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Zápisnica z 11. zasadania OZ v Malom Slavkove, konaného dňa 30. 06. 2020. 

 
 

O B E C    MA L Ý    S L A V K O V 

                                                                                                                     Malý Slavkov, 30. 06. 2020 

Z Á P I S N I C A 
 

z 11. zasadania obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove konaného 

dňa 30. 06.  2020 o 16.30 hod. v Kultúrnom dome v Malom Slavkove 

 

 

Prítomní poslanci: 5 - Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika Gromanová,                  

                                      Ing. Tomáš Pix, Ľudovít Svocák     

                          

Neprítomný(í) poslanci: 2 - PaedDr. Ján Klein, Kamil Pompa 

 

Hlavná kontrolórka obce: PhDr. Mária Balková - prítomná 

 

Prezenčná listina tvorí neoddeliteľnú súčasť písomnej dokumentácie z 11. rokovania OZ, zo dňa   30. 

06. 2020. 

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice je elektronická nahrávka DVD nosiča č. 10/2020. 

 

1. Otvorenie zasadania  

Starosta obce Malý Slavkov otvoril a viedol  11. zasadanie obecného zastupiteľstva. Privítal všetkých 

prítomných a skonštatoval, že 11. zasadanie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné, zo 

siedmych poslancov sú prítomní piati poslanci (Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr. 

Veronika Gromanová, Ing. Tomáš Pix, Ľudovít Svocák), neprítomní sú dvaja poslanci (PaedDr. Ján 

Klein, Kamil Pompa).  

 

2. Schválenie programu  

Starosta obce oboznámil  prítomných s programom  11. zasadania obecného zastupiteľstva v Malom 

Slavkove. Poslanec Bartko uviedol, že má niečo do programu. Starosta mu navrhol, aby to 

prerokovali v bode Rôzne. Prítomní poslanci s tým súhlasili a taktiež súhlasili s    predloženým 

programom.  Následne dal starosta obce  hlasovať za predložený  program. Obecné zastupiteľstvo 

prijalo k 2. bodu programu uznesenie č. 117: Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove schvaľuje 

program 11. zasadania OZ   

1. Otvorenie zasadania  

2. Schválenie programu  

3. Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Schválenie predaja  pozemkov: 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                                                                                                
6. Žiadosť o predaj pozemku:  par. C KN  č. 412/22 – Pištová  N. a manž. Ján, Dunková K. 

a manž.  Milan, Pompa M. a manž. Anna 

7. Záverečný účet Obce Malý Slavkov za rok 2019 
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8. Správa o kontrolnej činnosti HK obce Malý Slavkov za obdobie 6 mesiacov – II. polrok 

2019, Správa o kontrolnej činnosti HK obce Malý Slavkov za obdobie 6 

mesiacov/november - december 2019 a január – apríl 2020 

9. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok 2020 

10. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Malý Slavkov 

11. Rôzne  

12. Interpelácia poslancov 

13. Diskusia 

14. Záver 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov: 7                                                                                                      
                        

3.  Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa 
Do návrhovej komisie boli starostom navrhnutí:  Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika Gromanová                      

za overovateľov zápisnice boli určení: Ing. František Bartko, Ing. Tomáš Pix 

za zapisovateľku bola určená: Veronika Pirožeková 

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove prijalo k 3. bodu programu uznesenie č. 118: Obecné 

zastupiteľstvo v Malom Slavkove 

A/schvaľuje 

návrhovú komisiu v zložení: Anatolij Dejneka,  Mgr. Veronika Gromanová  

B/berie na vedomie, 
že starosta obce určil  

overovateľov zápisnice: Ing. Františka Bartka, Ing. Tomáša Pixu 

zapisovateľku: Veroniku Pirožekovú 

Hlasovanie:  

Počet všetkých poslancov: 7     

 

4. Kontrola plnenia uznesení 

Ladislav Oravec (starosta obce) - predložil na rokovanie Kontrolu plnenia uznesení z 10. zasadania 

OZ. Nikto z prítomných poslancov nemal otázky k uvedenej kontrole, starosta prečítal návrh na 

uznesenie a následne dal za prečítaný návrh hlasovať. Obecné zastupiteľstvo prijalo k 4. bodu 

programu uznesenie č. 119: Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove berie na vedomie kontrolu 

plnenia uznesení z 10. zasadania  OZ, konaného 19. 05. 2020.  

 

 

 

   Počet Mená poslancov 

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

Gromanová,  Ing. Tomáš Pix, Ľudovít Svocák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 PaedDr. Ján Klein, Kamil Pompa 

Nehlasovali: 0  

   Počet Mená poslancov 

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

Gromanová,  Ing. Tomáš Pix, Ľudovít Svocák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 PaedDr. Ján Klein, Kamil Pompa 

Nehlasovali: 0  
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Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

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

Gromanová,  Ing. Tomáš Pix, Ľudovít Svocák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 PaedDr. Ján Klein, Kamil Pompa 

Nehlasovali: 0  

Počet všetkých poslancov: 7       

 

5. Schválenie predaja  pozemku: par. C KN  č. 412/25 – Pišta Jaroslav a manž. Patrícia 

Ladislav Oravec (starosta obce) –  konštatuje, že   na predošlom zasadaní súhlasili s odpredajom 

pozemku a schvaľovali spôsob predaja, dnes  je potrebné urobiť druhý krok v procese predaja 

pozemku, a to  schváliť samotný predaj predmetného  pozemku  žiadateľom, manželom Pištovcom.  

Starosta  prečítal návrh na uznesenie. Následne dal hlasovať za prečítaný návrh. Obecné 

zastupiteľstvo prijalo k 5. bodu programu uznesenie č. 120:  Obecné zastupiteľstvo v Malom 

Slavkove schvaľuje predaj 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 nehnuteľností 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, za 

cenu  11,-  €/m2.  

Celková výmera odpredávaného pozemku je 249 m2, cena celkom 2739,- €, slovom 

dvetisícsedemstotridsaťdeväť eur.  

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

osobitného zreteľa. (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: 
5 Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika 

Gromanová,  Ing. Tomáš Pix, Ľudovít Svocák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 PaedDr. Ján Klein, Kamil Pompa 

Nehlasovali: 0  

Počet všetkých poslancov: 7       

 

5. Schválenie predaja  pozemku: par. C KN  č. 412/78 – Pišta Miloša  

Ladislav Oravec (starosta obce) – informuje, že aj v tomto prípade ide o druhý krok v procese predaja 

pozemku, o ktorom rokovali na predošlom zasadaní. Prečítal návrh na uznesenie a následne dal 

hlasovať za prečítaný návrh. Obecné zastupiteľstvo prijalo k 5. bodu programu uznesenie č. 121:  

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove schvaľuje predaj 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, geometrickým plánom č. 38/2020, zo dňa 08. 

04. 2020,  vyhotoveným Ing.  Jánom Maniakom – geodetom, Medňanského  50, Spišská Belá – 
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Strážky, ktorý autorizačne overil dňa 09. 04. 2020, Ing. Vladimír Kupčo a úradne overila dňa 16. 04. 

2020, pod číslom G1 245/20, Ing. Iveta Kapolková, OÚ Kežmarok, Katastrálny odbor,     žiadateľovi 

Milošovi Pištovi, rod. Pišta, nar. 07. 05. 1995, bytom  Malý Slavkov, Gerlachovská 183/93, za cenu  

7,-  €/m2 . 

Celková výmera odpredávaného pozemku je 229 m2, cena celkom 1603,- €, slovom 

jedentisícšesťstotri eur.  

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

Gromanová,  Ing. Tomáš Pix, Ľudovít Svocák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 PaedDr. Ján Klein, Kamil Pompa 

Nehlasovali: 0  

Počet všetkých poslancov: 7       

 

5. Schválenie predaja  pozemku: par. C KN  č. 253/18– Jastrabík Peter 

Ladislav Oravec (starosta obce) – opäť tu máme bod, kde schvaľujeme v druhom kroku predaj 

obecného pozemku žiadateľovi p. Jastrabíkovi, konštatuje starosta obce. Prečítal návrh na uznesenie 

a dal hlasovať. Obecné zastupiteľstvo prijalo k 5. bodu programu uznesenie č. 122: Obecné 

zastupiteľstvo v Malom Slavkove schvaľuje predaj 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 nehnuteľností na LV č. 

1,   k. ú. obce Malý Slavkov, v zmysle geometrického plánu č. 81/2019, zo dňa 04. 11. 2019,  

vyhotoveným Ing. Jánom Maniakom – geodetom –  Medňanského 50, Spišská Belá – Strážky, ktorý 

autorizačne overil dňa 05. 11. 2019 Ing. Vladimír Kupčo  a úradne overila dňa 11. 11. 2019, pod 

číslom G1 758/19  Ing. Iveta Kapolková, OÚ Kežmarok, Katastrálny odbor žiadateľovi Petrovi 

Jastrabíkovi, rod. Jastrabík, nar. 16. 12. 1959, bytom, Furdekova 2606/9, 85104 Bratislava – 

Petržalka, za cenu  7,-  €/m2 . 

Celková výmera odpredávaného pozemku je 6 m2, cena celkom 42,- €, slovom štyridsaťdva eur.  

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

Gromanová,  Ing. Tomáš Pix, Ľudovít Svocák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 PaedDr. Ján Klein, Kamil Pompa 

Nehlasovali: 0  

Počet všetkých poslancov: 7       
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6. Žiadosť o predaj pozemku:  par. C KN  č. 412/22 – Pištová  N. a manž. Ján, Dunková K. 

a manž. Milan, Pompa M. a manž. Anna  
Ladislav Oravec (starosta obce) – informoval, že boli doručené tri žiadosti o kúpu pozemku par. č. 

412/22. Ide o pozemok v lokalite Pri potoku. Keďže máme troch záujemcov o tú istú parcelu, aby to 

bolo čo najtransparentnejšie, navrhuje súhlasiť s odpredajom  na základe obchodnej verejnej súťaže.  

Prítomní poslanci zhodnotili, že je to dobrý návrh a  najlepšie bude vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž 

na odpredaj predmetného  pozemku. Na základe uvedeného starosta prečítal návrh na uznesenie  a  

Obecné zastupiteľstvo prijalo k 6. bodu programu uznesenie č. 123: Obecné zastupiteľstvo v Malom 

Slavkove A/schvaľuje zámer odpredaja  pozemku vo vlastníctve obce Malý Slavkov,  parcelné číslo 

C-KN 412/22, druh pozemku ostatné plochy o výmere 250 m2, v k. ú. Malý Slavkov, vedený na LV 

č. 1,   za cenu minimálne 11,00 €/m2. Predaj sa uskutoční spôsobom podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona 

138/1991 Zb. o majetku obcí, t. j  formou obchodnej  verejnej súťaže.  

B/schvaľuje  

podmienky obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemku 

 parcelné číslo C-KN 412/22, druh pozemku ostatné plochy o výmere   250 m2, v k. ú. Malý 

Slavkov, vedený na LV č.1, účastníkom ponúkaná kúpna cena za predmet obchodnej verejnej 

súťaže nesmie predstavovať sumu nižšiu ako 2 750, – EUR (11,00 €/m2) 

 splatnosť kúpnej ceny najneskôr 30 dní od ukončenia súťaže 

 vyhradenie komisie nevybrať žiaden z predložených návrhov 

 vyhradenie práva vyhlasovateľa súťaže  zrušiť vyhlásenú súťaž 

 súťaž sa začína dňom jej uverejnenia na úradnej tabuli obce Malý Slavkov a dňom uverejnenia 

na webovej stránke Obce Malý Slavkov, t. j. dňa 13. 07. 2020 

 uzávierka na predkladanie ponúk je 31. 07. 2020 o 12:00 hod. 
 fyzická obhliadka nehnuteľného majetku, predmetu Obchodnej verejnej súťaže  

            v pracovných dňoch  po dohode so starostom obce Ladislavom Oravcom,  

            telefón: 0911 540 317, e-mail: starosta@obecmalyslavkov.sk 

Ponuky doručené po tomto termíne budú odmietnuté. 
Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

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

Gromanová,    Ing. Tomáš Pix,  Ľudovít Svocák 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 PaedDr. Ján Klein, Kamil Pompa 

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       

 

7. Záverečný účet Obce Malý Slavkov za rok 2019 

Ladislav Oravec (starosta obce) – uviedol, že dokument „Záverečný účet obce za rok 2019“ mali 

k dispozícii od minulého zasadania. Dáva im priestor, ak majú otázky k danému bodu.  

Ing. František Bartko (poslanec OZ) – všimol si náklady na cestovné. Už v minulosti navrhoval, aby 

sa kúpilo obecné auto. Má za to, že sa náklady na cestovné znížia.  

Ladislav Oravec (starosta obce) – uviedol, že on sa tomu nebráni. Spomína, že kúpou obecného auta 

sa už zaoberalo zastupiteľstvo v predchádzajúcom volebnom období, potom to padlo. Pripomína, že 

tu vzniknú aj iné náklady ako len na benzín, napr. poistky, servis a pod. Povedal, že by to malo byť 

auto, ktorým vie absolvovať služobné cesty aj do vzdialenejších miest. Napr. do Bratislavy musí 

niekedy cestovať na otočku aj dvakrát do týždňa (ak sú rozbehnuté projekty z NFP). 

Ing. František Bartko (poslanec OZ) – rozpráva a dáva za príklad, ako to je v jeho zamestnaní 

ohľadom služobného auta. Bude sa viesť kniha jázd, čo bude prehľadnejšie a   predíde sa aj 

podozrievavým rečiam. Vie pomôcť tak, že zistí vhodné možnosti  financovania, typ auta a pod.  

mailto:starosta@obecmalyslavkov.sk
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Prítomní poslanci už ďalej nemali otázky k záverečnému účtu, starosta prečítal návrh na uznesenie 

a následne dal  hlasovať. Obecné zastupiteľstvo prijalo k 7. bodu programu uznesenie č. 124   

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

A/ berie na vedomie 

správu a odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Malý Slavkov k návrhu záverečného účtu 

obce Malý Slavkov za rok 2019 

B/ schvaľuje 

záverečný účet a celoročné hospodárenie obce Malý Slavkov za rok 2019 bez výhrad 

C/ berie na vedomie 

vysporiadanie schodku rozpočtového hospodárenia z rezervného fondu vo výške 862,45 EUR. 

 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

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

Gromanová,    Ing. Tomáš Pix,  Ľudovít Svocák 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 PaedDr. Ján Klein, Kamil Pompa 

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       
Záverečný účet obce Malý Slavkov za rok 2019 (zverejnený na internetovej stránke obce 

www.obecmalyslavkov.sk.) a Stanovisko hlavného kontrolóra obce  k návrhu ZÚ obce Malý Slavkov za r. 2019 

tvoria neoddeliteľnú súčasť písomnej dokumentácie z 11. rokovania OZ, zo dňa   30. 06. 2020.   

 

8. Správa o kontrolnej činnosti HK obce Malý Slavkov za obdobie 6 mesiacov – II. polrok 

2019, Správa o kontrolnej činnosti HK obce Malý Slavkov za obdobie 6 mesiacov/november - 

december 2019 a január – apríl 2020 

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

kontrolórky obce Malý Slavkov za druhý polrok 2019 a január – apríl 2020. Konštatuje, že uvedenú 

správu mali k dispozícii v pracovných materiáloch na dnešné rokovanie. Dáva slovo kontrolórke. 
PhDr. Mária Balková (HK) – pripomína, že výkon kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce sa 

riadi Zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v ustanoveniach § 18. Za uvedené obdobie  ako 

obvykle kontrolovala, či obec dodržiava zákonnosť, účinnosť, hospodárnosť a efektívnosť pri 

nakladaní s majetkom obce. Okrem toho sa za kontrolované obdobie zamerala na dodržiavanie 

zákona č. 54/2019 Z. z. ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Je to  pre zamestnancov. 

Upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu - zamestnanec môže 

oznámiť   zistenie kriminálnej alebo protispoločenskej činnosti na pracovisku.  Zamestnávateľ (v 

našom  prípade orgán verejnej moci  zamestnáva najmenej 5 zamestnancov)  je povinný určiť 

zodpovednú osobu (v obci je to hlavný kontrolór), ktorá svojimi odbornými predpokladmi plní úlohy 

vyplývajúce z uvedeného zákona. Na základe uvedeného vypracovala Smernicu o vnútornom 

systéme preverovaní oznámení  v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. So všetkými náležitosťami ju 

predložila starostovi obce, ktorého úlohou bolo dať ju podpísať všetkým zamestnancom. Za  

sledované obdobie sa tiež zamerala aj na dodržiavanie vyhlášky Min. zdravotníctva SR č. 521/2007 

o podrobnostiach a požiadavkách na pieskoviskách v r. 2019. Kontrolou zistila, že obec Malý 

Slavkov má vypracovaný Prevádzkový poriadok Materskej školy, v ktorom sú okrem iného aj body 

ohľadom pieskoviska, t. j. starostlivosť  o vonkajšie priestory, kvalita a udržiavanie piesku, opatrenia 

zabraňujúce znečisťovaniu pieskoviska. Fyzickou kontrolou zistila, že pozemok  je oplotený a je tam 

umiestnené detské ihrisko. Pieskovisko sa tam v čase kontroly nenachádzalo. 

Starosta dáva priestor poslancom, ak majú otázky na HK. Poslanec Bartko opäť spomína zakúpenie 

obecného auta, že je to výhodné  a hospodárnejšie pre obec. Starosta opäť reaguje, že on sa tomu 

nebráni. HK konštatuje, že je  to na  obecnom zastupiteľstve. Ďalej neboli otázky, starosta prečítal 

http://www.obecmalyslavkov.sk/
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návrh na uznesenie a dal hlasovať. Obecné zastupiteľstvo prijalo k 8. bodu programu uznesenie č. 

125   

A/ berie na vedomie  

Správu o kontrolnej činnosti HK obce Malý Slavkov za obdobie 6 mesiacov – II. polrok 2019 

B/ berie na vedomie  

Správu o kontrolnej činnosti HK obce Malý Slavkov za obdobie 6 mesiacov/november - december 

2019 a január – apríl 2020 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov: 7 

Správa o kontrolnej činnosti HK obce Malý Slavkov za obdobie 6 mesiacov – II. polrok 2019, Správa 

o kontrolnej činnosti HK obce Malý Slavkov za obdobie 6 mesiacov/november - december 2019 a január – 

apríl 2020 tvoria neoddeliteľnú súčasť písomnej dokumentácie z 11. rokovania OZ, zo dňa   30. 06. 2020.   

 

9. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok 2020 

Ladislav Oravec (starosta obce) – konštatuje, že aj tento dokument mali k dispozícii v materiáloch na 

dnešné rokovanie, chce niekto doplniť plán kontrol hlavnej kontrolórky alebo má na HK otázky. 

Poslanci nemali otázky k predloženému plánu. Starosta prečítal návrh na uznesenie k predmetnému 

bodu a dal  hlasovať. Obecné zastupiteľstvo prijalo k 9. bodu programu uznesenie č. 126  Obecné 

zastupiteľstvo v Malom Slavkove  schvaľuje Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na obdobie 

6 mesiacov, t. j. II. polrok 2020. 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

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

Gromanová,    Ing. Tomáš Pix,  Ľudovít Svocák 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 PaedDr. Ján Klein, Kamil Pompa 

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok 2020 tvorí neoddeliteľnú súčasť písomnej 

dokumentácie z 11. rokovania OZ, zo dňa   30. 06. 2020.   

 

10. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva  

Ladislav Oravec (starosta obce) –  informuje, že  návrh Zásad odmeňovania poslancov  obecného 

zastupiteľstva bol zverejnený. V zákonnej lehote sa mala možnosť   s ním oboznámiť aj  široká 

verejnosť, z ktorej strany neboli na obecný úrad doručené žiadne pripomienky alebo  návrhy. Takže 

im ho dnes predkladá,  ako už bolo povedané na predchádzajúcom zasadaní OZ v plnom rozsahu tak, 

ako ho spracoval a pripravil poslanec Bartko. Dáva ešte slovo poslancom. Nikto sa nevyjadril, 

starosta číta návrh na uznesenie k bodu 10 a po prečítaní dáva hlasovať za schválenie návrhu.  Obecné 

zastupiteľstvo prijalo k 10. bodu programu uznesenie č. 127  Obecné zastupiteľstvo v Malom 

Slavkove  schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva č. 1/2020, zásady 

tvoria prílohu tohto uznesenia. 

 

 

  Počet Mená poslancov 

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

Gromanová,    Ing. Tomáš Pix,  Ľudovít Svocák 

Proti:    

Zdržal sa:    

Neprítomní:  2 PaedDr. Ján Klein, Kamil Pompa 

Nehlasovali:    
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Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

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

Gromanová,    Ing. Tomáš Pix,  Ľudovít Svocák 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 PaedDr. Ján Klein, Kamil Pompa 

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva tvoria neoddeliteľnú súčasť písomnej 

dokumentácie z 11. rokovania OZ, zo dňa   30. 06. 2020.   

 

11. Rôzne  

Ladislav Oravec (starosta obce)– uviedol, že na predchádzajúcom zasadaní OZ sa zaoberali žiadosťou 

p. Oravca Lukáša o prenájom pozemku v okolí  ČOV a kompostárne. Žiadosť zobrali na vedomie 

s tým, že obecné zastupiteľstvo sa bude so žiadosťou opätovne zaoberať po jej doplnení   

o konkrétnejšie údaje zo strany žiadateľa. Žiadateľ doložil snímku, boli sme sa pozrieť aj na tvare 

miesta. Aby  predišiel zbytočným nákladom na zhotovenie GP, žiadateľ potrebuje vedieť stanovisko 

zastupiteľstva, či budú súhlasiť s prenájmom pozemku a ak áno, tak na ako dlho.  V spoločnej 

rozprave to riešia, diskutujú nad predloženou  snímkou mapy,  o tom či dať predmetný pozemok do 

užívania, či do dlhodobého prenájmu napr. na 30 rokov. V závere sa dohodli, že predmetný pozemok 

v uvedenej lokalite dajú do  prenájmu. Starosta má pripraviť zmluvu, ktorá bude obsahovať konkrétne 

údaje,  a  v ktorej bude všetko jasne definované.  V prípade záujmu obce v budúcnosti odpredať 

pozemok, žiadateľ požiadal, aby bolo v zmluve o nájme  zakomponované aj to, že bude mať 

predkupné právo na odkúpenie pozemku, nakoľko na jeho zveľadenie  vynaloží nemalé finančné 

prostriedky.  Starosta obce prečítal návrh na uznesenie a následne dal hlasovať za prečítaný návrh. 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k 11. bodu programu uznesenie č. 128  Obecné zastupiteľstvo v Malom 

Slavkove  A/berie na vedomie žiadosť o prenájom pozemku p. Lukáša Oravca B/súhlasí 

s prenájmom časti parcely č. 231/1 pre p. Lukáša Oravca C/poveruje starostu obce pripraviť návrh 

zmluvy 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

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

Gromanová,    Ing. Tomáš Pix,  Ľudovít Svocák 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 PaedDr. Ján Klein, Kamil Pompa 

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       

 

11.  Rôzne:  

Ladislav Oravec (starosta obce) – uviedol, že tak ako bolo dohodnuté, rušia uz. č. 44 z r. 2019 

ohľadom vybudovania chodníka medzi pozemkami na ul. Kráľovskej a Lúčnej. Číta návrh na 

uznesenie  a dáva hlasovať za tento návrh. Obecné zastupiteľstvo prijalo k 11. bodu programu 

uznesenie č. 129  Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  ruší  uznesenie č. 44 zo 4. zasadania 

Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, zo dňa 22. 03. 2019 žiadosť o zriadenie chodníka 

v lokalite ul. Kráľovská a ul. Lúčna.  
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Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 
3 Ing. František Bartko, Mgr. Veronika Gromanová,    Ing. 

Tomáš Pix,   

Proti: 2 Anatolij Dejneka, Ľudovít Svocák 

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 PaedDr. Ján Klein, Kamil Pompa 

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       

 

11.  Rôzne:  

Ladislav Oravec (starosta obce) – informuje, že ho oslovila prevádzkovateľka ubytovania, či by aj 

obec Malý Slavkov (tak ako iné samosprávy) nepristúpila k odpusteniu poplatku za kúpeľný 

a rekreačný pobyt do konca r. 2020, ktorý majú zo zákona odvádzať obci, aby sa im pomohlo 

k reštartu. Nasledovala rozprava, v ktorej prítomní vyjadrovali svoj názor, napr.:   

Ing. Bartko (poslanec OZ) – bavíme sa tu o koľkých eur-ach, cca 300,00 eur?  Máme fúru ľudí, ktorí 

počas korony prišli o „hlavný“ príjem, prečo nepomôcť radšej takým? Hovorí, že  to by mohol žiadať 

každý. 

Svocák (poslanec OZ) – čo by tým získala, keď vyúčtujem hosťa, tak to ide cez kasu, čo jej to pomôže 

(vysvetľuje princíp účtovania miestnej dane za ubytovanie, konštatuje, že oproti DPH, je daň za 

ubytovanie odvádzaná obci, smiešna). 

Mgr.Gromanová (poslanec OZ) – taktiež poukazuje, že takých ľudí je veľa, ktorí by potrebovali 

finančnú pomoc, napr. prečo potom nepodporiť matky, ktoré museli ostať doma  kvôli deťom.   

Dejneka (poslanec OZ) – tiež nesúhlasí s odpustením poplatku. 

Starosta uviedol, že mal za potrebu dať im túto informáciu na vedomie, aby sa nestalo, že on by jej 

povedal nie a poslanci by jej povedali áno, čo by bolo kontraproduktívne. 

 

Ladislav Oravec (starosta obce) – privítal p. Kredatusa z Kráľovskej ulice a informoval ich, že p . 

Kredatus síce zaslal obci list, ale na zlú emailovú adresu,  preto sa rozhodol prísť osobne a oboznámiť  

zastupiteľstvo s jej obsahom.  

P. Kredatus (občan) – chce poslancov upovedomiť, ako sa jazdí po miestnej komunikácii z golfového 

areálu. Žiada poslancov, aby sa zaoberali bezpečnostnou situáciou nad jeho pozemkom par. č. 600. 

Za jeho  a susedovým pozemkom sa nachádza miestna komunikácia. Je strmá, má ostro ľavotočivú 

zákrutu, vodiči tam jazdia ako šialení. Neprispôsobivou jazdou vyletia z cesty na jeho pozemok. 

V nedeľu 24. mája večer okolo  22.00 hod. tam osobné motorové vozidlo narazilo do ochranných 

zvodidiel, následne preletelo cez obrubník  a zastalo na hranici jeho pozemku. Trvalo dosť dlho, 

pokiaľ ich odtiaľ vytiahli. Našťastie sa im nič nestalo. Chce chrániť svoj majetok a v nemalej miere 

predísť tragédii (zraniť alebo usmrtiť osoby zdržiavajúce sa na pozemku), preto žiada obec 

nainštalovať zvodidlá aj za jeho pozemok. Išlo by o predĺženie zvodidiel,  ktoré sú   nainštalované za 

pozemkom jeho suseda  o dĺžku cca 18 m. Kritizuje vodičov, že tam jazdia ako kreténi, idú z hora 

a nedajú prednosť. Navrhuje  umiestniť na komunikáciu retardéry, prípadne tam umiestniť značku 

obytná zóna. Treba s tým niečo robiť.  

Ladislav Oravec (starosta obce) – poukazuje, že dopravné značenie tam máme. Nevie, či by tam 

pomohlo umiestniť  vyššie uvedené dopravné značenia. Niektorí vodiči aj tak  nerešpektujú dopravné 

značenia,   jazdia si ako chcú. 

Ing. Pix (poslanec OZ) – poďakoval za podnet, budú   to riešiť-  3x retardér, zvodidlá.  
Starosta uviedol, že takéto riešenie vieme zabezpečiť.  

P. Kredatus (občan) - ďakuje za možnosť vystúpiť a oboznámiť ich s dopravnou situáciou, ktorá je 

v uvedenej lokalite  a opustil rokovaciu miestnosť. 

 

Ing. Bartko (poslanec OZ) – oslovili ho zamestnanci občianskej hliadky  s otázkou, či by nemohli 

dostať zvlášť zaplatené za kosenie po obci. Tak to dáva starostovi na vedomie a zváženie. 
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Interpelácia a diskusia prebiehali počas jednotlivých bodov rokovania.  

 

Záver 

     Starosta obce Ladislav Oravec poďakoval prítomným za  účasť, za plodné a zároveň rýchle 

rokovanie o jednotlivých bodoch   11. zasadania obecného zastupiteľstva obce Malý Slavkov a 

ukončil rokovanie. 

   

 

 

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

                                                                                                    Ladislav Oravec  

                                                                                                      starosta obce 

 

 

 

                        

Overovatelia: 
 

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

 

Ing. Tomáš Pix                         ........................................ 

 

 

Zapísala: Veronika Pirožeková 
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Uznesenia z 11. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, 30. 06. 2020,  č. 117 – č. 129 

 

 

 

 
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 

 

Malý Slavkov, 30. 06. 2020 

Uznesenia 
z 11. zasadania obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove 

konaného dňa  30. júna  2020 o 16.30 hod. v zasadačke v Malom Slavkove 

 

Uznesenie č. 117 

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

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

schvaľuje  

program 11. zasadania OZ  

1. Otvorenie zasadania  

2. Schválenie programu  

3. Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Schválenie predaja  pozemkov: 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                                                                                                
6. Žiadosť o predaj pozemku:  par. C KN  č. 412/22 – Pištová  N. a manž. Ján, Dunková K. 

a manž. Milan, Pompa M. a manž. Anna 
7. Záverečný účet Obce Malý Slavkov za rok 2019 

8. Správa o kontrolnej činnosti HK obce Malý Slavkov za obdobie 6 mesiacov – II. polrok 

2019, Správa o kontrolnej činnosti HK obce Malý Slavkov za obdobie 6 

mesiacov/november - december 2019 a január – apríl 2020 

9. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok 2020 

10. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Malý Slavkov 

11. Rôzne  

12. Interpelácia poslancov 

13. Diskusia 

14. Záver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

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

Gromanová,    Ing. Tomáš Pix,  Ľudovít Svocák 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 PaedDr. Ján Klein, Kamil Pompa 

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       

 

 

 

                                                                                                                  Ladislav Oravec                                                                               

                                                                                        starosta obce Malý Slavkov  
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Uznesenie č. 118 

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

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

A/schvaľuje 

návrhovú komisiu v zložení: Anatolij Dejneka,  Mgr. Veronika Gromanová  

B/berie na vedomie 
že starosta obce určil  

overovateľov zápisnice: Ing. Františka Bartka, Ing. Tomáša Pixu 

a zapisovateľku: Veroniku Pirožekovú   

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

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

Gromanová,    Ing. Tomáš Pix,  Ľudovít Svocák 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 PaedDr. Ján Klein, Kamil Pompa 

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       

 

 

 

                                                                                                                  Ladislav Oravec                                                                               

                                                                                       starosta obce Malý Slavkov   

 

 

 

Uznesenie č. 119 

K bodu 4 . Kontrola plnenia uznesení 

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

berie na vedomie  

kontrolu plnenia uznesení z 10. zasadania  OZ, konaného 19. 05. 2020  

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

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

Gromanová,    Ing. Tomáš Pix,  Ľudovít Svocák 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 PaedDr. Ján Klein, Kamil Pompa 

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       

 

 

 

                                                                                                                 Ladislav Oravec                                                                               

                                                                                       starosta obce Malý Slavkov   
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Uznesenie č. 120 

K bodu 5. Schválenie predaja  pozemku: par. C KN  č. 412/25 – Pišta Jaroslav a manž. 

Patrícia 

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

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

schvaľuje  

predaj 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, za cenu  11,-  €/m2  

Celková výmera odpredávaného pozemku je 249 m2, cena celkom 2739, - €, slovom 

dvetisícsedemstotridsaťdeväť eur.  

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

osobitného zreteľa. (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: 
5 Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika 

Gromanová,    Ing. Tomáš Pix,  Ľudovít Svocák 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 PaedDr. Ján Klein, Kamil Pompa 

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       

 

 

 

                                                                                                                  Ladislav Oravec                                                                               

                                                                                        starosta obce Malý Slavkov   

 

Uznesenie č. 121 

K bodu 5. Schválenie predaja  pozemku: par. C KN  č.  412/78 – Pišta Miloš 

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

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

schvaľuje  

predaj 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, geometrickým plánom č. 38/2020, zo dňa 08. 04. 2020,  vyhotoveným Ing.  Jánom 

Maniakom – geodetom, Medňanského  50, Spišská Belá – Strážky, ktorý autorizačne overil dňa 

09. 04. 2020, Ing. Vladimír Kupčo a úradne overila dňa 16. 04. 2020, pod číslom G1 245/20, Ing. 

Iveta Kapolková, OÚ Kežmarok, Katastrálny odbor,     žiadateľovi Milošovi Pištovi, rod. Pišta, 

nar. 07. 05. 1995, bytom  Malý Slavkov, Gerlachovská 183/93, za cenu  7,-  €/m2  

Celková výmera odpredávaného pozemku je 229 m2, cena celkom, 1603, - €, slovom 

jedentisícšesťstotri eur.  
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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: 
5 Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika 

Gromanová,    Ing. Tomáš Pix,  Ľudovít Svocák 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 PaedDr. Ján Klein, Kamil Pompa 

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       

 

                                                                                                               Ladislav Oravec                                                                               

                                                                                          starosta obce Malý Slavkov   

Uznesenie č. 122 

K bodu 5. Žiadosť o predaj pozemku:  par. C KN  č. 253/18 – Jastrabík Peter 

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

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

schvaľuje  

predaj 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, 

v zmysle geometrického plánu 

č. 81/2019, zo dňa 04. 11. 2019,  vyhotoveným Ing. Jánom Maniakom – geodetom –  Medňanského 

50, Spišská Belá – Strážky, ktorý autorizačne overil dňa 05. 11. 2019 Ing. Vladimír Kupčo  

a úradne overila dňa 11. 11. 2019, pod číslom G1 758/19  Ing. Iveta Kapolková, OÚ Kežmarok, 

Katastrálny odbor žiadateľovi Petrovi Jastrabíkovi, rod. Jastrabík, nar. 16. 12. 1959, bytom, 

Furdekova 2606/9, 85104 Bratislava – Petržalka, za cenu  7,-  €/m2  

Celková výmera odpredávaného pozemku je 6 m2, cena celkom, 42, - €, slovom štyridsaťdva eur.  

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

Gromanová,    Ing. Tomáš Pix,  Ľudovít Svocák 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 PaedDr. Ján Klein, Kamil Pompa 

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       

                                                                                                               

                                                                                                            Ladislav Oravec                                                                                  

                                                                                         starosta obce Malý Slavkov                                                                                                                    

Uznesenie č. 123 
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K bodu 6. Žiadosť o predaj pozemku:  par. C KN  č. 412/22 – Nina Pištová  a manž. Ján 

Pišta, Klaudia Dunková a manž. Milan Dunka, Martin Pompa a manž. Anna Pompová 

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

A/schvaľuje  

zámer odpredaja  pozemku vo vlastníctve obce Malý Slavkov,  parcelné číslo C-KN 412/22, druh 

pozemku ostatné plochy o výmere 250 m2, v k. ú. Malý Slavkov, vedený na LV č. 1,   za cenu 

minimálne 11,00 €/m2. Predaj sa uskutoční spôsobom podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona 138/1991 

Zb. o majetku obcí, t. j  formou obchodnej  verejnej súťaže. 

B/schvaľuje  

podmienky obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemku 

 parcelné číslo C-KN 412/22, druh pozemku ostatné plochy o výmere   250 m2, v k. ú. Malý 

Slavkov, vedený na LV č.1, účastníkom ponúkaná kúpna cena za predmet obchodnej 

verejnej súťaže nesmie predstavovať sumu nižšiu ako 2 750, – EUR (11,00 €/m2) 

 splatnosť kúpnej ceny najneskôr 30 dní od ukončenia súťaže 

 vyhradenie komisie nevybrať žiaden z predložených návrhov 

 vyhradenie práva vyhlasovateľa súťaže  zrušiť vyhlásenú súťaž 

 súťaž sa začína dňom jej uverejnenia na úradnej tabuli obce Malý Slavkov a dňom 

uverejnenia na webovej stránke Obce Malý Slavkov, t. j. dňa 13. 07. 2020 

 uzávierka na predkladanie ponúk je 31. 07. 2020 o 12:00 hod. 
 fyzická obhliadka nehnuteľného majetku, predmetu Obchodnej verejnej súťaže  

            v pracovných dňoch  po dohode so starostom obce Ladislavom Oravcom,  

            telefón: 0911 540 317, e-mail: starosta@obecmalyslavkov.sk 

 

Ponuky doručené po tomto termíne budú odmietnuté. 
Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

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

Gromanová,    Ing. Tomáš Pix,  Ľudovít Svocák 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 PaedDr. Ján Klein, Kamil Pompa 

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       

 

 

 

                                                                                                               Ladislav Oravec                                                                               

                                                                                         starosta obce Malý Slavkov 

 

Uznesenie č. 124 

K bodu 7. Záverečný účet Obce Malý Slavkov za rok 2019 

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

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

A/ berie na vedomie 

správu a odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Malý Slavkov k návrhu záverečného účtu 

obce Malý Slavkov za rok 2019 

 

B/ schvaľuje 

záverečný účet a celoročné hospodárenie obce Malý Slavkov za rok 2019 bez výhrad 

 

C/ berie na vedomie 

mailto:starosta@obecmalyslavkov.sk
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vysporiadanie schodku rozpočtového hospodárenia z rezervného fondu vo výške 862,45 EUR. 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

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

Gromanová,    Ing. Tomáš Pix,  Ľudovít Svocák 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 PaedDr. Ján Klein, Kamil Pompa 

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       

 

 

 

                                                                                                              Ladislav Oravec                                                                               

                                                                                       starosta obce Malý Slavkov   

 

Uznesenie č. 125 

K bodu 8. Správa o kontrolnej činnosti HK obce Malý Slavkov za obdobie 6 mesiacov – II. 

polrok 2019, Správa o kontrolnej činnosti HK obce Malý Slavkov za obdobie 6 

mesiacov/november - december 2019 a január – apríl 2020 

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

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

A/ berie na vedomie  

Správu o kontrolnej činnosti HK obce Malý Slavkov za obdobie 6 mesiacov – II. polrok 2019 

 

B/ berie na vedomie  

Správu o kontrolnej činnosti HK obce Malý Slavkov za obdobie 6 mesiacov/november - december 

2019 a január – apríl 2020 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

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

Gromanová,    Ing. Tomáš Pix,  Ľudovít Svocák 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 PaedDr. Ján Klein, Kamil Pompa 

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       

 

 

 

                                                                                                              Ladislav Oravec                                                                               

                                                                                       starosta obce Malý Slavkov   

 

Uznesenie č. 126 

K bodu 9. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na obdobie 6 mesiacov t. j. II. polrok 

2020 

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

Obecné zastupiteľstvo V Malom Slavkove  

schvaľuje 

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na obdobie 6 mesiacov t. j. II. polrok 2020 

Hlasovanie: 
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 Počet Mená poslancov 

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

Gromanová,    Ing. Tomáš Pix,  Ľudovít Svocák 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 PaedDr. Ján Klein, Kamil Pompa 

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       

 

 

                                                       

                                                                                          Ladislav Oravec                                                                               

                                                                                         starosta obce Malý Slavkov                                                                                        

                          

Uznesenie č. 127 

K bodu 10. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva   

Obecné zastupiteľstvo V Malom Slavkove  

schvaľuje 

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva č. 1/2020, zásady tvoria prílohu tohto 

uznesenia. 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

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

Gromanová,    Ing. Tomáš Pix,  Ľudovít Svocák 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 PaedDr. Ján Klein, Kamil Pompa 

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       

 

 

 

                                                                                                               Ladislav Oravec                                                                               

                                                                                         starosta obce Malý Slavkov   

 

 

Uznesenie č. 128 

K bodu 11. Rôzne:                                                                                                                               
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

A/berie ba vedomie 

žiadosť o prenájom pozemku p. Lukáša Oravca  
B/súhlasí 

s prenájmom časti parcely č. 231/1 pre p. Lukáša Oravca 

C/poveruje 

starostu obce pripraviť návrh zmluvy 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

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

Gromanová,    Ing. Tomáš Pix,  Ľudovít Svocák 
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Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 PaedDr. Ján Klein, Kamil Pompa 

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       

 

 

 

                                                                                                               Ladislav Oravec                                                                               

                                                                                         starosta obce Malý Slavkov   

 

 

 

Uznesenie č. 129 

K bodu 11. Rôzne:                                                                                                                               
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

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

ruší      

uznesenie č. 44 zo 4. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, zo dňa 22. 03. 2019        

žiadosť o zriadenie chodníka v lokalite ul. Kráľovská a ul. Lúčna  

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 
3 Ing. František Bartko, Mgr. Veronika Gromanová,    Ing. 

Tomáš Pix,   

Proti: 2 Anatolij Dejneka, Ľudovít Svocák 

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 PaedDr. Ján Klein, Kamil Pompa 

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       

 

 

 

                                                                                                               Ladislav Oravec                                                                               

                                                                                         starosta obce Malý Slavkov   
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