Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
Malý Slavkov, 21. 09. 2017

Uznesenia
z 24. zasadania obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove
konaného dňa 21. septembra 2017 o 16.30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Malom
Slavkove
Uznesenie č. 197/2017
K bodu - Schválenie programu
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
schvaľuje
program 24. zasadania OZ so zmenou
Otvorenie zasadania a schválenie programu
Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Kontrola plnenia uznesení
Zrušenie uznesenia č. 175/2017 , ktorým bolo schválené predloženie žiadosti ŽoNFP na RO
v rámci výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok – Zníženie
energetickej náročnosti verejných budov
5. Schválenie predloženia žiadosti ŽoNFP na RO v rámci výzvy na predkladanie žiadosti
o nenávratný finančný príspevok – Zníženie energetickej náročnosti verejných budov
6. Schválenie zmeny č. 4 záväznej časti Územného plánu Obce Malý Slavkov
7. Interpelácia poslancov
8. Zrušenie nájomnej zmluvy č.1/2013, predmetom ktorej je prenájom pozemkov parc. č. 145/2
a 145/3
9. Diskusia
10. Záver
1.
2.
3.
4.

Hlasovanie:
Za:

Počet
4

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:
Počet všetkých poslancov: 7

0
0
3
0

Mená poslancov
PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Rastislav Pompa,
Ľudovít Svocák

Peter Badžo, Marek Pompa, Tibor Pompa

Ladislav Oravec
starosta obce
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Uznesenie č. 198/2017
K bodu 2. Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
a) schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:
b) berie na vedomie
že starosta obce určil:
za overovateľov zápisnice
a za zapisovateľku

PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix

-

Ľudovíta Svocáka a Rastislava Pompu
Ing. Evu Demjénovú

Hlasovanie:
Za:

Počet
4

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:
Počet všetkých poslancov: 7

0
0
3
0

Mená poslancov
PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Rastislav Pompa,
Ľudovít Svocák

Peter Badžo, Marek Pompa, Tibor Pompa

Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie 199/2017
K bodu - Kontrola plnenia uznesení z 23. zasadania OZ, konaného 30. 08. 2017
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení z 23. zasadania OZ, konaného 30. 08. 2017, ako informatívnu.
Hlasovanie:
Za:

Počet
4

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:
Počet všetkých poslancov: 7

0
0
3
0

Mená poslancov
PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Rastislav Pompa,
Ľudovít Svocák

Peter Badžo, Marek Pompa, Tibor Pompa

Ladislav Oravec
starosta obce
2
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Uznesenie 200/2017
K bodu: Zrušenie uznesenia č. 175/2017, ktorým bolo schválené predloženie žiadosti
ŽoNFP na RO v rámci výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok –
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo V Malom Slavkove
ruší
uznesenie č. 175/2017, ktorým bolo schválené predloženie žiadosti ŽoNFP na RO v rámci výzvy
na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok – Zníženie energetickej náročnosti
verejných budov, Operačný program: Kvalita životného prostredia, Prioritná os: 4, Špecifický
cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov:
- názov projektu: Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu
v obci Malý Slavkov
- výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa
z celkových oprávnených výdavkov – 8 385,84 EUR
- výška neoprávnených výdavkov, o ktoré bola znížená výška celkových oprávnených
výdavkov v dôsledku plánovanej úspory energie na vykurovanie 0,00 EUR
- kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19
Hlasovanie:

Za:

Počet
4

0
Proti:
0
Zdržal sa:
3
Neprítomní:
0
Nehlasovali:
Počet všetkých poslancov: 7

Mená poslancov
PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Rastislav Pompa,
Ľudovít Svocák

Peter Badžo, Marek Pompa, Tibor Pompa

Ladislav Oravec
starosta obce
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Uznesenie 201/2017
K bodu: Schválenie predloženia žiadosti ŽoNFP na RO v rámci výzvy na predkladanie
žiadosti o nenávratný finančný príspevok – Zníženie energetickej náročnosti verejných
budov
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo V Malom Slavkove
schvaľuje
predloženie žiadosti ŽoNFP na RO v rámci výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok – Zníženie energetickej náročnosti verejných budov, Operačný program: Kvalita
životného prostredia, Prioritná os: 4, Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri
prevádzke verejných budov:
- názov projektu: Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu
v obci Malý Slavkov
- výška celkových oprávnených výdavkov - 167 716,86 EUR
- výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových
oprávnených výdavkov – 8 385,84 EUR
- výška neoprávnených výdavkov, o ktoré bola znížená výška celkových oprávnených
výdavkov v dôsledku plánovanej úspory energie na vykurovanie 0,00 EUR
- kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19

Hlasovanie:

Za:

Počet
4

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:
Počet všetkých poslancov: 7

0
0
3
0

Mená poslancov
PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Rastislav Pompa,
Ľudovít Svocák

Peter Badžo, Marek Pompa, Tibor Pompa

Ladislav Oravec
starosta obce
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Uznesenie 202/2017
K bodu: Schválenie zmeny č. 4 záväznej časti Územného plánu Obce Malý Slavkov
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
I.

prerokovalo

v zmysle § 11 ods. 4 písm. c) a g) zákona č. 369/1990 Zb. návrhu zmeny Územného plánu obce Malý
Slavkov, lokalita Pri potoku, ktoré spracoval Ing. arch. Vladimír Paško, projekcia urbanizmu
a architektúry, Tulská 27, Banská Bystrica a pre ktorú vykonával obstarávateľskú činnosť Ing. Jaroslav
Lizák, Slnečná č. 20, 059 71 Ľubica,

II.

berie na vedomie
II.1

správu o prerokovaní návrhu zmeny Územného plánu obce Malý Slavkov, lokalita Pri
potoku,

II.2

výsledky prerokovania návrhu zmeny Územného plánu obce Malý Slavkov, lokalita Pri
potoku,

II.3

že, schválená zmena Územného plánu obce Malý Slavkov, lokalita Pri potoku je
v určenom rozsahu záväzným, alebo smerným podkladom pre územné rozhodovanie
a pre vypracovanie dokumentácie stavieb na vymedzenom území,

II.4

výsledok preskúmania návrhu zmeny Územného plánu obce Malý Slavkov, lokalita Pri
potoku Okresným úradom Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie
územného plánovania, ako príslušným orgánom územného plánovania, vyjadrenom v
stanovisku č. OU-PO-OVBP1/2017/31371/80556 zo dňa 21. 08. 2017

II.5

informáciu, že k návrhu VZN Obce Malý Slavkov č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa
všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Slavkov č. 2/2007 ktorým sa vyhlásila záväzná
časť Územného plánu obce Malý Slavkov v znení neskorších predpisov:
-

III.

súhlasí
III.1

IV.

neboli v zákonom stanovenej lehote uplatnené žiadne pripomienky,

s návrhom na rozhodnutie o stanoviskách a pripomienkach z vyhodnotenia prerokovania
návrhu zmeny Územného plánu obce Malý Slavkov, lokalita Pri potoku,

schvaľuje
IV.1
zmenu záväznej časti Územného plánu obce Malý Slavkov v lokalite Pri potoku, ako
zmenu č. 4 Územného plánu obce Malý Slavkov,
IV.2
IV.3

úpravu smernej časti zmeny č. 4 Územného plánu obce Malý Slavkov,

všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Slavkov č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa
všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Slavkov č. 2/2007 ktorým sa vyhlásila záväzná
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časť Územného plánu obce Malý Slavkov v znení neskorších predpisov. Všeobecne
záväzné nariadenie obce tvorí prílohu tohto uznesenia.

V.

VI.

ruší
V.1

všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Slavkov č. 2/2015, ktorým sa mení a dopĺňa
všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Slavkov č. 2/2007 ktorým sa vyhlásila záväzná
časť Územného plánu obce Malý Slavkov v znení VZN č. 13/2010, VZN č. 15/2010 a VZN
č. 1/2013.

ukladá
VI.1

zverejniť záväznú časť zmeny č. 4 Územného plánu obce Malý Slavkov:
a.
b.

vyvesením na úradných tabuliach a internetovej stránke Obce Malý Slavkov
najmenej na 30 dní,
doručením dotknutým orgánom,
Zodpovedný :
Ladislav Oravec, starosta obce
Termín

VI.2

VI.3

VI.4

:

do 30 dní

v súlade s § 2 ods. 4 vyhl. č. 55/2001 Z. z. zabezpečiť spracovanie čistopisu zmeny
č. 4 Územného plánu obce Malý Slavkov podľa prijatých podmienok
schvaľujúceho orgánu a
odsúhlaseného rozhodnutia o stanoviskách
a pripomienkach,
Zodpovedný

:

Ing. Jaroslav Lizák

Termín

:

2 mesiace od schválenia

čistopis zmeny č. 4 Územného plánu obce Malý Slavkov, po doplnení
schvaľovacou doložkou, zaslať na uloženie spolu s výpisom uznesenia obecného
zastupiteľstva stavebnému úradu obce a Okresnému úradu, oddeleniu územného
plánovania v Prešove,
Zodpovedný

:

Ladislav Oravec, starosta obce

Termín

:

3 mesiace od schválenia

vyhotoviť o obsahu zmeny č. 4 Územného plánu obce Malý Slavkov registračný
list a spolu s kópiou uznesenia o schválení doručiť Ministerstvu dopravy a výstavby
Slovenskej republiky ako ústrednému orgánu územného plánovania
Zodpovedný

:

Ing. Jaroslav Lizák

Termín

:

3 mesiace od schválenia
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VI.5

zverejniť záväznú časť Územného plánu obce Malý Slavkov v znení zmeny č.4 na
internetovej stránke obce, ako jej úplné znenie
Zodpovedný

:

Ladislav Oravec, starosta obce

Termín

:

3 mesiace od schválenia

Hlasovanie:
Za:

Počet
4

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:
Počet všetkých poslancov: 7

0
0
3
0

Mená poslancov
PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Rastislav Pompa,
Ľudovít Svocák

Peter Badžo, Marek Pompa, Tibor Pompa

Ladislav Oravec
starosta obce
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OBEC

MA L Ý

SLAVKOV
Malý Slavkov, 21. 09. 2017

ZÁPISNICA
z 24. zasadania obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove konaného
dňa 21. 09. 2017 o 16.30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Malom Slavkove
Prítomní poslanci: PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Rastislav Pompa, Ľudovít Svocák,
Neprítomný(í) poslanci: Peter Badžo, Marek Pompa, Tibor Pompa,
Ospravedlnený(í) poslanci: Peter Badžo, Marek Pompa, Tibor Pompa,
Hostia: Ing. Jaroslav Lizák
Prezenčná listina tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice je elektronická nahrávka DVD nosiča č. 21/1,2 /2017
1. Otvorenie zasadania a schválenie programu
Dnešné zasadanie OZ otvoril a viedol Ladislav Oravec, starosta obce Malý Slavkov. Na úvod
privítal všetkých prítomných, skonštatoval, že sú prítomní štyria poslanci a zasadanie obecného
zastupiteľstva je uznášania schopné. Predložil poslancom program 24. zasadania OZ
11. Otvorenie zasadania a schválenie programu
12. Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
13. Zrušenie uznesenia č. 175/2017 , ktorým bolo schválené predloženie žiadosti ŽoNFP na
RO v rámci výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok – Zníženie
energetickej náročnosti verejných budov
14. Schválenie predloženia žiadosti ŽoNFP na RO v rámci výzvy na predkladanie žiadosti
o nenávratný finančný príspevok – Zníženie energetickej náročnosti verejných budov
15. Schválenie zmeny č. 4 záväznej časti Územného plánu Obce Malý Slavkov
16. Schválenie predaja pozemkov par. č. 412/56 a 412/54 – Kamil Badžo a manželka Ivana
Badžová
17. Schválenie predaja pozemkov par. č. 412/27 a 412/46 - Stojková Lýdia a manžel
Stanislav Stojka
18. Schválenie predaja pozemku 267/2 - Ing. Peter Oravec, Daniel Oravec, Jozef Oravec
19. Schválenie predaja pozemku 457/39 - Henryk Kalata
20. Schválenie predaja pozemku 457/40 - Marian Prusak a Beáta Prusaková
21. Schválenie predaja pozemku 126/13 - Iveta Šablová
22. Schválenie predaja pozemku 457/41 - Ing. Peter Gurka
23. Žiadosti občanov o odkúpenie obecných pozemkov
24. Zrušenie nájomnej zmluvy č.1/2013, predmetom ktorej je prenájom pozemkov parc. č.
145/2 a 145/3
25. Interpelácia poslancov
26. Diskusia
27. Záver
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a navrhol, doplniť do programu bod „Kontrola plnenia uznesení“ a vypustiť z pôvodného
programu body 6, 7, 8, 9 ,10, 11 ,12,13, ktoré sa týkajú predaja obecného majetku (pozemkov).
Na schválenie prevodu majetku obce podľa osobitného zreteľa, je potrebná 3/5 väčšina všetkých
poslancov( čo je 5) a na 24. zasadaní OZ sú prítomní len štyria poslanci. Poslanec Ľudovít Svocák
navrhol, aby sa bod 15. programu „Interpelácia poslancov“ presunul pred bod 14. „Zrušenie
nájomnej zmluvy č.1/2013, predmetom ktorej je prenájom pozemkov parc. č. 145/2 a 145/3“.
Poslanci s návrhmi na zmenu programu súhlasili a prijali uznesenie č. 197/2017
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove schvaľuje
program 24. zasadania OZ so zmenou
Otvorenie zasadania a schválenie programu
Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Kontrola plnenia uznesení
Zrušenie uznesenia č. 175/2017 , ktorým bolo schválené predloženie žiadosti ŽoNFP na RO
v rámci výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok – Zníženie
energetickej náročnosti verejných budov
5. Schválenie predloženia žiadosti ŽoNFP na RO v rámci výzvy na predkladanie žiadosti
o nenávratný finančný príspevok – Zníženie energetickej náročnosti verejných budov
6. Schválenie zmeny č. 4 záväznej časti Územného plánu Obce Malý Slavkov
7. Interpelácia poslancov
8. Zrušenie nájomnej zmluvy č.1/2013, predmetom ktorej je prenájom pozemkov parc. č. 145/2
a 145/3
9. Diskusia
10. Záver
1.
2.
3.
4.

Hlasovanie:
Za:

Počet
4

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:
Počet všetkých poslancov: 7

0
0
3
0

Mená poslancov
PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Rastislav Pompa,
Ľudovít Svocák

Peter Badžo, Marek Pompa, Tibor Pompa

2. Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Do návrhovej komisie boli starostom navrhnutí - PaedDr. Ján Klein a Ing. Tomáš Klein,
za overovateľov zápisnice boli určení - Ľudovít Svocák a Rastislav Pompa,
za zapisovateľku na dnešnom zasadnutí bola určená Ing. Eva Demjénová.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 198/2017
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
c) schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:
PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix
d) berie na vedomie
že starosta obce určil:
za overovateľov zápisnice
a za zapisovateľku

-

Ľudovíta Svocáka a Rastislava Pompu
Ing. Evu Demjénovú
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Hlasovanie:
Za:

Počet
4

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:
Počet všetkých poslancov: 7

0
0
3
0

Mená poslancov
PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Rastislav Pompa,
Ľudovít Svocák

Peter Badžo, Marek Pompa, Tibor Pompa

3. Kontrola plnenia uznesenia
Ladislav Oravec, starosta obce - oboznámil poslancov so stavom plnenia uznesení. Skonštatoval,
že uznesenia sú buď splnené, alebo sú v plnení a spýtal sa, či má niekto ku kontrole plnenia
uznesení otázky.
Poslanec PaedDr. Ján Klein sa spýtal na stav realizácie cesty a rigola na Družstevnej ulici. Malo
to byť vykonané do 31. 08.2017, aby to nedopadlo tak, že sa to bude robiť v mrazoch a potom to
nebude mať dlhú životnosť.
Starosta odpovedal – neviem sa vyjadriť, že prečo nie, lebo posledné moje informácie boli, že to
idú robiť.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č 199/2017 Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení z 23. zasadania OZ, konaného 30. 08. 2017, ako informatívnu.
Hlasovanie:
Za:

Počet
4

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:
Počet všetkých poslancov: 7

0
0
3
0

Mená poslancov
PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Rastislav Pompa,
Ľudovít Svocák

Peter Badžo, Marek Pompa, Tibor Pompa

4. Zrušenie uznesenia č. 175/2017 , ktorým bolo schválené predloženie žiadosti ŽoNFP na
RO v rámci výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok – Zníženie
energetickej náročnosti verejných budov
Starosta obce vysvetlil - uznesenie č. 175/2017 je potrebné zrušiť, nakoľko v rámci
schvaľovacieho procesu nám vytkli to, že v uznesení má byť vyčíslená aj suma celkových
oprávnených výdavkov. Teraz máme v uznesení vyčíslenú len 5%-tnú sumu spolufinancovania.
Takže uznesenie č. 175/2017 zrušíme a prijmeme nové uznesenie, už s doplnenou sumou
celkových oprávnených výdavkov. Po krátkej diskusii dal Ladislav Oravec, starosta obce
hlasovať o zrušení uznesenia č. 175/2019 a o prijatí nového uznesenia.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 200/2017, Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
ruší uznesenie č. 175/2017, ktorým bolo schválené predloženie žiadosti ŽoNFP na RO v rámci
výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok – Zníženie energetickej
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náročnosti verejných budov, Operačný program: Kvalita životného prostredia, Prioritná os: 4,
Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov:
- názov projektu: Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu
v obci Malý Slavkov
- výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa
z celkových oprávnených výdavkov – 8 385,84 EUR
- výška neoprávnených výdavkov, o ktoré bola znížená výška celkových oprávnených
výdavkov v dôsledku plánovanej úspory energie na vykurovanie 0,00 EUR
- kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19
Hlasovanie:

Za:

Počet
4

0
Proti:
0
Zdržal sa:
3
Neprítomní:
0
Nehlasovali:
Počet všetkých poslancov: 7

Mená poslancov
PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Rastislav Pompa,
Ľudovít Svocák

Peter Badžo, Marek Pompa, Tibor Pompa

5. Schválenie predloženia žiadosti ŽoNFP na RO v rámci výzvy na predkladanie žiadosti o

nenávratný finančný príspevok – Zníženie energetickej náročnosti verejných budov
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 201/2017, Obecné zastupiteľstvo V Malom Slavkove
schvaľuje
predloženie žiadosti ŽoNFP na RO v rámci výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok – Zníženie energetickej náročnosti verejných budov, Operačný program: Kvalita
životného prostredia, Prioritná os: 4, Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri
prevádzke verejných budov:
- názov projektu: Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu
v obci Malý Slavkov
- výška celkových oprávnených výdavkov - 167 716,86 EUR
- výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových
oprávnených výdavkov – 8 385,84 EUR
- výška neoprávnených výdavkov, o ktoré bola znížená výška celkových oprávnených
výdavkov v dôsledku plánovanej úspory energie na vykurovanie 0,00 EUR
- kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19
Hlasovanie:

Za:

Počet
4

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:
Počet všetkých poslancov: 7

0
0
3
0

Mená poslancov
PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Rastislav Pompa,
Ľudovít Svocák

Peter Badžo, Marek Pompa, Tibor Pompa
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6. Schválenie zmeny č. 4 záväznej časti Územného plánu Obce Malý Slavkov

Starosta obce sa spýtal, či má niekto otázky k zmene územného plánu č. 4 a odovzdal slovo Ing.
Jaroslavovi Lizákovi, ktorý zmenu územného plánu pre obec spracoval.
Ing. Jaroslav Lizák - oboznámil poslancov s procesom obstarávania zmeny územného plánu. Na
začiatku bolo uznesenie OZ, ktorým sa schválilo začatie obstarávania „ Zmeny č. 4 záväznej
časti Územného plánu obce Malý Slavkov, v lokalite Pri potoku“ za podmienky zachovania
protipovodňovej ochrany objektov súčasných a budúcich. Výsledkom po tých rokoch je, že máme
pred sebou zmenu ÚP, ktorá predpokladá, že tam bude vybudovaná protipovodňová hrádza. Vo
VZN a v záväznej časti je uvedené, že výstavba bude možná až po vybudovaní hrádze.
Poslanec Ľudovít Svocák – sa spýtal, či je dané aké ma mať tá hrádza parametre.
Ing. Jaroslav Lizák odpovedal - to je ÚP v mierke 1:5000, plošne je vymedzené len územie na
ktorom má hrádza byť, nie sú tam dané parametre. Výškovo to treba premerať a urobiť projekt, je
tam ešte aj protipožiarna nádrž. K návrhu boli aj pomerne rozsiahle pripomienky od obyvateľov,
tie sme podstatne rešpektovali . Teraz je to na vás, či schválite zmenu územného plánu, alebo nie
v tejto forme ako to je dohodnuté so štátnou správou.
Poslanec Ing. Tomáš Pix sa spýtal - ak nebude vybudovaná hrádza, tak nebude môcť byť vydané
stavebné povolenie, a čo ak by sme teraz zrušili podmienku vybudovania hrádze a koľko bude
stáť jej vybudovanie.
Ladislav Oravec, starosta obce - ja zastávam taký názor, že je potrebné schváliť ÚP
v navrhovanom znení. Podmienky pre výstavbu RD budú stanovené v územnom rozhodnutí pri
povoľovaní stavieb. Čo sa týka hrádze, to je zapracované v ÚP na základe pripomienok
vodohospodárskeho podniku.
Ing. Jaroslav Lizák - lokalita Pri potoku je v zátopovom- inundačnom území ( inundačné územie
je územie priľahlé k vodnému toku, zaplavované vyliatím vody z koryta), povodie týmto
vyjadrením chráni RD pred záplavami, môže tam byť povolená výstavba, ale pretože je to
zátopové územie, je potrebné vykonať opatrenia na zamedzenie vyliatia potoka. Niektoré obce si
berú vodné toky do svojej správy, potom sa dá vyhnúť pripomienkam povodia, ale obci zas
pribudnú povinnosti s udržiavaním toku.
Starosta- povodie sa o náš potok aj tak nestará.
Po diskusii k tomuto bodu, kde poslanci ešte rozoberali problematiku okolo protipovodňovej
hrádzi, navrhol starosta hlasovanie o schválení zmeny Územného plánu obce Malý Slavkov č. 4.
Poslanec Ľudovít Svocák sa ešte pred hlasovaním spýtal na ochranné pásmo 10 m z každej strany
od brehu potoka.
Starosta obce – domy sú postavené 10 m od potoka, ak budú bližšie, nebude im vydané stavebné
povolenie. Následne dal starosta o zmene ÚP hlasovať, k tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č.
202/201, Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
VII. prerokovalo
v zmysle § 11 ods. 4 písm. c) a g) zákona č. 369/1990 Zb. návrhu zmeny Územného plánu obce
Malý Slavkov, lokalita Pri potoku, ktoré spracoval Ing. arch. Vladimír Paško, projekcia urbanizmu
a architektúry, Tulská 27, Banská Bystrica a pre ktorú vykonával obstarávateľskú činnosť Ing.
Jaroslav Lizák, Slnečná č. 20, 059 71 Ľubica,
VIII. berie na vedomie
II.1
správu o prerokovaní návrhu zmeny Územného plánu obce Malý Slavkov, lokalita
Pri potoku,
II.2

výsledky prerokovania návrhu zmeny Územného plánu obce Malý Slavkov,
lokalita Pri potoku,
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II.3

že, schválená zmena Územného plánu obce Malý Slavkov, lokalita Pri potoku je
v určenom rozsahu záväzným, alebo smerným podkladom pre územné
rozhodovanie a pre vypracovanie dokumentácie stavieb na vymedzenom území,

II.4

výsledok preskúmania návrhu zmeny Územného plánu obce Malý Slavkov,
lokalita Pri potoku Okresným úradom Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky,
oddelenie územného plánovania, ako príslušným orgánom územného plánovania,
vyjadrenom v stanovisku č. OU-PO-OVBP1/2017/31371/80556 zo dňa 21. 08.
2017

II.5

informáciu, že k návrhu VZN Obce Malý Slavkov č. 1/2017, ktorým sa mení
a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Slavkov č. 2/2007 ktorým sa
vyhlásila záväzná časť Územného plánu obce Malý Slavkov v znení neskorších
predpisov: - neboli v zákonom stanovenej lehote uplatnené žiadne pripomienky,

IX.

súhlasí
III.1 s návrhom na rozhodnutie o stanoviskách a pripomienkach z vyhodnotenia
prerokovania návrhu zmeny Územného plánu obce Malý Slavkov, lokalita Pri
potoku,

X.

schvaľuje
IV.1 zmenu záväznej časti Územného plánu obce Malý Slavkov v lokalite Pri potoku,
ako zmenu č. 4 Územného plánu obce Malý Slavkov,

XI.

XII.

IV.2

úpravu smernej časti zmeny č. 4 Územného plánu obce Malý Slavkov,

IV.3

všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Slavkov č. 1/2017, ktorým sa mení
a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Slavkov č. 2/2007 ktorým sa
vyhlásila záväzná časť Územného plánu obce Malý Slavkov v znení neskorších
predpisov. Všeobecne záväzné nariadenie obce tvorí prílohu tohto uznesenia.

ruší
V.1

všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Slavkov č. 2/2015, ktorým sa mení
a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Slavkov č. 2/2007 ktorým sa
vyhlásila záväzná časť Územného plánu obce Malý Slavkov v znení VZN č.
13/2010, VZN č. 15/2010 a VZN č. 1/2013.

ukladá
VI.1 zverejniť záväznú časť zmeny č. 4 Územného plánu obce Malý Slavkov:
c.
d.

vyvesením na úradných tabuliach a internetovej stránke Obce Malý Slavkov
najmenej na 30 dní,
doručením dotknutým orgánom,
Zodpovedný :
Termín
:

VI.2

Ladislav Oravec, starosta obce
do 30 dní

v súlade s § 2 ods. 4 vyhl. č. 55/2001 Z. z. zabezpečiť spracovanie čistopisu zmeny
č. 4 Územného plánu obce Malý Slavkov podľa prijatých podmienok
schvaľujúceho orgánu a
odsúhlaseného rozhodnutia o stanoviskách
a pripomienkach,
Zodpovedný :
Ing. Jaroslav Lizák
Termín
:
2 mesiace od schválenia
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VI.3

čistopis zmeny č. 4 Územného plánu obce Malý Slavkov, po doplnení
schvaľovacou doložkou, zaslať na uloženie spolu s výpisom uznesenia obecného
zastupiteľstva stavebnému úradu obce a Okresnému úradu, oddeleniu územného
plánovania v Prešove,
Zodpovedný :
Ladislav Oravec, starosta obce
Termín
:
3 mesiace od schválenia

VI.4

vyhotoviť o obsahu zmeny č. 4 Územného plánu obce Malý Slavkov registračný
list a spolu s kópiou uznesenia o schválení doručiť Ministerstvu dopravy a výstavby
Slovenskej republiky ako ústrednému orgánu územného plánovania
Zodpovedný :
Termín
:

VI.5

Ing. Jaroslav Lizák
3 mesiace od schválenia

zverejniť záväznú časť Územného plánu obce Malý Slavkov v znení zmeny č.4 na
internetovej stránke obce, ako jej úplné znenie
Zodpovedný :
Termín
:

Ladislav Oravec, starosta obce
3 mesiace od schválenia

Hlasovanie:
Za:

Počet
4

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:
Počet všetkých poslancov: 7

0
0
3
0

Mená poslancov
PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Rastislav Pompa,
Ľudovít Svocák

Peter Badžo, Marek Pompa, Tibor Pompa

7. Interpelácia poslancov
Poslanec Ľudovít Svocák – ideme rušiť nájomnú zmluvu, i keď ja som neporušil jej ustanovenia
a vlastník priľahlého pozemku pán Dubjel umiestnil na verejné priestranstvo zeminu a veľké
kamene, o ktoré si parkujúci poškodzujú autá ( mal aj foto poškodených áut).
Ladislav Oravec, starosta obce – ja som sa s pánom Dubjelom o tom rozprával a povedal som
mu, aby odpratal zeminu. Pán Dubjel tam dal tie kamene preto, aby sa nepošliapali buxusy,
ktoré tam vysadil. Ale ak sa na nich poškodzujú autá oznámim mu, aby kamene odstránil a tiež,
aby si označil vjazd na svoj pozemok.
Poslanec Ľudovít Svocák - niekto na obecnom pozemku robí čo chce a ja som si musel urobiť
nájomnú zmluvu.
Starosta obce - minule sme sa dohodli, ako sa predmetné územie upraví. Pozemok sme upravili
podľa dohody a zrušenie nájomnej zmluvy vyplýva z uznesenia č. 164/2017. Zrušením
nájomnej zmluvy tam ostáva verejné priestranstvo a môže na ňom zaparkovať ktokoľvek.
Poslanec Ing. Tomáš Pix – treba dať pánovi Dubjelovi termín na odpratanie zeminy.
Poslanec Ľudovít Svocák – sa spýtal, či sa ide robiť prekrytie kanálu na Gerlachovskej ulici.
Starosta obce odpovedal – áno, ide sa robiť a do zimy by mal byť hotový.
Poslanec PaedDr. Ján Klein sa spýtal, či prešla výzva na hasičskú zbrojnicu.
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Starosta obce - ešte nevieme, zatiaľ prišla na doplnenie žiadosti len rekonštrukcia obecného
úradu.
PaedDr. Ján Klein – a projekty na zberný dvor a rekonštrukciu MŠ prešli?
Starosta obce odpovedal - zberný dvor ešte neviem . Na MŠ už prebehlo výberové konanie na
dodávateľa stavby, vysúťažená suma je o 100 tis. € vyššia, ako máme na projekt schválenú.
V súčasnej dobe je vykonávaná kontrola verejného obstarávania.
8. Zrušenie nájomnej zmluvy č.1/2013, predmetom ktorej je prenájom pozemkov parc. č.
145/2 a 145/3
Po predchádzajúcej diskusii k tomuto bodu, ktorá prebehla v bode interpelácie poslancov, dal
starosta obce hlasovať o návrhu na zrušenie nájomnej zmluvy č. 1/2013, všetci štyria prítomní
poslanci PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Rastislav Pompa, Ľudovít Svocák sa hlasovania
zdržali. K tomuto bodu nebolo prijaté uznesenie.
9. Diskusia
Poslanec Ing. Tomáš Pix – sa spýtal prečo obec nekosí plochu medzi pozemkom pána Smoleňa
a multifunkčnom ihriskom.
Starosta obce – plocha je postriekaná proti burine, nechali sme burinu vyschnúť a následne to
vyčistíme, v budúcnosti by tam malo byť parkovisko.
Poslanec Ing. Tomáš Pix – sa spýtal, či už obec má na účte peniaze za predané pozemky od pána
Lesného a Jastrabíka.
Ladislav Oravec, starosta obce odpovedal – od pána Lesného áno, od pána Jastrabíka nie, lebo
s ním nie je podpísaná kúpna zmluva, pretože na časti pozemku, ktorý sme chceli predať bude
separačný dvor, budeme to riešiť asi novým GP, a potom treba schváliť predaj novým
uznesením.
10. Záver
Ladislav Oravec, starosta obce, poďakoval prítomným za účasť a ukončil 24. zasadanie obecného
zastupiteľstva.

...........................................
Ladislav Oravec
starosta obce
Overovatelia:
Rastislav Pompa

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

Ľudovít Svocák

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

Zapísala: Ing. Eva Demjénová
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