taktiež účastníkmi a budú si plniť 
ďalšie povinnosti, ktoré im budú vyplývať zo zamestnávateľskej zmluvy. Po rozprave poslanci súhlasili, 
aby obec  podpísala Zamestnávateľskú zmluvu Doplnkového dôchodkového sporenia od 01. júla 2015 
s tým, že zamestnávateľ bude prispievať 15,00 Eur mesačne na jedného zamestnanca. 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 30/2015: Obecné zastupiteľstvo v 
Malom Slavkove súhlasí s podpísaním Zamestnávateľskej zmluvy Doplnkového dôchodkového 
sporenia v termíne od 01. júla 2015 s príspevkom zamestnávateľa 15,00 Eur mesačne na jedného 
zamestnanca 
Hlasovanie: 
za: Peter Badžo, Mgr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav Pompa, Tibor Pompa, 
Ľudovít Svocák 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný(í): 
 
Informácia o povodňovej situácii v dňoch 20. – 22. mája 2015 
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informoval prítomných o povodňovej situácii v obci 20. a 22. mája 
2015. S ohľadom na vzniknuté skutočnosti musel vyhlásiť  3. stupeň povodňovej aktivity, počas ktorej 
aktívne pracovali obecní hasiči, boli k dispozícii mechanizmy na odstraňovanie vzniknutých škôd v 
obci a u jednotlivých povodňou postihnutých občanov. Vybrežil sa  Slavkovský jarok a ohrozoval ul. 
Sv. Michala a čierne stavby v lokalite „Pri potoku“, preto bolo prehĺbené a vyčistené koryto v hornej 
časti obce, potok a urobený ochranný val. Bager a auto boli k dispozícii aj počas 2. stupňa. Použil sa 
makadam na poškodené cesty a priestranstvo. Finančné prostriedky, ktoré boli vynaložené na povodeň 
cca 10 000,00  EUR, budú obci refundované  štátom.  
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 31/2015: Obecné zastupiteľstvo v 
Malom Slavkove berie na vedomie informácie o povodňovej situácii v dňoch 20. – 22. mája 2015 
Hlasovanie: 
za: Peter Badžo, Mgr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav Pompa, Tibor Pompa, 
Ľudovít Svocák 
proti: 
zdržal sa:  
neprítomný(í): 
 
Rôzne 
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – chcel by dať na zváženie poslancom prehodnotiť pri predaji 
obecných pozemkov  „Zásady hospodárenia s majetkom obce“ - predaj podľa osobitého zreteľa.  Bol za 
ním jeden občan, ktorý ho požiadal o pomoc pri riešení problému vo veci zistenia určitých 
nezrovnalostí nehnuteľného vlastníctva. Pri dedičskom konaní po nebohom otcovi sa zistilo, že časť 
rodinného domu  je postavená na obecnom pozemku.  Ide o cca 40 m2 . Stavba domu je legálna, občan 
má právoplatné kolaudačné rozhodnutie, porealizačné zameranie z roku 1989. Až doposiaľ žili 
v presvedčení, že pozemok, ktorí užívajú aj odkúpili vtedy ešte od mesta Kežmarok. Nenašli žiaden 
doklad o kúpe, avšak z porealizačného zamerania sa dá vyčítať, že uvedený pozemok je ich 
vlastníctvom. Zrejme sa stala chyba buď zo strany kupujúceho alebo katastrálneho úradu, že predmetný  
pozemok nebol zavkladovaný. Ide o pozemok, ktorý občan užíva už  od r.1989 v dobrej viere, že je 
jeho. Ako už vyššie uviedol, dáva zastupiteľstvu na zváženie, či by v takých prípadoch hodných 



osobitého zreteľa nebolo dobré prihliadať na takéto špecifické prípady a neznížiť cenu pozemku za 1 
m.2  zo 7,00 EUR na 3,32 EUR.   
Ing. Tomáš Pix (poslanec obecného zastupiteľstva) – sa informoval, či sa už môže hrať na ihrisku.  
P. Ladislav Oravec (starosta obce) –zatiaľ sa nemôže hrať, nakoľko je potrebné vypracovať a následne 
schváliť prevádzkový poriadok, ktorý sa musí pri prevádzkovaní multifunkčného ihriska dodržiavať. Je 
potrebné povedať, že ihrisko je postavené predovšetkým pre deti.  
Ďalej starosta informoval, že 27. júna budú hasiči organizovať deň detí, predtým budú „Jánske ohne“,  
Rómovia budú deň detí organizovať 4. júla.  
V októbri tohto roku bude 20. rokov od prvého zasadania obecného zastupiteľstva v našej obci (po 
odčlenení obce od mesta Kežmarok). Z uvedeného dôvodu plánuje v októbri zvolať slávnostné 
zasadanie OZ, na ktoré by sa pozvali všetci tí, ktorí sa podieľali na odčlenení obce od Kežmarku, všetci 
poslanci a starostovia, ktorí pôsobili  v obci. Boli by udelené štyri ceny. Jedna by bola cena starostu 
obce  a tri ceny obce. Slávnostné zastupiteľstvo by sa konalo v sále v rámci, ktorého  bude pripravený aj 
kultúrny program. 
 
Záver 
 
Na záver starosta obce p. Ladislav Oravec poďakoval prítomným poslancom za účasť a ukončil 4. 
zasadanie obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove. 
 
V Malom Slavkove, 17. 06. 2015 
 
 
Zapísala: Veronika Pirožeková 
 
 
 
 
 
                                               
                                                                                                                       Ladislav Oravec 
                                                                                                                         starosta obce 
 
 
Overovatelia: 
Peter Badžo 
 
Tibor Pompa  

 
 
 
 
 
 
 
 



Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 
 

Malý Slavkov, 10. 06. 2015 
 

Uznesenia 

zo 4. zasadania obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove  
konaného dňa 10. júna 2015 v zasadačke na Obecnom úrade v Malom Slavkove 

 
 

Uznesenie č. 21/2015 
zo 4. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 10. 06. 2015 
Program 4. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 10. 06. 2015 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  
 
schvaľuje 
 
program rokovania 4. zasadnutia OZ v Malom Slavkove s doplnením bodu 13. Rôzne, 14. Záver 
 
Hlasovanie: 
za: Peter Badžo, Mgr. Ján Klein, Ing.Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav Pompa, Tibor Pompa, 
Ľudovít Svocák 
proti: 
zdržal sa:  
neprítomný(í): 
 

Ladislav Oravec 
starosta obce 

 
 

Uznesenie č. 22/2015 
zo 4. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 10. 06. 2015 
Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  
 
určuje 
 
do návrhovej komisie: Ing. Tomáš Pix, Ľudovít Svocák 
za overovateľov zápisnice: Peter Badžo, Tibor Pompa 
za zapisovateľa:  
 
Hlasovanie: 
za: Peter Badžo, Mgr. Ján Klein, Ing.Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav Pompa, Tibor Pompa, 
Ľudovít Svocák 
proti: 
zdržal sa:  
neprítomný(í): 

 
Ladislav Oravec 
starosta obce 



Uznesenie č. 23/2015 
zo 4. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 10. 06. 2015 
Kontrola plnenia uznesení z 10. 03. 2015 a 16. 04. 2015 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  
 
berie na vedomie  
 
kontrolu plnenia uznesení z 10. 03. 2015 a 16. 04. 2015 ako informatívnu 
 
 
Hlasovanie: 
za: Peter Badžo, Mgr. Ján Klein, Ing.Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav Pompa, Tibor Pompa, 
Ľudovít Svocák 
proti: 
zdržal sa:  
neprítomný(í): 

 
 
Ladislav Oravec 
starosta obce 

 
Uznesenie č. 24/2015 

zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove konaného dňa 10. 06. 2015 
Schválenie Záverečného účtu obce Malý Slavkov za rok 2014 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  
 
A/ berie na vedomie 
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečnému účtu obce Malý Slavkov za rok 2014 
 
B/ schvaľuje 
záverečný účet a celoročné hospodárenie obce Malý Slavkov za rok 2014 bez výhrad 
 
C/ schvaľuje 
vysporiadanie prebytku rozpočtu v sume 23 768,84 € zisteného podľa ustanovenia § 10, ods. 3, písm. a) 
a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: 
do rezervného fondu  23 768,84 € 
 
D/ berie na vedomie 
správu nezávislého audítora z overenia riadnej účtovnej jednotky Obce Malý Slavkov za rok 2014 
 
Hlasovanie: 
za:Peter Badžo, Mgr. Ján Klein, Ing.Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav Pompa, Tibor Pompa, 
Ľudovít Svocák 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný(í): 
 

Ladislav Oravec 
starosta obce 



Uznesenie č. 25/2015 
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove konaného dňa 10. 06. 2015 
Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2015 o určení názvov ulíc v obci Malý Slavkov 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  
 
schvaľuje 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 o určení názvov ulíc v obci Malý Slavkov 
 
 
 
 
Hlasovanie: 
za:Peter Badžo, Ing.Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav Pompa, Tibor Pompa, 
Ľudovít Svocák 
proti:Mgr. Ján Klein 
zdržal sa: 
neprítomný(í): 
 
 
 
 

Ladislav Oravec 
starosta obce 

 
 

Uznesenie č. 26/2015 
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove konaného dňa 10. 06. 2015 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malý Slavkov na II. polrok 2015 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  
 
schvaľuje 
 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malý Slavkov na II. polrok 2015 
 
 
 
 
Hlasovanie: 
za:Peter Badžo, Mgr. Ján Klein, Ing.Tomáš  Pix, Marek Pompa, Rastislav Pompa, Tibor Pompa, 
Ľudovít Svocák 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný(í): 
 
 
 

Ladislav Oravec 
starosta obce 

 



Uznesenie č. 27/2015 
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove konaného dňa 10. 06. 2015 
Žiadosť o úpravu cestnej komunikácie 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  
 
A/ berie na vedomie 
 
žiadosť o úpravu cestnej komunikácie  
 
B/ poveruje 
 
starostu, aby zistil predbežnú cenu potrebnú na úpravu cestnej komunikácie, zamerať koľko m2 má  
komunikácia a dĺžku obrubníkov 
 
 
Hlasovanie: 
za: Ing.Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít Svocák 
proti: 
zdržal sa: Peter Badžo 
neprítomný(í): 
 
 

Ladislav Oravec 
starosta obce 

 
 

Uznesenie č. 28/2015 
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove konaného dňa 10. 06. 2015 
Vstup do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Tatry-Spiš-Pieniny 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  
 
A/ berie na vedomie 
informácie o vstupe do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Tatry-Spiš-Pieniny 
 
B/ poveruje starostu, 

- zistiť poplatok za ubytovanie 
- pozvať p. Bodnárovú na stretnutie 
- aké je limitovanie dotácií 

 
 
Hlasovanie: 
za:Peter Badžo, Mgr. Ján Klein, Ing.Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav Pompa, Tibor Pompa, 
Ľudovít Svocák 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný(í): 
 
 

Ladislav Oravec 
starosta obce 



Uznesenie č. 29/2015 
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove konaného dňa 10. 06. 2015 
Dotácia na rozšírenie kapacít Materskej školy 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  
 
súhlasí 
 
s podpísaním Zmluvy o poskytnutí dotácie na rozšírenie kapacít Materskej školy 
 
 
 
 
Hlasovanie: 
za:Peter Badžo, Mgr. Ján Klein, Ing.Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav Pompa, Tibor Pompa, 
Ľudovít Svocák 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný(í): 
 
 
 

Ladislav Oravec 
starosta obce 

 
 
 

 
Uznesenie č. 30/2015 

zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove konaného dňa 10. 06. 2015 
Doplnkové dôchodkové poistenie zamestnancov 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  
 
súhlasí 
 
s podpísaním Zamestnávateľskej zmluvy Doplnkového dôchodkového sporenia v termíne od 01. júla 
2015 s príspevkom zamestnávateľa 15,00 Eur mesačne na jedného zamestnanca 
 
 
 
Hlasovanie: 
za:Peter Badžo, Mgr. Ján Klein, Ing.Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav Pompa, Tibor Pompa, 
Ľudovít Svocák 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný(í): 
 
 
 

Ladislav Oravec 
starosta obce 



Uznesenie č. 30/2015 
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove konaného dňa 10. 06. 2015 
Informácia o povodňovej situácii v dňoch 20. – 22. mája 2015 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  
 
berie na vedomie 
 
informácie o povodňovej situácii v dňoch 20. – 22. mája 2015 
 
 
 
 
Hlasovanie: 
za:Peter Badžo, Mgr. Ján Klein, Ing.Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav Pompa, Tibor Pompa, 
Ľudovít Svocák 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný(í): 
 
 

 
Ladislav Oravec 
   starosta obce 


