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Zápisnica z 10. zasadania OZ v Malom Slavkove, konaného dňa 19. 05. 2020. 

 
 

O B E C    MA L Ý    S L A V K O V 

                                                                                                     Malý Slavkov, 19. 05. 2020 

Z Á P I S N I C A 
 

z 10. zasadania obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove konaného 

dňa 19. 05.  2020 o 16.30 hod. v Kultúrnom dome v Malom Slavkove 

 

Prítomní poslanci: 6 - Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika Gromanová, Ing. 

Tomáš Pix, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák  

Neprítomný(í) poslanci: 1 - PaedDr. Ján Klein 

 

Hlavná kontrolórka obce: PhDr. Mária Balková - neprítomná 

Prezenčná listina tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice. 

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice je elektronická nahrávka DVD nosiča č. 9/     /2020. 

 

1. Otvorenie zasadania  

     10. zasadanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol  starosta obce Malý Slavkov p. Ladislav 

Oravec. Privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že 10. zasadanie obecného zastupiteľstva je 

uznášania schopné, zo siedmych poslancov sú prítomní šiesti poslanci (Ing. František Bartko, 

Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika Gromanová, Ing. Tomáš Pix, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák), 

neprítomný je jeden poslanec (PaedDr. Ján Klein).  

 

2. Schválenie programu  

Starosta obce predložil prítomným poslancom na rokovanie program na 10. zasadanie obecného 

zastupiteľstva s tým, že na zasadanie prišli občania p. Senderák, Šimonov, Pursch, ktorí by chceli 

prezentovať svoj názor a nesúhlas s vybudovaním chodníka na rigole (z ul. Kráľovská na ul. Lúčna.). 

Navrhuje, aby sa im dal priestor hneď po bode 3, v rámci bodu Rôzne, aby nemuseli čakať až na 

koniec zasadania. Prítomní poslanci súhlasili s predloženým programom, aj s návrhom p. starostu. 

Následne dal starosta obce  hlasovať za uvedený program. Obecné zastupiteľstvo prijalo k 2. bodu 

programu uznesenie č. 95: Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove schvaľuje program 10. 

zasadania OZ   

1. Otvorenie zasadania  

2. Schválenie programu  

3. Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

4. Kontrola plnení uznesení 

5. Schválenie predaja  pozemku: par. C KN  č. 457/50 – Trembáčová Ľ. 
6. Žiadosť o predaj pozemku:  par. C KN  č. 412/25 – Pišta J. a manž. Patrícia, par. CKN č. 

412/78 – Pišta M., par. CKN č. 253/18 – Peter Jastrabík                                                                                                
7. Schválenie VZN č. 3/2020  - k záväznej časti ÚPN obce Malý Slavkov, zmeny a doplnky 

č. 5 

8. Schválenie generelu rozvoja vodného hospodárstva pre vymedzené územie v katastrálnom 

území obce Malý Slavkov 
9. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy s PAT3, s.r.o. Bratislava – pripojenie na verejnú 

kanalizáciu 
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10. Zriadenie vecného bremena  s PAT3, s.r.o. Bratislava – vybudovanie podzemného 

elektrického vedenia a uzavretie zmluvy o budúcej zmluve s VD Košice  

11. Blankozmenka pre projekt s názvom „Kompostáreň v obci Malý Slavkov“, Kód projektu: 

310011T985  

12. Obstaranie ÚPN obce Malý Slavkov, Zmeny a doplnky č. 6 

13. Schválenie dokumentu „Regionálna nízkouhlíková stratégia pre spádovú oblasť mesta 

Spišská Belá“ 

14. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva – návrh  

15. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce: Lyžiarsky odd. MŠK KK, Hokejový klub mládeže KK, 

Tanečno športové centrum Tempo KK 

16. Žiadosť o finančný príspevok: Rómske srdce, Gerlachovská 65, Malý Slavkov  

17. Žiadosť o prenájom pozemku par. C KN  č. 526 a časti par. C KN  č. 231/1- Oravec L. 

18. Rôzne  

19. Interpelácia poslancov 

20. Diskusia 

21. Záver 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov: 7                                                                                                      
                        

3.  Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa 
Do návrhovej komisie boli starostom navrhnutí: Ing. František Bartko, Kamil Pompa 

za overovateľov zápisnice boli určení: Anatolij Dejneka, Ľudovít Svocák 

za zapisovateľku bola určená: Veroniku Pirožekovú 

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove k 3. bodu programu uznesenie č. 96: Obecné 

zastupiteľstvo v Malom Slavkove 

A/schvaľuje 

návrhovú komisiu v zložení: Ing. František Bartko, Kamil Pompa 

B/berie na vedomie, 
že starosta obce určil  

overovateľov zápisnice: Anatolij Dejneka, Ľudovít Svocák 

zapisovateľku: Veroniku Pirožekovú 

Hlasovanie:  

Počet všetkých poslancov: 7     

                                                                                                         

Tak ako bolo dohodnuté starosta, dal slovo prítomným občanom, aby prezentovali svoje názory na 

vybudovanie chodníka popri ich nehnuteľnostiach. 

 

   Počet Mená poslancov 

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

Gromanová,  Ing. Tomáš Pix,  Kamil Pompa, Ľudovít Svocák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 PaedDr. Ján Klein  

Nehlasovali: 0  

   Počet Mená poslancov 

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

Gromanová,  ,  Ing. Tomáš Pix, Ľudovít Svocák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 PaedDr. Ján Klein 

Nehlasovali: 0  
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18.  Rôzne: Výstavba chodníka medzi rodinnými domami na Kráľovskej ulici 

 

p. Senderák (dotknutý občan): uviedol, že je v obci 28 rokov a  toľko sa trápi aj s predmetným 

kanálom a teraz ešte aj toto. Prečo p. Bučková nebola so žiadosťou o chodník aj za nimi, ktorých sa 

to bezprostredne týka. On s tým v žiadnom prípade nesúhlasí. Kto tam nebýva, je mu to jedno, či tam 

bude chodník. My tu žijeme  a vieme, čo sa tam bude robiť.  Páčilo by sa Vám, keby  Vám niekto 

ščal na zeleninu  či plot? Poukazuje, že  na  Kráľovskej ulici žijú prevažne mladí ľudia tí chodník 

nepotrebujú, aj tak jazdia autami, ale že napr. na Lúčnej ul. žijú už prestarlí obyvatelia  a nemajú 

prechodový chodník na Gerlachovskú ulicu, to už netrápi nikoho.  

p. Ladislav Oravec (starosta obce) – žiadosťou na vybudovanie chodníka sme sa zaoberali na zasadaní 

26. marca 2019. Všetko je pripravené, výstavba chodníkov  na Lúčnej ulici,  tak ako som už 

v minulosti  zastupiteľstvo informoval, je rozdelená na dve etapy. Prvá etapa od RD p. Bodžoňa je už 

schválená. Z peňazí na druhú  etapu vieme  pokryť aj vybudovanie predmetného chodníka. Ak by sa 

rozhodlo, že tam chodník nebude, nie je problém vyňať to z projektu a peniaze použiť inde.  

Ing. František Bartko (poslanec OZ) –  uviedol, že bola na  zastupiteľstvo  adresovaná požiadavka 

zriadiť chodník, lebo ľudia chodia v kanále. Ide o účelovú požiadavku využiť priestor na skrátenie 

cesty. Zastupiteľstvo  sa muselo touto požiadavkou zaoberať.  

p. Šimonov (dotknutý občan): uviedol, že  tam býva 2 roky, vie koľko   tam chodí ľudí (panie, ktoré 

chodia cvičiť). Teraz momentálne sa tam chodí „vytešovať“ 15 výrastkov najmä, z hornej časti obce,           

t. j. vyťaženosť chodníka? Veľa tých, ktorí podpísali žiadosť na vybudovanie chodníka, tam neprešli 

ani raz. Tiež ho zaskočilo, prečo ich, ktorých sa to bezprostredne týka, iniciátori žiadosti obišli. Prečo 

sme sa nestretli ešte pred zastupiteľstvom  všetci alebo sme neboli zavolaní na zasadanie, keď sa to 

riešilo? Ak by išlo o normálny chodník pred domami, nečudoval by sa. P. starosta, obec už má 

vybudované chodníky v celej obci, teraz  už  chýba  len tento medzi nehnuteľnosťami (domami 

a záhradami)? Keď bude chodník,  je potrebné aj osvetlenie. Koľko to bude stáť? Navrhuje, aby sa 

radšej na ich ulici urobil  rozhlas. 

Ľudovít Svocák (poslanec OZ) –  poukazuje, že tým vyšli ľuďom v ústrety, majú to bližšie. On už 

nevie, či bol niekto za nimi, my sme dostali požiadavku,  riešime to aj kvôli regulácii. Spomenul, že 

aj chodník pri Bašistovi  furt riešili. Netreba zabúdať, že  aj na Kráľovskej ulici o takých 20 rokov 

tiež budú ľudia starší. Aj cez neho chodia a jemu to nevadí. Prečo to riešia až teraz. Zastupiteľstvá sú 

verejné, mohli prísť na zasadanie, pozvánky sú v predstihu zverejnené.  Im prišiel podnet, tak  ním 

zaoberali. Čo je to normálny chodník? (Rozprava medzi p. Svocákom a p. Šimonovom) 

Ing. František Bartko (poslanec OZ) –  prišla požiadavka na zastupiteľstvo, on je za to, aby tam obec 

vybudovala chodník. Až potom sa bude dať hovoriť o jeho  vyťaženosti, či riešiť problémy, ktoré 

budú.                                                                                                                                                                                                                                                                          

p. Ladislav Oravec (starosta obce) – na svoju obhajobu uviedol, že zo skúsenosti vie, že takéto miesta 

sú problémové. Z jeho hľadiska, keď tam  chodník  nebude, jemu osobne odpadne strašne veľa. 

Najmä starostí, okrem iného aj pri riešení sťažností. Chodník budú   využívať len niektorí  a tí, čo 

tam bývajú budú mať problémy. On ako starosta vie pochopiť ich výhrady. Skúsme to nejak vyriešiť, 

napr.  bráničkami. Konštatuje, že všetko, čo sa v obci robí, má svoje za a proti. 

Mgr. Veronika Gromanová (poslanec OZ) – uviedla, že nesúhlasí s vybudovaním chodníka. Sama 

bola prekvapená, býva na Lúčnej ulici a nevedela o tejto iniciatíve, ktorú prezentovala p. Oravcová 

na zasadaní. Jej nikto nepovedal, že by tam chcel chodník. Bavme sa tu aj o nákladoch, ktoré obci 

vzniknú napr, vybudovať osvetlenia a pod.  

p. Pirožeková (občianka): reaguje na vyššie uvedené a navrhuje, aby sa peniaze použili na 

vybudovanie chodníka na Gerlachovskej ul. od kostola po cintorín, či parkovisko. Tam je to určite 

potrebnejšie z hľadiska bezpečnosti obyvateľov (z ulíc Gerlachovská, Družstevná, Lomnická. 

Kráľovská aj Lúčna), ktorí nemajú inú možnosť, len chodiť  po okraji štátnej cesty (napr. do kostola, 

na cintorín, na autobus). V súčasnosti je  premávka áut  niekoľko násobne väčšia ako v minulosti. 

Nehovoriac o tom, že väčšina šoférov jazdí neprimerane rýchlo, ako keby obec  začínala až od 

kostola.  Poukázala, že ona už niekoľko rokov ústne predkladá požiadavku osobne p. starostovi, ale 

aj obecnému zastupiteľstvu urobiť aspoň provizórny chodník a zriadiť v tomto nebezpečnom úseku 

retarder, či iné zariadenie, ktoré by primälo  vodičov dodržiavať dopravné predpisy. Odpoveď zo 
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strany kompetentných: „je to problém, ide o štátnu cestu,  nie je miesto a pod“. Poukazuje na to, že 

vybudovanie chodníka  medzi domami na Kráľovskej ulici poslúži jedincom na skrátenie cesty. 

Vybudovanie chodníka od kostola smerom dole k cintorínu alebo parkovisku by zabezpečilo najmä 

bezpečnosť chodcov a  slúžil by viacerým. Je veľmi potrebné sa tým zodpovedne zaoberať skôr, ako 

dôjde k nehode. 

p. Šimonov (dotknutý občan): uviedol, že nebude  zdržiavať, on chce stavať okolo svojej 

nehnuteľnosti oplotenie a potrebuje vedieť aby sa mohli zariadiť ako bude obec postupovať, čo môžu 

robiť a za akých podmienok. 

p. Ladislav Oravec (starosta obce) – v rámci stavebného konania sa môžu odvolať, a ak neuspejú, 

chodník tam bude. 

V rozprave napr.  poslanec p. Dejneka uviedol, že je za výstavbu chodníka medzi domami s tým, že  

navrhol dať tam kamery. Keď tam budú robiť niečo zlé, bude sa to riešiť. Poslanec p. Pompa navrhol 

prítomným občanom, aby aj oni spísali petíciu proti vybudovaniu chodníka. Nakoniec sa dohodli, že 

starosta zvolá stretnutie dotknutých občanov a potom sa uvidí, ako sa bude postupovať ďalej. 

p. Ladislav Oravec (starosta obce) – požiadal člena návrhovej komisie, aby prečítal návrh na 

uznesenie a následne dal za prečítaný návrh hlasovať. Obecné zastupiteľstvo prijalo k 18. bodu 

programu uznesenie č. 115: Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove súhlasí s návrhom zvolať 

stretnutie dotknutých občanov z Kráľovskej ulice ohľadom výstavby chodníka medzi rodinným 

domami na ul. Kráľovská č. 25 a č. 27 a ul. Lúčna č. 26 a č. 28. 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

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

Gromanová,  ,  Kamil Pompa, Ing. Tomáš Pix, Ľudovít Svocák 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 PaedDr. Ján Klein 

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       

 

4. Kontrola plnení uznesení 

p. Ladislav Oravec (starosta obce) - predložil na rokovanie prítomným poslancom Kontrolu plnenia 

uznesení z 9. zasadania 2019. Nikto z prítomných poslancov nemal otázky k uvedenému bodu. 

Starosta požiadal člena návrhovej komisie, aby prečítal návrh na uznesenie a následne  dal hlasovať.  

Obecné zastupiteľstvo prijalo k 4. bodu programu uznesenie č. 97: Obecné zastupiteľstvo v Malom 

Slavkove berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 9. zasadania  OZ, konaného 12. 12. 2019  

ako informatívnu. 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

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

Gromanová,   Ing. Tomáš Pix, Ľudovít Svocák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 PaedDr. Ján Klein 

Nehlasovali: 0  

Počet všetkých poslancov: 7       
 

5. Schválenie predaja  pozemku: par. C KN  č. 457/50 – Trembáčová Ľ. 
p. Ladislav Oravec (starosta obce) –  uviedol, že v tomto prípade ide už o druhý krok pri predaji 

pozemku  p. Trembáčovej. V r. 2018 zastupiteľstvo uz. č. 291/2018 súhlasilo s predajom pozemku 

a schválilo spôsob, dnes  je potrebné schváliť predaj pozemku  žiadateľke.  
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Starosta  požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie č. 98. Následne dal hlasovať 

za prečítaný návrh. Obecné zastupiteľstvo prijalo k 5. bodu programu uznesenie č. 98 Obecné 

zastupiteľstvo v Malom Slavkove schvaľuje predaj pozemku vo vlastníctve obce, parcela C KN číslo 

457/50, druh pozemku ostatná plocha,  o výmere 118 m2, ktorá vznikla oddelením od  parcely C KN 

č.  457/37, druh pozemku ostatná plocha, o výmere 370 m2, evidovanej v katastri nehnuteľností na 

LV č. 1  v k. ú. obce Malý Slavkov, žiadateľovi Ľudmile Trembáčovej, rod. Gregová, nar. 14. 04. 

1966, bytom  Kežmarok, Petržalská 1634/13, za cenu  7,-  €/m2  

Celková výmera odpredávaného pozemku je 118 m2, cena celkom 826,- €, slovom 

osemstodvadsaťšesť eur.  

Prevod sa uskutoční  podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí, t. j. podľa 

osobitného zreteľa. 

Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že ide  o pozemok  okolo stavby, priľahlú plochu, ktorá 

svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, ktorá je vo vlastníctve 

nadobúdateľa.     

(V zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce Malý Slavkov č. 2/2012  par. 12 písm. g)). 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

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

Gromanová,    Ing. Tomáš Pix, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 PaedDr. Ján Klein   

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       

 

6. Žiadosť o predaj pozemku:  par. C KN  č. 412/25 – Pišta Jaroslav . a manž. Patrícia  

p. Ladislav Oravec (starosta obce) – informoval o žiadosti o kúpu pozemku p. Pištu J. Ide stále o tú 

istú lokalitu pri potoku, aj o ten istý problém, kde si niektorí naši spoluobčania postavili domy bez 

stavebného povolenia a teraz by chceli čierne stavby zlegalizovať. Starosta poslancom 

prostredníctvom  situačnej mapy vysvetlil o aký pozemok ide. Uviedol, že  žiadateľ postavil stavbu 

na par. č. 412/25 o rozlohe 249 m2. Tak ako sa dohodli  v r. 2016, pozemky v uvedenej lokalite 

predávajú v zmysle vtedy zhotoveného znaleckého posudku a v zmysle Zásad hospodárenia 

s majetkom obce Malý Slavkov po 11,- EUR/m2 . 

Poslanci Ing. Pix a p. Svocák poukazujú na to, že v uvedenej lokalite po výstavbe inžinierskych sietí 

cena za pozemok určite stúpla. Navrhujú dať vyhotoviť nový znalecký posudok na uvedenú lokalitu, 

ktorý by určite zhodnotil majetok obce a cena za pozemok by sa navýšila. Ďalší problém je s tým, že 

viacerým žiadateľom o pozemok v tejto lokalite, už v minulosti obecné zastupiteľstvo schválilo 

odpredaj pozemkov. Písomnou formou boli informovaní bezprostredne po zastupiteľstve, ako ďalej 

postupovať, no doteraz ani po výzve, ktorá im bola zaslaná minulého roku, aby si to vysporiadali, tak 

neurobili. Ako zastupiteľstvo navrhlo v r. 2019, je treba zrušiť uznesenia o predaji pozemkov tých 

žiadateľov, ktorí  doposiaľ nepodnikli ďalšie kroky potrebné k odkúpeniu pozemkov. 

Ing. Tomáš Pix (poslanec OZ) – sa informuje u starostu, kto je pripojený na vodovodnú prípojku. 

v tejto lokalite. 

p. Ladislav Oravec (starosta obce) – tak ako sa dohodli,  nie je pripojený nikto. Tí, čo si doteraz 

neodkúpili pozemok, tak si vodovodné prípojky budú platiť sami. Čo sa týka zvýšenia ceny za 

pozemok, to už navrhujete a schvaľujete vy, poslanci  obecného  zastupiteľstva.  

Ing. František Bartko (poslanec OZ) – poukazuje, že v danej lokalite je vytvorených 12 stavebných 

pozemkov a z toho je tam už 10 čiernych stavieb. 

Po rozprave člen návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie. Obecné zastupiteľstvo prijalo k 6. 

bodu programu uznesenie č. 99: Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove A/ súhlasí s predajom 

pozemku vo vlastníctve obce, parcela C KN číslo 412/25, druh pozemku ostatná plocha,  o výmere 

249 m2, ktorá vznikla oddelením od  parcely C KN č.  412/1, druh pozemku ostatná plocha, 
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evidovanej v katastri nehnuteľnosti na LV č. 1,  v k. ú. obce Malý Slavkov, žiadateľovi Jaroslavovi 

Pištovi, rod. Pišta, nar. 28. 05. 1995, bytom  Malý Slavkov, Gerlachovská 183/91 a manž. Patrícii 

Pištovej, rod. Gáborová, nar. 18. 04. 1999, bytom Malý Slavkov, Gerlachovská 183/91, 

B/ schvaľuje 

v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  

spôsob prevodu pozemku parcela C KN číslo 412/25, druh pozemku ostatná plocha,  o výmere 249 

m2,  že prevod sa uskutoční  podľa § 9a ods. 8 písm. e), zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí, t. j. 

podľa osobitného zreteľa, za cenu 11,- €/m2 (V zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce Malý 

Slavkov č. 2/2012 par. 12 písm. g)).   

Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že ide o majetkoprávne vysporiadanie pozemku  

zastavaného stavbou – rodinným domom bez súpisného čísla, ktorú žiadatelia postavili bez 

stavebného povolenia a zlegalizovanie predmetnej stavby vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím 

umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.  

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

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

Gromanová,    Ing. Tomáš Pix, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 PaedDr. Ján Klein   

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       

 

6. Žiadosť o predaj pozemku:  par. CKN č. 412/78  –   Pišta Miloš                                                                                             
p. Ladislav Oravec (starosta obce) –  predložil na rokovanie žiadosť o odpredaj pozemku žiadateľa 

M. Pištu. Ide o pozemok o rozlohe 229 m2 (ukazuje na mape), ktorý je pri rodinnom dome, a ktorý si 

na vlastné náklady žiadateľ rokmi upravoval, navážal zeminu. Uvádza, že   pozemok  je pre obec 

nevyužiteľný, obec s ním nemá do budúca  žiadny zámer (ide o medzu). Navrhuje odpredať pozemok. 

Starosta obce požiadal člena návrhovej komisie, aby  prečítal návrh na uznesenie. Následne  dal 

hlasovať za uvedený návrh. 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k 6. bodu programu uznesenie č. 100: Obecné zastupiteľstvo v Malom 

Slavkove A/ súhlasí s predajom pozemku vo vlastníctve obce, parcela C KN číslo 412/78, druh 

pozemku ostatná plocha,  o výmere 229 m2, ktorá vznikla oddelením od  parcely C KN č.  412/1, druh 

pozemku ostatná plocha, o výmere 2114 m2 evidovanej v katastri nehnuteľnosti na LV č. 1,   k. ú. 

obce Malý Slavkov, žiadateľovi Milošovi Pištovi, rod. Pišta, nar. 07. 05. 1995, bytom  Malý Slavkov, 

Gerlachovská 183/93,  

B/ schvaľuje v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov  spôsob prevodu pozemku parcela C KN číslo 412/78, druh pozemku ostatná 

plocha,  o výmere 229 m2,  že prevod sa uskutoční  podľa § 9a ods. 8 písm. e), zákona 138/1991 Zb. 

o majetku obcí, t. j. podľa osobitného zreteľa, za cenu 7,- €/m2 (V zmysle Zásad hospodárenia 

s majetkom obce Malý Slavkov č. 2/2012  par. 12 písm. g)).   

Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že uvedená parcela je pre obec nevyužiteľná,  parcela 

je dlhodobo užívaná žiadateľom a o predmetnú parcelu sa stará na vlastné náklady. 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

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

Gromanová,    Ing. Tomáš Pix, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 PaedDr. Ján Klein   
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Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       

 

6. Žiadosť o predaj pozemku:  par. CKN č. 253/18 – Peter Jastrabík                                                                                                
p. Ladislav Oravec (starosta obce) – informoval o žiadosti p. Jastrabíka, ktorý už v minulosti 

odkupoval od obce pozemok pri senníku. Ostal tam ešte taký cíp obecného pozemku, o ktorý by mal 

žiadateľ záujem. Ide o parcelu o rozlohe 6 m2. Ak poslanci budú mať vôľu odpredať pozemok, 

navrhuje predať ho v zmysle zásad  hospodárenia s majetkom obce za cenu 7,- €/m2 , nakoľko ide 

o malú rozlohu. Ak nie, potom  sa musí dať zhotoviť nový znalecký posudok. Vzniknuté náklady by 

musel znášať žiadateľ. Člen návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie a starosta dal hlasovať. 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k 6. bodu programu uznesenie č. 101: Obecné zastupiteľstvo v Malom 

Slavkove A/ súhlasí s predajom pozemku vo vlastníctve obce, parcela C KN číslo 253/18, druh 

pozemku orná pôda,  o výmere 6 m2, ktorá vznikla oddelením od  parcely C KN č.  253/1, druh 

pozemku orná pôda, o výmere 33154 m2 evidovanej v katastri nehnuteľnosti na LV č. 1,   k. ú. obce 

Malý Slavkov, žiadateľovi Petrovi Jastrabíkovi, rod. Jastrabík, nar. 16. 12. 1959, bytom, Furdekova 

2606/9, 85104 Bratislava – Petržalka, 

B/ schvaľuje v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov  spôsob prevodu pozemku parcela C KN číslo 253/18, druh pozemku orná 

pôda,  o výmere 6 m2,  že prevod sa uskutoční  podľa § 9a ods. 8 písm. e), zákona 138/1991 Zb. o 

majetku obcí, t. j. podľa osobitného zreteľa, za cenu 7,- €/m2 ((V zmysle Zásad hospodárenia 

s majetkom obce Malý Slavkov č. 2/2012  par. 12 písm. g)).  Osobitný zreteľ je zdôvodnený 

skutočnosťou, že pozemok sa nachádza  v tesnej blízkosti nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa, je 

pre obec nevyužiteľný, obec nemá záujem o iné využitie pozemku.  

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

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

Gromanová,    Ing. Tomáš Pix, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 PaedDr. Ján Klein  

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       

 

7. ÚPN obce Malý Slavkov, zmeny a doplnky č. 5 

p.. Ladislav Oravec (starosta obce) – uviedol, že majú pred sebou spracovaný  ÚPN obce Malý 

Slavkov Zmeny a doplnky č. 5 a Správu o postupe obstarania a prerokovania návrhu ÚPN obce Malý 

Slavkov. Na dnešnom zasadaní je potrebné prerokovať vyššie uvedené  a následne dokument 

schváliť. Informoval, že  sú v ňom  zapracované zmeny a doplnky, návrhy a pripomienky dotknutých 

orgánov. Prečítal Rozhodnutie OÚ Prešov, ktoré pojednáva o záväznej časti. Ide o posledný, 

rozhodujúci dokument  v predmetnej veci. Nakoniec sa záväzná časť ÚPN obce Malý Slavkov, 

Zmeny a doplnky č. 5,  v zmysle zákona zverejní po dobu 30 dní. Po 15 dňoch nadobúda 

právoplatnosť. Bol to dlhodobý proces, ktorým sme sa už mnohokrát na zasadaniach zaoberali a 

podrobnosti sa riešili naposledy aj na predchádzajúcom zasadaní OZ.  

Ing. Pix (poslanec OZ) – sa zaujíma, čo sa na základe vyjadrení dotknutých orgánov zmenilo na 

pôvodnom dokumente. 

p. Ladislav Oravec (starosta obce) – zmenili sa len trasy, ale to bolo už v prvotnom návrhu, vyčlenilo 

sa územie pri potoku. Následne starosta obce Ladislav Oravec ukazuje a vysvetľuje širšie vzťahy 

dotknutého územia. Zmena oproti Územnému plánu – golf z hornej časti na dolnú časť.  Zároveň sa 

pýta prítomných poslancov, či sa chcú ešte niečo k danej veci opýtať. Vysvetľuje, že návrh už bol 

vyvesený a po dnešnom schválení pôjde na opätovné vyvesenie. Posledná pečiatka je Rozhodnutie 

OÚ v Prešove. 



8 
Zápisnica z 10. zasadania OZ v Malom Slavkove, konaného dňa 19. 05. 2020. 

Ing. Bartko člen návrhovej komisie – číta návrh uznesenie a následne starosta dáva hlasovať 

o predloženom  návrhu. 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k 7. bodu programu uznesenie č. 102: Obecné zastupiteľstvo v 

Malom Slavkove A/berie na vedomie 

1. Správu o postupe obstarania a prerokovania návrhu Územného plánu obce Malý Slavkov, 

Zmeny a doplnky č.5 vypracovanú Ing. arch. Vladimírom Debnárom,  odborne spôsobilou 

osobou na  obstarávania ÚPP a ÚPD podľa § 2a stavebného zákona , (reg. č. 294), 

2. Výsledok preskúmania návrhu Územného plánu obce Malý Slavkov , Zmeny a doplnky č.5 

Okresným  úradom v Prešove podľa § 25 stavebného zákona  ( stanovisko OÚ Prešov OU-

PO-OVBP1-2020/018603/032697 zo dňa 16.04.2020), 

3. Vyhodnotenie  stanovísk a pripomienok k návrhu Územného plánu obce Malý Slavkov, 

Zmeny a doplnky č.5 podľa § 22 stavebného zákona. 

B/schvaľuje   podľa § 27 ods. 3 stavebného zákona a podľa § 11 ods. 4 písm. c) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Územný plán obce Malý Slavkov, 

Zmeny a doplnky č.5 spracovaný Ing. arch. Petrom Topinkom, autorizovaným  architektom  SKA. 

C/ žiada: starostu obce Malý Slavkov prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie 

ÚPP a ÚPD podľa § 2a stavebného zákona:  

1.   Zverejniť záväznú časť Územného plánu obce Malý Slavkov, Zmeny a doplnky č.5 v zmysle      

      § 27 stavebného zákona,           
2. Označiť dokumentáciu Územného plánu obce Malý Slavkov , Zmeny a doplnky č.5 schvaľovacou 

doložkou v zmysle § 28 ods.1 stavebného zákona, 

3. Uložiť Územný  plán  obce Malý Slavkov , Zmeny a doplnky č.5 v zmysle § 28 ods. 3 a 4  

stavebného zákona na Obecnom úrade Malý Slavkov, na Stavebnom úrade obce Malý Slavkov  

a na Okresnom  úrade Prešov, Odbore výstavby a bytovej politiky,   

4. Vyhotoviť o obsahu Územného plánu obce Malý Slavkov , Zmeny a doplnky č. registračný list 

v zmysle § 28 ods. 5 stavebného zákona a spolu s kópiou uznesenia o schválení doručiť 

Ministerstvu dopravy a výstavby   Slovenskej republiky. 
                             termín: do 3 mesiacov od schválenia územného plánu 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

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

Gromanová,    Ing. Tomáš Pix, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 PaedDr. Ján Klein  

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       

 

7. Schválenie VZN č. 3/2020  k ÚPN obce Malý Slavkov, zmeny a doplnky č. 5                                

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – predkladá a informuje s obsahom VZN č. 3/2020 k ÚPN obce 

Malý Slavkov, zmeny a doplnky č. 5. Návrh VZN bol zverejnený v zmysle zákona, v mieste 

obvyklým spôsobom na úradnej tabuli a internetovej stránke obce po dobu 30 dní. V rámci tejto doby 

neboli vznesené žiadne pripomienky, či návrhy, preto dnes môžu pristúpiť k schváleniu VZN č. 

3/2020. Člen návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie a následne dal zaň  starosta  hlasovať. 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k 7. bodu programu uznesenie č. 103: Obecné zastupiteľstvo v Malom 

Slavkove Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podľa  § 11 ods.4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa §27 ods.3 stavebného zákona  Všeobecne 

záväzné nariadenie obce Malý Slavkov č. 3/2020, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu 

obce Malý Slavkov, Zmeny a doplnky č.5, a ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 

Obce Malý Slavkov č. 2/2007 v znení VZN č.13/2010, VZN č.15/2010, VZN č.1/2013 a VZN 
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č.1/2017,  ktorým sa vyhlásila Záväzná časť Územného plánu obce Malý Slavkov, VZN č. 3/2020  

tvorí prílohu tohto uznesenia. VZN č.3/2020. 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

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

Gromanová,    Ing. Tomáš Pix, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 PaedDr. Ján Klein   

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       

 

8. Schválenie generelu rozvoja vodného hospodárstva pre vymedzené územie v katastrálnom 

území  obce Malý Slavkov 

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – pripomenul poslancom, že o tom už v minulosti  debatovali. Ide 

o prepojenie vodovodného systému obce s vodojemom vo Veľkej Lomnici a o  rozšírenie kanalizácie. 

O toto prepojenie žiadala obec PVS a. s.,  ktorá v apríli minulého roka vypracovala generel  rozvoja 

vodného hospodárstva pre vymedzené územie v k. ú . obce Malý Slavkov. Požiadal člena návrhovej 

komisie, aby prečítal návrh na uznesenie. Obecné zastupiteľstvo prijalo k 8. bodu programu 

uznesenie č. 104: Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove schvaľuje generel rozvoja vodného 

hospodárstva pre vymedzené územie v katastrálnom území obce Malý Slavkov, vypracovaného 

firmou Podtatranská vodárenská spoločnosť a. s., Hraničná 662/17, Poprad v apríli r. 2019.    
Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

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

Gromanová,    Ing. Tomáš Pix, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 PaedDr. Ján Klein 

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       

 

9. Zmluva č. 1/2020/ZoBZ  o uzavretí budúcej zmluvy  o pripojení na verejnú kanalizáciu 

a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou  
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – predkladá na rokovanie Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy 

ohľadom pripojenia na verejnú kanalizáciu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou do 

ČOV medzi obcou a   spoločnosťou PAT3. Ide o to, že spoločnosť PAT3  vykrýva všetky výdavky 

pri výstavbe ČOV. Aby mali právnu istotu a  ich investícia bola ošetrená aj právne,  predkladajú túto 

zmluvu. Ide tam aj o to, aby obec mala aj pri rozšírení rezervu equivalentu (obec bude mať 1/3, PAT3 

2/3). Obec má tým pádom odvod poriešený. Dáva priestor   zástupcovi spoločnosti p.  Hrnčárovej. 

p. Hrnčárová (zástupca PAT3) – potvrdzuje slová starostu obce a informuje prítomných, že ich firma   

vložila do výstavby ČOV nemalé finančné prostriedky, touto zmluvou sa vlastne chránia. Chcú 

docieliť, aby sa všetci developeri podnikajúci v katastri obce podieľali na nákladoch a refundovali 

ich. Informuje aj tom, že pôvodne mali navrhnutú modernú ČOV s membránami, ale tým, že je tu 

stále zima, museli riešiť taký typ ČOV, aký majú v tejto oblasti ostatní. Teraz sa rieši, aká je kapacita 

potoka a koľko recipientu ide do potoka. Nevieme to presne prerátať, urobí sa to pri kolaudácii.  

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – najlepšia, akú doposiaľ obec podpísala je táto zmluva s PAT3. 

Pre obec je výhodná, nakoľko PAT3 pokrýva všetky náklady a obec to nestojí nič. Nezabudnime, že 

ešte v septembri r. 2019 sme sa borili s tým, čo budeme robiť a teraz už máme ČOV a onedlho ju 

budeme spúšťať. 
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p. Hrnčárová (zástupca PAT3) – uviedla, že obec má šikovného starostu, treba si to vážiť. Spoločne 

a za krátky čas sa nám podaril  husársky kúsok, začať v obci budovať  ČOV a dosiahnuť jej 

spolufinancovanie z Environmentálneho  fondu  a developérmi vo výške 5%.   

p. Svocák (poslanec OZ) – pýta sa, či obci bude stačiť taký equivalent? Prečo PAT3 má viac, až 2/3? 

p. Hrnčárová (zástupca PAT3) – na prepočet equivalentu je daná  rovnica.  PAT3 musí prevádzkovať 

skúšobne 1 rok. Bude to kontrolované. V prípade nesplnenia dohodnutej normy, musia vrátiť dotáciu. 

Equivalent je na základe územného rozhodnutia, všetci developéri sa do toho zapoja. 

p. Ladislav Oravec (starosta obce) – 1500 equivalent budeme mať my, budeme zazmluvňovať občana, 

ktorý bude napojený na kanalizáciu. Tak, ako PAT3, aj ostatní developéri budú zazmluvnení. 

p. Svocák (poslanec OZ) – pýta sa, kto bude spravovať a kto bude účtovať equivalenty. Nechápe, 

prečo sa zazmluvňujú equivalenty. Poukazuje, že ČOV je obecná a kanalizácia PAT3. 

p. Ladislav Oravec (starosta obce) – správcom bude osoba, ktorá má na to osvedčenie, účtovať 

equivalenty bude obec. Vysvetľuje, že sa bude zazmluvňovať podľa stočného. Čo sa týka vlastníctva,  

je to len dočasný stav, bude sa to riešiť. Kanál bude buď obecný alebo PVS. 

Uviedol, že  v konečnom dôsledku, obec bude mať už zmluvu a obci equivalent 800 pre potreby obce 

stačí. 

p. Svocák (poslanec OZ) – pýta sa na rozdelenie, pripadá mu to čudné a pýta sa, čo sa stane obci, keď 

nenaplní equivalent. 

p. Hrnčárová (zástupca PAT3) – pýta sa, prečo by sa equivalent nemal naplniť? Rezervy vo výstavbe 

sa dajú ospravedlniť. Rovnica na equivalent nie je rovnicou na domy. Dokumentuje sa, koľko je 

rodinných domov, obyvateľov, počet osôb v dome. V obci sú veľké domy. 

p. Bartko (poslanec OZ) – poukazuje, aby nenastala situácia, že niekomu v obci sa povie, že už nie je 

pre neho equivalent, čo potom. 

p. Ladislav Oravec (starosta obce) – equivalent je potrebné zazmluvniť. Pri situácii, že obec už nebude 

mať equivalent, tak ho môže zazmluvniť napríklad firma PAT3. 

P. Svocák (poslanec OZ) – to znamená, že PAT3 môže predávať. Nechápe, prečo sa to delí a nemá 

to len jeden. 

p. Ladislav Oravec (starosta obce) – všetko, čo máme zahrnuté v ÚPN (domy), sa už započítalo do 

tých 800 equivalentov. 

p. Hrnčárová (zástupca PAT3) – reaguje na otázku poslanca Svocáka uviedla, že je to  jednoducho 

preto, aby sa aj developerské spoločnosti podnikajúce v obci  podieľali na financovaní kanalizácie. 

My postavíme kanalizáciu. Možno bude združená. Načo nám bude kanál, my ho odovzdáme obci. 

Môže to byť aj tak, že sa developéri budú podieľať podľa toho, aký úsek a cez koho územie  pôjde 

kanál. Opäť zdôrazňuje, že uvedenou zmluvou chránia sami seba, aby mali právne záruky. Je to 

jednoduchá vec – ľudia budú platiť obci, obec bude mať zisk. 

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – ubezpečil, že je to dobrá zmluva pre obec a pripomína, že 

v septembri sme sa borili s tým, že čo budeme robiť. Teraz máme ČOV vo výstavbe a v júli nás čaká 

jej kolaudácia. 

Po rozprave o ČOV a kanalizácii v obci, o predmetnej zmluve,  starosta obce požiadal člena 

návrhovej komisie, aby prečítal návrh na uznesenie. Následne dal za uvedený návrh hlasovať. 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k 9. bodu programu uznesenie č. 105: Obecné zastupiteľstvo v Malom 

Slavkove schvaľuje  Zmluvu č. 1/2020/ZoBZ o uzavretí budúcej zmluvy o pripojení na verejnú 

kanalizáciu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou medzi Obcou Malý Slavkov, 

Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov, v zastúpení Ladislavom Oravcom, starostom obce Malý 

Slavkov, ako budúci vlastník a prevádzkovateľ Čističky odpadových vôd a verejnej kanalizácie 

a spoločnosťou PAT3, spol. s. r. o.  Bratislava, Rebarborová 1/C, 821 07 Bratislava v zastúpení Mgr. 

Attilom Horváthom a Ing. Dušanom Eľkom, konateľmi, ako budúci producent. 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

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

Gromanová,    Ing. Tomáš Pix, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák 

Proti:   
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Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 PaedDr. Ján Klein 

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       

 

10. Zriadenie vecného bremena  s PAT3, s.r.o. Bratislava – vybudovanie podzemného     

elektrického vedenia a uzavretie zmluvy o budúcej zmluve s VD Košice  

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informuje, že materiály mali k dispozícii, v minulosti už podobné 

riešili. Ide o to, že spoločnosť PAT3 požiadala o zriadenie vecného bremena,  z dôvodu vybudovania 

podzemného elektrického vedenia pre projekt „Huncovské drevenice I. etapa“.  Z uvedeného dôvodu 

je potrebné uzatvoriť zmluvu  o budúcej zmluve medzi obcou Malý Slavkov, ako povinný z vecného 

bremena  a akciovou spoločnosťou Východoslovenská distribučná  ako oprávnený z vecného 

bremena, ktorá je vlastníkom stavby – podzemného  elektrického vedenia o dĺžke cca 1800 m, a ktoré 

má prechádzať aj cez pozemky obce. Obsahom vecného bremena bude povinnosť obce strpieť 

umiestnenie elektroenergetického zariadenia a jeho príslušenstva na slúžiacom pozemku tak, ako to 

bude zakreslené v GP na zriadenie vecného bremena. 

Po prejednaní daného bodu, požiadal starosta obce  člena návrhovej komisie, aby prečítal návrh na 

uznesenie. Obecné zastupiteľstvo prijalo k 10. bodu programu uznesenie č. 106: Obecné 

zastupiteľstvo v Malom Slavkove A/schvaľuje zriadenie vecného bremena z dôvodu vybudovania 

podzemného elektrického vedenia na projekt spoločnosti PAT 3, s. r. o. Bratislava, Rebarborová 1/C, 

821 07 Bratislava „Huncovské drevenice I. etapa“  

B/súhlasí s podpísaním Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy (Zmluva o uzavretí vecného bremena) 

medzi obcou Malý Slavkov, Gerlachovská 52, v zastúpení Ladislavom Oravcom, starostom obce 

Malý Slavkov, ako povinný z vecného bremena a Východoslovenskou distribučnou, a. s. Mlynská 

31, 042 91 Košice, zastúpenou Ing. Ritou Semanovou Brostlovou, vedúcou  úseku Zákaznícke 

distribučné služby a JUDr. Samuelom Szunyogom, vedúcim odboru Vlastnícky a komunikačný 

manažment, ako oprávnený, ktorá spočíva strpieť umiestnenie elektro-energetického zariadenia 

a jeho príslušenstva (predpokladaná dĺžka 1800 m) tak,  ako to bude po ukončení stavby zakreslené 

v GP na zriadenie vecného bremena, zmluva tvorí prílohu tohto uznesenia. 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

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

Gromanová,    Ing. Tomáš Pix, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 PaedDr. Ján Klein 

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice z 10. zasadania OZ, zo dňa 

19. 05. 2020. 

 

11. Blankozmenka pre projekt s názvom „Kompostáreň v obci Malý Slavkov“, Kód projektu:  

      310011T985 
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – jedná sa o to, že OZ schvaľuje prázdnu blankozmenku na 

maximálnu sumu.  Po preskúmaní rôznych možností na pôžičku sa zistilo, že takáto forma je pre obec 

výhodnejšia. Už sme to mali mať schválené dávno, no kvôli COVID-19 sa to posunulo. Všetko je 

v súlade  so zmluvou o poskytovaní nenávratného finančného príspevku pre projekt s názvom 

„Kompostáreň v obci Malý Slavkov“. Blankozmenka je vystavená pre poskytovateľa MŽP SR 

v zastúpení Slovenskej agentúry ŽP. Člen návrhovej komisie prečítal prítomným návrh na uznesenie   

po čom dal starosta hlasovať. Obecné zastupiteľstvo prijalo k 11. bodu programu uznesenie č. 107: 

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove schvaľuje v súlade so zmluvou o poskytovaní 
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nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2017-32/33, zo dňa 20.01.2020 (ďalej 

len „Zmluva o poskytnutí NFP“) a článkom 13 ods. 1 „Zabezpečenie pohľadávky, poistenie majetku 

a zmluvné pokuty“, prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve 

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky 

Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme vlastnej blankozmenky a vystavenie vlastnej 

blankozmenky pre poskytovateľa Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 

Bratislava. IČO:42 181 810 (ďalej len „Poskytovateľ“),  v zastúpení Slovenská agentúra životného 

prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, IČO : 00 626 031, poštová adresa – Slovenská 

agentúra životného prostredia, Sekcia fondov EÚ, Karloveská 2, 841 04 Bratislava 4, pre projekt s 

názvom „Kompostáreň v obci Malý Slavkov“, Kód projektu: 310011T985. 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

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

Gromanová,    Ing. Tomáš Pix, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 PaedDr. Ján Klein 

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       

 

12. Návrh na začatie obstarania ÚPN obce Malý Slavkov, Zmeny a doplnky č. 6 

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informoval, že ide o zmeny pre lokalitu REA Tatry. Uvedený 

dokument bol pôvodne zahrnutý v ÚPN zmeny a doplnky č. 5. Neskôr ju obstarávateľ REA Tatry   

vyňal z ÚPN O z. a d. č. 5 a zahrnul ju do ÚPN O z. a d. č. 6. Dôvodom podnetu na obstaranie ÚPNO 

M.S: Z a D č. 6 je zámer zmeny funkčného využitia vymedzeného územia pre rozšírenie  plôch 

rekreácie a CR a plánovaným úsekom cesty III. triedy. V uznesení bude zahrnutá požiadavka obce, 

že obstarávateľ zabezpečí  úplné znenia grafickej časti Územného plánu obce Malý Slavkov     (scelia 

sa všetky doterajšie zmeny a doplnky do jedného komplexného ÚPN O Malý Slavkov). 

V rozprave sa  p. starosta snažil vysvetliť a poopraviť  názory niektorých poslancov (napr. p. Svocáka 

- načo všetko prekresľovať) – podľa zákona, ak by nebol ÚPN menený 4 roky, aj tak sa  musí dať 

prekontrolovať, či je platný. Niekoľkokrát už o tom hovoril, že ÚPN je dôležitý dokument každej 

obce, ktorý však podlieha zmenám, vyvolaných skrze  proces všeobecného rozvoja obce. Zdôrazňuje, 

že zmena ÚPN nemení vlastnícke vzťahy. 

P. Bartko (poslanec OZ) – navrhuje, či sa nedá, aby bol v zmene ÚPN navrhnutý aj obchvat obce. 

Po rozprave požiadal starosta obce člena návrhovej komisie, aby prečítal návrh na uznesenie na  

začatie obstarania ÚPN O MS, z. a d. č. 6 pre lokalitu REA Tatry a dal za to hlasovať. 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k 12. bodu programu uznesenie č. 108: Obecné zastupiteľstvo v Malom 

Slavkove A/berie na vedomie Dôvodovú správu návrhu na začatie obstarávania Územného plánu 

obce Malý Slavkov, Zmeny a doplnky č. 6, ktorá tvorí prílohu tohto uznesenia 

B/schvaľuje 

1. Začatie obstarávania Územného plánu obce Malý Slavkov, Zmeny a doplnky č. 6 pre lokalitu REA 

Tatry, vymedzenú: 

Zo severu -  plánovaným úsekom cesty III. tr. smer Huncovce   

Zo západu – pozemkom KNC 695 k.ú. Malý Slavkov 

Z juhu – pozemkami KNC 663 a KNC 646 k.ú. Malý Slavkov 

Z východu – hranicou zastavaného územia  obce k 1.1.1990 

2. Spracovanie úplného znenia grafickej časti Územného plánu obce Malý Slavkov 

3. Financovanie obstarávateľských a spracovateľských výkonov subjektom, v záujme ktorého  

    sa obstaráva  Územného plánu obce Malý Slavkov, Zmeny a doplnky č. 6 aj s úplným znením       

    grafickej časti. 
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Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 
5 Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika Gromanová,    Ing. Tomáš 

Pix, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák 

Proti:   

Zdržal sa: 1 Ing. František Bartko 

Neprítomní: 1 PaedDr. Ján Klein 

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       

 

13. Schválenie dokumentu „Regionálna nízkouhlíková stratégia pre spádovú oblasť mesta 

Spišská Belá“ 
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – v krátkosti oboznámil prítomných s dokumentom „Regionálna 

nízkouhlíková stratégia pre spádovú oblasť mesta Spišská Belá“. Vysvetľuje, že je  potrebné riešiť 

to,  pretože ak by obec chcela v budúcnosti v tejto oblasti niečo realizovať (znižovanie a úspora 

spotreby energii a pod.), bez schváleného  dokumentu by sa to nedalo.  Stratégia sa týka celej 

spádovej oblasti mesta Spišská Belá, teda aj našej obce. Niektorým to treba. Naša obec to momentálne 

nepotrebuje, nakoľko už máme napr. zrekonštruované  verejné osvetlenie s  LED žiarovkami, 

momentálne prebieha rekonštrukcia budovy obecného úradu so zreteľom na zníženie energetickej 

záťaže. Dokument dalo vypracovať mesto Spišská Belá, financoval to štát. 

Po krátkej rozprave p. starosta požiadal člena návrhovej  komisie, aby prečítal návrh a následne 

požiadal prítomných poslancov o hlasovanie.   

Obecné zastupiteľstvo prijalo k 13. bodu programu uznesenie č. 109: Obecné zastupiteľstvo v 

Malom Slavkove schvaľuje dokument „Regionálna nízkouhlíková stratégia pre spádovú oblasť 

mesta Spišská Belá, stratégia tvorí prílohu tohto uznesenia. 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

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

Gromanová,    Ing. Tomáš Pix, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 PaedDr. Ján Klein 

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       

 

14. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva – návrh  

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informuje, že Návrh  Zásad odmeňovania poslancov OZ mu 

doručil jedine p. poslanec Bartko. Teraz im ho predkladá na rokovanie. Všetko, čo je zapracované  

v návrhu p. Bartka, bude zverejnené  na úradnej tabuli a na webovej stránke obce najmenej 15 dní. 

Člen návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie a starosta obce dal hlasovať za tento návrh. 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k 14. bodu programu uznesenie č. 110: Obecné zastupiteľstvo 

V Malom Slavkove schvaľuje Návrh Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva č. 

1/2020, zásady tvoria prílohu tohto uznesenia. 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

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

Gromanová,    Ing. Tomáš Pix, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák 

Proti:   

Zdržal sa:   
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Neprítomní: 1 PaedDr. Ján Klein 

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7     

  

15. Žiadosť o finančný príspevok, dotáciu z rozpočtu obce: Lyžiarsky odd. MŠK KK,      

      Hokejový klub mládeže  KK, Tanečno športové centrum Tempo KK 

p. Ladislav Oravec (starosta obce) – informuje, že prišli žiadosti o finančný príspevok z rozpočtu 

obce od organizácií z mesta Kežmarok, v ktorých pôsobia aj žiaci  našej obce. Mesto Kežmarok 

prijalo uznesenie, kde podporuje športové kluby, ale len na počet detí s trvalým pobytom v meste 

Kežmarok. Je  to nepochopiteľné, napr. ja si zriadim v obci klub, kde budú prihlásení len žiaci 

s trvalým pobytom v Kežmarku a potom  budem žiadať mesto Kežmarok,  aby mi prispelo na činnosť 

klubu, pretože jeho členmi sú  žiaci z Kežmarku. Zároveň informuje, že kvôli COVID-19 podielové 

dane budú menšie. Už aprílové dane boli o 11 tisíc nižšie ako marcové,  a môže to ísť  ešte nižšie. 

Momentálne obec na to nemá  financie.    

Počas rozpravy o týchto žiadostiach poslanci uviedli, napr. p. Svocák pripomína, že dotácie predsa 

zrušili, ale na druhej strane uvádza, že tu máme žiadosti a treba to riešiť,   p. Bartko navrhuje, aby sa 

na začiatku roka vyčlenil obnos peňazí, ktorý by sa potom rozdelil, p. Pix poukazuje, ako prídu k tomu 

ostatní občania – deti, ktoré chodia do iných  klubov? P. starosta  uvádza, že je potrebné mať nejaké 

pravidlá, napríklad podporiť priamo športovca, nie klub.  

Na záver p. Bartko člen návrhovej komisie – číta návrh a starosta navrhuje hlasovať za uvedené 

žiadosti amblok a pripomína, že hlasujú za neschválenie dotácie. Prítomní súhlasili s návrhom a  

Obecné zastupiteľstvo prijalo k 15. bodu programu uznesenie č. 111: Obecné zastupiteľstvo v Malom 

Slavkove neschvaľuje finančný príspevok, dotáciu z rozpočtu obce pre: Lyžiarsky odd. MŠK KK, 

Hokejový klub mládeže KK, Tanečno športové centrum Tempo KK.  

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 
4 Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika Gromanová,    Ing. Tomáš 

Pix, Kamil Pompa 

Proti: 1 Ľudovít Svocák 

Zdržal sa: 1 Ing. František Bartko 

Neprítomní: 1 PaedDr. Ján Klein 

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       
 

16. Žiadosť o finančný príspevok: Rómske srdce, Gerlachovská 65, Malý Slavkov  

p. Ladislav Oravec (starosta obce) – predkladá žiadosť o finančný príspevok Združenia Rómske srdce 

v zastúpení predsedu združenia p. Mareka Pištu na projekt pod názvom „Daj mi šancu“. Uvádza sa 

v nej, že príspevok by bol použitý na uhradenie výdavkov spojených s výletom rómskych detí do 

Vysokých Tatier. Zdôvodňuje, že v minulosti už tieto deti jeden výlet absolvovali  a týmto zážitkom 

boli veľmi obohatené. 

p. Pompa (poslanec OZ) – informuje, že Rómske srdce, štatutár Marek Pišta prevdepodobne nemá 

platné stanovy.  

p. Ladislav Oravec (starosta obce) – v predchádzajúcom bode sme už rozoberali dotácie a príspevky 

Opäť zdôrazňuje,  že obec nemá v rozpočte na to financie, s čím sa väčšina poslancov stotožnila. 

p. Bartko číta návrh na uznesenie a potom starosta dáva hlasovať za neschválenie predloženej 

žiadosti.Obecné zastupiteľstvo prijalo k 16. bodu programu uznesenie č. 112:  

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove neschvaľuje žiadosť o finančný príspevok: Združeniu 

Rómske srdce, Gerlachovská 65, Malý Slavkov.  
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Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 
5 Ing. František Bartko Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika 

Gromanová,    Ing. Tomáš Pix, Kamil Pompa 

Proti:   

Zdržal sa: 1 Ľudovít Svocák 

Neprítomní: 1 PaedDr. Ján Klein 

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       

 

17. Žiadosť o prenájom pozemku par. C KN  č. 526 a časti par. C KN  č. 231/1- Oravec L.             

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informuje, že bola podaná žiadosť o prenájom, prípadne aj 

o kúpu  pozemku za obcou v lokalite pri ČOV  a senníku (par. č. 526 a časť par. č. 231/1) za účelom 

včelárstva.  

p. Bartko (poslanec OZ) – požaduje reálnu mapku, či situačný plán. Z toho, čo je v žiadosti, nevieme 

presne vyčítať o čo má žiadateľ záujem. Z jeho pohľadu ide o cestu ku kompostárni. Potrebujeme  

presne vedieť, čo je pre nás akceptovateľné,  aby sme mohli rozhodnúť. 

Rozvinula sa diskusia, kde p. Svocák  plne podporuje túto žiadosť. Informuje, že už bol daný na 

vypracovanie geometrický plán, p. Bartko stále požaduje reálny situačný plán, o ktoré konkrétne 

miesto ide, aby mohli zodpovedne rozhodnúť.  P. starosta  poukazuje, že zastupiteľstvo je kolektívny 

zbor, orgán, ktorý     rozhoduje  spoločne. P.  Svocák tu rieši niečo za niekoho. Z tej žiadosti nie je 

jasné, čo vlastne žiadateľ chce. Do budúcna tam však vidí potenciál, že  to bude využívať obec. 

V závere  sa dohodli, že ak žiadateľ  doplní   svoju žiadosť  o konkrétnejšie údaje ako sú situačný 

nákres, m2, dĺžka nájmu, potom sa ňou budú opätovne zaoberať. 

Člen návrhovej komisie  číta návrh na uznesenia a starosta dáva hlasovať za prečítaní návrh.  

Obecné zastupiteľstvo prijalo k 17. bodu programu uznesenie č. 113: Obecné zastupiteľstvo v Malom 

Slavkove berie na vedomie žiadosť o prenájom pozemku par. C KN  č. 526 a časti par. C KN  č. 

231/1 p. Oravca Lukáša s tým, že obecné zastupiteľstvo sa bude so žiadosťou opätovne zaoberať po 

jej doplnení   o konkrétnejšie údaje zo strany žiadateľa (situačný nákres, m2, dĺžka nájmu). 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

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

Gromanová,    Ing. Tomáš Pix, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 PaedDr. Ján Klein 

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       

 

18.  Rôzne: Informácia Komisie na ochranu verejného záujmu 
P. 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 2019.  Keďže   všetci tu prítomní sú členmi tejto komisie, dáva im 

k dispozícií svoje Oznámenie funkcií, zamestnaní a činnosti 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 18. bodu programu uznesenie č. 114: 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 
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verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 

Z. z.  k 31. marcu 2020 starostu obce Malý Slavkov p. Ladislava Oravca.  

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

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

Gromanová, Ing. Tomáš Pix, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 PaedDr. Ján Klein 

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       

 

18.  Rôzne: Delegovanie poslanca Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove  do  Rady školy 

pri MŠ Malý Slavkov na štvorročné funkčné obdobie r. 2020 - 2024 

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informuje, že Rade školy pri MŠ v Malom Slavkove končí 

v týchto dňoch funkčné obdobie, čo znamená, že majú vybrať zástupcu za OZ do rady školy. 

Navrhuje delegovať do Rady školy, Ing. Františka Bartka, poslanca OZ. 

Člen návrhovej komisie  číta návrh na uznesenia a starosta dáva hlasovať za prečítaní návrh.  

Obecné zastupiteľstvo prijalo k 18. bodu programu uznesenie č. 116: Obecné zastupiteľstvo v Malom 

Slavkove deleguje poslanca Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove Ing. Františka Bartka do  

Rady školy pri MŠ Malý Slavkov na štvorročné funkčné obdobie r. 2020 – 2024. 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 
5 Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika Gromanová,  Kamil Pompa, 

Ing. Tomáš Pix, Ľudovít Svocák 

Proti:   

Zdržal sa: 1 Ing. František Bartko 

Neprítomní: 1 PaedDr. Ján Klein 

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       

 

19. Interpelácia poslancov 

p. Svocák (poslanec OZ) – sa pýta, dokedy bude patriť vodovod na Kráľovskej ulici pod správu obce, 

prečo hasiči chodia počas Korony k repatriantom. 

p. Ladislav Oravec (starosta obce) – vyzerá to tak, že v tomto roku by sa to mohlo odpredať PVS. 

Informuje, že dobrovoľný hasičský zbor obce je zaradený do kategórie B. V rámci rozmiestnenia síl 

a prostriedkov sa musia  zúčastňovať aj takýchto vecí. Obec dostáva od štátu dotáciu na dobrovoľný 

hasičský zbor obce, preto chodia aj k repatriantom.  

 

20. Diskusia  

p. Pix (poslanec OZ) – dostáva otázky od občanov, či nemôžu byť zverejňované kamerové záznamy 

zo zasadania OZ. 

p. Ladislav Oravec (starosta obce) – informuje, že z každého OZ je vypracovaná podrobná zápisnica, 

ak má niekto záujem, môže prísť na úrad a pozrieť si záznam. 

p. Pix (poslanec OZ) – informuje, že sa zúčastnil na seminári ohľadom eurofondov. Existuje  

nezisková organizácia, ktorá má také stroje pomocou, ktorých  vie zistiť podložie, hrúbku asfaltu. 

Toto meranie je bezplatné, platí sa len prevoz stroja. Do budúcna by to mohla obec využiť. 

p. Bartko (poslanec OZ) – poukazuje na stav stromov na ulici Družstevnej a vŕbu pri obecnom úrade, 

navrhuje zrezať ich. 
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p. Ladislav Oravec (starosta obce) – vŕba je zdravá, nikoho neohrozuje, má tu už svoje nezastupiteľné  

miesto, tvorí dominantu v tejto časti obce. Každý rok je upravovaná, staráme sa o ňu. Zatiaľ  ju 

nepotrebujeme odstraňovať. 

p. Ladislav Oravec (starosta obce) – informuje  poslancov o výstavbe a postupe prác na novej 

zasadačke nad požiarnou zbrojnicou. 

 

21. Záver 

     Starosta obce Ladislav Oravec poďakoval prítomným za aktívnu účasť na 10. zasadaní obecného 

zastupiteľstva obce Malý Slavkov a ukončil rokovanie. 

   

 

 

 

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

                        Ladislav Oravec  

                                                                                                                 starosta obce 

 

 

                                                                                                       

Overovatelia: 
 

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

 

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

 

 

Zapísala: Veronika Pirožeková 
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Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 

 

Malý Slavkov, 19. 05. 2020 

Uznesenia 
z 10. zasadania obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove 

konaného dňa  19. mája  2020 o 16.30 hod. v zasadačke v Malom Slavkove 

 

Uznesenie č. 95 

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

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

schvaľuje  

program 10. zasadania OZ  

1. Otvorenie zasadania  

2. Schválenie programu  

3. Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Schválenie predaja  pozemku: par. C KN  č. 457/50 – Trembáčová Ľ. 
6. Žiadosť o predaj pozemku:  par. C KN  č. 412/25 – Pišta J. a manž. Patrícia, par. CKN č. 

412/78 – Pišta M., par. CKN č. 253/18 – Peter Jastrabík                                                                                                
7. Schválenie VZN č. 3/2020  - k záväznej časti UPN obce Malý Slavkov, zmeny a doplnky 

č. 5 

8. Schválenie generelu rozvoja vodného hospodárstva pre vymedzenie územie 

v katastrálnom území obce Malý Slavkov 
9. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy s PAT3, s.r.o. Bratislava – pripojenie na verejnú 

kanalizáciu 

10. Zriadenie vecného bremena  s PAT3, s.r.o. Bratislava – vybudovanie podzemného 

elektrického vedenia a uzavretie zmluvy o budúcej zmluve s VD Košice  

11. Blankozmenka pre projekt s názvom „Kompostáreň v obci Malý Slavkov“, Kód projektu: 

310011T985  

12. Obstaranie ÚPN obce Malý Slavkov, Zmeny a doplnky č. 6 

13. Schválenie dokumentu „Regionálna nízkouhlíková stratégia pre spádovú oblasť mesta 

Spišská Belá“ 

14. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva – návrh  

15. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce: Lyžiarsky odd. MŠK KK, Hokejový klub mládeže KK, 

Tanečno športové centrum Tempo KK 

16. Žiadosť o finančný príspevok: Rómske srdce, Gerlachovská 65, Malý Slavkov  

17. Žiadosť o prenájom pozemku par. C KN  č. 526 a časti par. C KN  č. 231/1- Oravec L. 

18. Rôzne  

19. Interpelácia poslancov 

20. Diskusia 

21. Záver                                                                                                        
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  Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

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

Gromanová,    Ing. Tomáš Pix, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 PaedDr. Ján Klein  

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       

 

 

 

                                                                                                                  Ladislav Oravec                                                                               

                                                                                        starosta obce Malý Slavkov  

 

 

Uznesenie č. 96 

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

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

A/schvaľuje 

návrhovú komisiu v zložení: Ing. František Bartko, Kamil Pompa 

B/berie na vedomie 
že starosta obce určil  

overovateľov zápisnice: Anatolij Dejneka, Ľudovít Svocák  

a zapisovateľku: Veroniku Pirožekovú   

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

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

Gromanová,    Ing. Tomáš Pix, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 PaedDr. Ján Klein   

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       

 

 

 

                                                                                                                  Ladislav Oravec                                                                               

                                                                                       starosta obce Malý Slavkov   

 

 

 

Uznesenie č. 97 

K bodu 4 . Kontrola plnenia uznesení 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

berie na vedomie  

kontrolu plnenia uznesení z 9. zasadania  OZ, konaného 12. 12. 2019  

Hlasovanie: 
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 Počet Mená poslancov 

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

Gromanová,    Ing. Tomáš Pix, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 PaedDr. Ján Klein   

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       

 

 

 

                                                                                                                 Ladislav Oravec                                                                               

                                                                                       starosta obce Malý Slavkov   

 

 

Uznesenie č. 98 

K bodu 5. Schválenie predaja  pozemku: par. C KN  č. 457/50 – Trembáčová Ľ. 

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

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

schvaľuje  

predaj pozemku vo vlastníctve obce, parcela C KN číslo 457/50, druh pozemku ostatná plocha,  

o výmere 118 m2, ktorá vznikla oddelením od  parcely C KN č.  457/37, druh pozemku ostatná 

plocha, o výmere 370 m2, evidovanej v katastri nehnuteľností na LV č. 1  v k. ú. obce Malý 

Slavkov, žiadateľovi Ľudmile Trembáčovej, rod. Gregová, nar. 14. 04. 1966, bytom  Kežmarok, 

Petržalská 1634/13, za cenu  7,-  €/m2  

Celková výmera odpredávaného pozemku je 118 m2, cena celkom 826,- €, slovom 

osemstodvadsaťšesť eur.  

Prevod sa uskutoční  podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí, t. j. podľa 

osobitného zreteľa. 

Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že ide  o pozemok  okolo stavby, priľahlú plochu, 

ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, ktorá je vo vlastníctve 

nadobúdateľa.     

(V zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce Malý Slavkov č. 2/2012  par. 12 písm. g)). 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

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

Gromanová,    Ing. Tomáš Pix, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 PaedDr. Ján Klein   

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       

 

 

 

                                                                                                                  Ladislav Oravec                                                                               

                                                                                        starosta obce Malý Slavkov   
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Uznesenie č. 99 

K bodu 6. Žiadosť o predaj pozemku:  par. C KN  č. 412/25 – Pišta Jaroslav a manž. Patrícia 

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

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

A/ súhlasí 

s predajom pozemku vo vlastníctve obce, parcela C KN číslo 412/25, druh pozemku ostatná 

plocha,  o výmere 249 m2, ktorá vznikla oddelením od  parcely C KN č.  412/1, druh pozemku 

ostatná plocha, evidovanej v katastri nehnuteľnosti na LV č. 1,  v k. ú. obce Malý Slavkov, 

žiadateľovi Jaroslavovi Pištovi, rod. Pišta, nar. 28. 05. 1995, bytom  Malý Slavkov, Gerlachovská 

183/91 a manž. Patrícii Pištovej, rod. Gáborová, nar. 18. 04. 1999, bytom Malý Slavkov, 

Gerlachovská 183/91, 

B/ schvaľuje 

v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  

spôsob prevodu pozemku parcela C KN číslo 412/25, druh pozemku ostatná plocha,  o výmere 

249 m2,  že prevod sa uskutoční  podľa § 9a ods. 8 písm. e), zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí, 

t. j. podľa osobitného zreteľa, za cenu 11,- €/m2 (V zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce 

Malý Slavkov č. 2/2012 par. 12 písm. g)).   

Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že ide o majetkoprávne vysporiadanie pozemku  

zastavaného stavbou – rodinným domom bez súpisného čísla, ktorú žiadatelia postavili bez 

stavebného povolenia a zlegalizovanie predmetnej stavby vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím 

umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.  

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

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

Gromanová,    Ing. Tomáš Pix, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 PaedDr. Ján Klein   

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       

 

 

 

                                                                                                               Ladislav Oravec                                                                               

                                                                                          starosta obce Malý Slavkov   

 

 

 

Uznesenie č. 100 

K bodu 6. Žiadosť o predaj pozemku:  par. C KN  č. 412/78 – Pišta Miloš 

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

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

A/ súhlasí 

s predajom pozemku vo vlastníctve obce, parcela C KN číslo 412/78, druh pozemku ostatná 

plocha,  o výmere 229 m2, ktorá vznikla oddelením od  parcely C KN č.  412/1, druh pozemku 

ostatná plocha, o výmere 2114 m2 evidovanej v katastri nehnuteľnosti na LV č. 1,   k. ú. obce Malý 

Slavkov, žiadateľovi Milošovi Pištovi, rod. Pišta, nar. 07. 05. 1995, bytom  Malý Slavkov, 

Gerlachovská 183/93,  

B/ schvaľuje 

v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  

spôsob prevodu pozemku parcela C KN číslo 412/78, druh pozemku ostatná plocha,  o výmere 

229 m2,  že prevod sa uskutoční  podľa § 9a ods. 8 písm. e), zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí, 
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t. j. podľa osobitného zreteľa, za cenu 7,- €/m2 (V zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce 

Malý Slavkov č. 2/2012  par. 12 písm. g)).   

Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že uvedená parcela je pre obec nevyužiteľná,  

parcela je dlhodobo užívaná žiadateľom a o predmetnú parcelu sa stará na vlastné náklady. 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

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

Gromanová,    Ing. Tomáš Pix, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 PaedDr. Ján Klein   

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       

 

                                                                                                                      

 

                                                                  

                                                                                                             Ladislav Oravec                                                                               

                                                                                         starosta obce Malý Slavkov   

                                                      

 

Uznesenie č. 101 

K bodu 6. Žiadosť o predaj pozemku:  par. C KN  č. 253/18 – Jastrabík P.  

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

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

A/ súhlasí 

s predajom pozemku vo vlastníctve obce, parcela C KN číslo 253/18, druh pozemku orná pôda,  

o výmere 6 m2, ktorá vznikla oddelením od  parcely C KN č.  253/1, druh pozemku orná pôda, 

o výmere 33154 m2 evidovanej v katastri nehnuteľnosti na LV č. 1,   k. ú. obce Malý Slavkov, 

žiadateľovi Petrovi Jastrabíkovi, rod. Jastrabík, nar. 16. 12. 1959, bytom, Furdekova 2606/9, 

85104 Bratislava – Petržalka, 

B/ schvaľuje 

v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  

spôsob prevodu pozemku parcela C KN číslo 253/18, druh pozemku orná pôda,  o výmere 6 m2,  

že prevod sa uskutoční  podľa § 9a ods. 8 písm. e), zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí, t. j. podľa 

osobitného zreteľa, za cenu 7,- €/m2 ((V zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce Malý 

Slavkov č. 2/2012  par. 12 písm. g)).  Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že pozemok 

sa nachádza  v tesnej blízkosti nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa, je pre obec nevyužiteľný, 

obec nemá záujem o iné využitie pozemku.  

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

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

Gromanová,    Ing. Tomáš Pix, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 PaedDr. Ján Klein  

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       
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                                                                                                               Ladislav Oravec                                                                               

                                                                                         starosta obce Malý Slavkov 

Uznesenie č. 102 

K bodu 7. ÚPN obce Malý Slavkov, zmeny a doplnky č. 5 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

A/berie na vedomie 
1. Správu o postupe obstarania a prerokovania návrhu Územného plánu obce Malý Slavkov, 

Zmeny a doplnky č.5 vypracovanú Ing. arch. Vladimírom Debnárom,  odborne spôsobilou 

osobou na  obstarávania ÚPP a ÚPD podľa § 2a stavebného zákona , (reg. č. 294), 

2. Výsledok preskúmania návrhu Územného plánu obce Malý Slavkov , Zmeny a doplnky 

č.5 Okresným  úradom v Prešove podľa § 25 stavebného zákona  ( stanovisko OÚ Prešov 

OU-PO-OVBP1-2020/018603/032697 zo dňa 16.04.2020), 

3. Vyhodnotenie  stanovísk a pripomienok k návrhu Územného plánu obce Malý Slavkov, 

Zmeny a doplnky č.5 podľa § 22 stavebného zákona. 

B/schvaľuje    

podľa § 27 ods. 3 stavebného zákona a podľa § 11 ods. 4 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Územný plán obce Malý Slavkov, Zmeny 

a doplnky č.5 spracovaný Ing. arch. Petrom Topinkom, autorizovaným  architektom  SKA. 
C/ žiada:  

starostu obce Malý Slavkov prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie ÚPP 

a ÚPD podľa § 2a stavebného zákona:  

1.   Zverejniť záväznú časť Územného plánu obce Malý Slavkov, Zmeny a doplnky č.5 v zmysle      

      § 27 stavebného zákona,           

2. Označiť dokumentáciu Územného plánu obce Malý Slavkov , Zmeny a doplnky č.5 

schvaľovacou doložkou v zmysle § 28 ods.1 stavebného zákona, 

3. Uložiť Územný  plán  obce Malý Slavkov , Zmeny a doplnky č.5 v zmysle § 28 ods. 3 a 4  

stavebného zákona na Obecnom úrade Malý Slavkov, na Stavebnom úrade obce Malý Slavkov  

a na Okresnom  úrade Prešov, Odbore výstavby a bytovej politiky,   

4. Vyhotoviť o obsahu Územného plánu obce Malý Slavkov , Zmeny a doplnky č. registračný 

list v zmysle § 28 ods. 5 stavebného zákona a spolu s kópiou uznesenia o schválení doručiť 

Ministerstvu dopravy a výstavby   Slovenskej republiky. 

       

            
     termín:  do 3 mesiacov od schválenia územného plánu 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

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

Gromanová,    Ing. Tomáš Pix, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 PaedDr. Ján Klein  

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       

 

 

 

                                                                                                              Ladislav Oravec                                                                               

                                                                                       starosta obce Malý Slavkov   
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Uznesenie č. 103 

K bodu 7. Schválenie VZN č. 3/2020  k ÚPN obce Malý Slavkov, zmeny a doplnky č. 5                                

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Obecné zastupiteľstvo    

schvaľuje 

podľa  § 11 ods.4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a podľa §27 ods.3 stavebného zákona  Všeobecne záväzné nariadenie obce Malý 

Slavkov č. 3/2020, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu obce Malý Slavkov, 

Zmeny a doplnky č.5, a ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý 

Slavkov č. 2/2007 v znení VZN č.13/2010, VZN č.15/2010, VZN č.1/2013 a VZN č.1/2017,  

ktorým sa vyhlásila Záväzná časť Územného plánu obce Malý Slavkov, VZN č. 3/2020  tvorí 

prílohu tohto uznesenia. VZN č.3/2020 prepísať podľa vzoru obce M. Slavkov. 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

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

Gromanová,    Ing. Tomáš Pix, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 PaedDr. Ján Klein   

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       

 

 

 

                                                                                                              Ladislav Oravec                                                                               

                                                                                       starosta obce Malý Slavkov   

 

 

Uznesenie č. 104 

K bodu 8. Schválenie generelu rozvoja vodného hospodárstva  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

schvaľuje 

generel rozvoja vodného hospodárstva pre vymedzené územie v katastrálnom území obce Malý 

Slavkov, vypracovaného firmou Podtatranská vodárenská spoločnosť a. s., Hraničná 662/17, 

Poprad v apríli r. 2019.    

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

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

Gromanová,    Ing. Tomáš Pix, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 PaedDr. Ján Klein 

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       

 

 

                                                        

                                                                                          Ladislav Oravec                                                                               

                                                                                       starosta obce Malý Slavkov                                                                                        
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Uznesenie č. 105 

K bodu 9. Zmluva č. 1/2020/ZoBZ  o uzavretí budúcej zmluvy  o pripojení na verejnú 

kanalizáciu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

schvaľuje  

Zmluvu č. 1/2020/ZoBZ o uzavretí budúcej zmluvy o pripojení na verejnú kanalizáciu 

a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou medzi Obcou Malý Slavkov, Gerlachovská 

52, 060 01 Malý Slavkov, v zastúpení Ladislavom Oravcom, starostom obce Malý Slavkov, ako 

budúci vlastník a prevádzkovateľ Čističky odpadových vôd a verejnej kanalizácie a spoločnosťou 

PAT3, spol. s. r.o.  Bratislava, Rebarborová 1/C, 821 07 Bratislava v zastúpení Mgr. Attilom 

Horváthom a Ing. Dušanom Eľkom, konateľmi, ako budúci producent. 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

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

Gromanová,    Ing. Tomáš Pix, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 PaedDr. Ján Klein 

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       

 

 

                                                                                                               Ladislav Oravec                                                                               

                                                                                         starosta obce Malý Slavkov   

Uznesenie č. 106 

K bodu 10.  Zriadenie vecného bremena  s PAT3, s.r.o. Bratislava – vybudovanie 

podzemného elektrického vedenia a uzavretie zmluvy o budúcej zmluve s VD Košice  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

A/schvaľuje  

zriadenie vecného bremena z dôvodu vybudovania podzemného elektrického vedenia na projekt 

spoločnosti PAT 3, s. r. o. Bratislava, Rebarborová 1/C, 821 07 Bratislava „Huncovské drevenice 

I. etapa“  

B/súhlasí  

s podpísaním Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy (Zmluva o uzavretí vecného bremena) medzi 

obcou Malý Slavkov, Gerlachovská 52, v zastúpení Ladislavom Oravcom, starostom obce Malý 

Slavkov, ako povinný z vecného bremena a Východoslovenskou distribučnou, a. s. Mlynská 31, 

042 91 Košice, zastúpenou Ing. Ritou Semanovou Brostlovou, vedúcou  úseku Zákaznícke 

distribučné služby a JUDr. Samuelom Szunyogom, vedúcim odboru Vlastnícky a komunikačný 

manažment, ako oprávnený, ktorá spočíva strpieť umiestnenie elektro-energetického zariadenia 

a jeho príslušenstva (predpokladaná dĺžka 1800 m) tak,  ako to bude po ukončení stavby zakreslené 

v GP na zriadenie vecného bremena, zmluva tvorí prílohu tohto uznesenia. 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

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

Gromanová,    Ing. Tomáš Pix, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 PaedDr. Ján Klein 

Nehlasovali:   
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Počet všetkých poslancov: 7       

 

 

 

                                                                                                               Ladislav Oravec                                                                               

                                                                                         starosta obce Malý Slavkov   

 

 

 

Uznesenie č. 107 

K bodu 11. Blankozmenka pre projekt s názvom „Kompostáreň v obci Malý Slavkov“, Kód 

projektu: 310011T985 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

schvaľuje 

V súlade so zmluvou o poskytovaní nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-

2017-32/33, zo dňa 20.01.2020 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) a článkom 13 ods. 1 

„Zabezpečenie pohľadávky, poistenie majetku a zmluvné pokuty“, prílohy č. 1 Zmluvy o 

poskytnutí NFP Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku, zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí 

NFP vo forme vlastnej blankozmenky a vystavenie vlastnej blankozmenky pre poskytovateľa 

Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava. IČO :42 181 810 

(ďalej len „Poskytovateľ“)  v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 

975 90 Banská Bystrica, IČO : 00 626 031, poštová adresa – Slovenská agentúra životného 

prostredia, Sekcia fondov EÚ, Karloveská 2, 841 04 Bratislava 4, pre projekt s názvom 

„Kompostáreň v obci Malý Slavkov“, Kód projektu: 310011T985. 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

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

Gromanová,    Ing. Tomáš Pix, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 PaedDr. Ján Klein 

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       

 

 

 

                                                                                                               Ladislav Oravec                                                                               

                                                                                         starosta obce Malý Slavkov   
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Uznesenie č. 108 

K bodu 12. Návrh na začatie obstarania ÚPN obce Malý Slavkov, Zmeny a doplnky č. 6 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

A/berie na vedomie 

Dôvodovú správu návrhu na začatie obstarávania Územného plánu obce Malý Slavkov, Zmeny 

a doplnky č.6, ktorá tvorí prílohu tohto uznesenia 

B/schvaľuje 
1. Začatie obstarávania Územného plánu obce Malý Slavkov, Zmeny a doplnky č.6 pre lokalitu 

REA Tatry, vymedzenú: 

Zo severu -  plánovaným úsekom cesty III tr. smer Huncovce   

Zo západu – pozemkom KNC 695 k.ú. Malý Slavkov 

Z juhu – pozemkami KNC 663 a KNC 646 k.ú. Malý Slavkov 

Z východu – hranicou zastavaného územia  obce k 1.1.1990 

2. Spracovanie úplného znenia grafickej časti Územného plánu obce Malý Slavkov 

3. Financovanie obstarávateľských a spracovateľských výkonov subjektom, v záujme ktorého  

    sa obstaráva  Územného plánu obce Malý Slavkov, Zmeny a doplnky č. 6 aj s úplným znením       

    grafickej časti. 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 
5 Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika Gromanová,    Ing. Tomáš 

Pix, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák 

Proti:   

Zdržal sa: 1 Ing. František Bartko 

Neprítomní: 1 PaedDr. Ján Klein 

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       

 

                                                                                                               Ladislav Oravec                                                                               

                                                                                         starosta obce Malý Slavkov   

 

Uznesenie č. 109  

K bodu 13. Schválenie dokumentu „Regionálna nízkouhlíková stratégia pre spádovú oblasť 

mesta Spišská Belá“ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

schvaľuje 

dokument „Regionálna nízkouhlíková stratégia pre spádovú oblasť mesta Spišská Belá, stratégia 

tvorí prílohu tohto uznesenia. 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

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

Gromanová,    Ing. Tomáš Pix, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 PaedDr. Ján Klein 

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       

 

                                                                                                               Ladislav Oravec                                                                               

                                                                                         starosta obce Malý Slavkov   
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Uznesenie č. 110 

K bodu 14. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva – návrh  

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

Obecné zastupiteľstvo V Malom Slavkove  

schvaľuje 

Návrh Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva č. 1/2020, zásady tvoria prílohu 

tohto uznesenia. 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

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

Gromanová,    Ing. Tomáš Pix, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 PaedDr. Ján Klein 

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7     

 

 

 

                                                                                                               Ladislav Oravec                                                                               

                                                                                          starosta obce Malý Slavkov   

 

 

 

Uznesenie č. 111 

K bodu 15. Žiadosť o finančný príspevok, dotáciu z rozpočtu obce: Lyžiarsky odd. MŠK 

KK, Hokejový klub mládeže KK, Tanečno športové centrum Tempo KK 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

neschvaľuje  

finančný príspevok, dotáciu z rozpočtu obce pre: Lyžiarsky odd. MŠK KK, Hokejový klub 

mládeže KK, Tanečno športové centrum Tempo KK.  

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 
4 Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika Gromanová,    Ing. Tomáš 

Pix, Kamil Pompa 

Proti: 1 Ľudovít Svocák 

Zdržal sa: 1 Ing. František Bartko 

Neprítomní: 1 PaedDr. Ján Klein 

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       

 

 

 

                                                                                                           Ladislav Oravec                                                                               

                                                                                     starosta obce Malý Slavkov   
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Uznesenie č. 112 

K bodu 16. Žiadosť o finančný príspevok: Združenie Rómske srdce, Gerlachovská 65, Malý 

Slavkov  

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

neschvaľuje 

žiadosť o finančný príspevok: Združeniu Rómske srdce, Gerlachovská 65, Malý Slavkov.  

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 
5 Ing. František Bartko Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika 

Gromanová,    Ing. Tomáš Pix, Kamil Pompa 

Proti:   

Zdržal sa: 1 Ľudovít Svocák 

Neprítomní: 1 PaedDr. Ján Klein 

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       

 

 

 

                                                                                                               Ladislav Oravec                                                                               

                                                                                         starosta obce Malý Slavkov   

 

 

 

Uznesenie č. 113 

K bodu 17. Žiadosť o prenájom pozemku par. C KN  č. 526 a časti par. C KN  č. 231/1- 

Oravec L. 

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

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

berie na vedomie 

žiadosť o prenájom pozemku par. C KN  č. 526 a časti par. C KN  č. 231/1 p. Oravca Lukáša s tým, 

že obecné zastupiteľstvo sa bude so žiadosťou opätovne zaoberať po jej doplnení   o konkrétnejšie 

údaje zo strany žiadateľa (situačný nákres, m2, dĺžka nájmu). 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

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

Gromanová,    Ing. Tomáš Pix, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 PaedDr. Ján Klein 

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       

 

 

 

                                                                                                               Ladislav Oravec                                                                               

                                                                                         starosta obce Malý Slavkov   
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Uznesenie č. 114 

K bodu 18.  Rôzne: Informácia Komisie na ochranu verejného záujmu 
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

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

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 

2020 starostu obce Malý Slavkov p. Ladislava Oravca.  

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

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

Gromanová, Ing. Tomáš Pix, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 PaedDr. Ján Klein 

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       

     

                               

 

                                                                                                               Ladislav Oravec                                                                               

                                                                                         starosta obce Malý Slavkov   

 

 

 

Uznesenie č. 115 

K bodu 18.  Rôzne: Výstavba chodníka medzi rodinnými domami na Kráľovskej ulici 

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

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

súhlasí  

s návrhom zvolať stretnutie dotknutých občanov z Kráľovskej ulice ohľadom výstavby chodníka 

medzi rodinným domami na ul. Kráľovská č. 25 a č. 27 a ul. Lúčna č. 26 a č. 28. 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

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

Gromanová,  ,  Kamil Pompa, Ing. Tomáš Pix, Ľudovít Svocák 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 PaedDr. Ján Klein 

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       

     

                               

 

                                                                                                               Ladislav Oravec                                                                               

                                                                                       starosta obce Malý Slavkov   
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Uznesenie č. 116 

K bodu 18.  Rôzne: Delegovanie poslanca Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove  do  

rady školy pri MŠ Malý Slavkov na štvorročné funkčné obdobie r. 2020 - 2024 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

deleguje  

poslanca Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove Ing. Františka Bartka do  Rady školy pri 

MŠ Malý Slavkov na štvorročné funkčné obdobie r. 2020 – 2024. 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 
5 Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika Gromanová,  Kamil Pompa, 

Ing. Tomáš Pix, Ľudovít Svocák 

Proti:   

Zdržal sa: 1 Ing. František Bartko 

Neprítomní: 1 PaedDr. Ján Klein 

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       

     

 

                               

                                                                                                               Ladislav Oravec                                                                               

                                                                                       starosta obce Malý Slavkov   
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