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Uznesenia č. 203 - 222/2017 z 25. zasadania OZ, konaného 14. 11. 2017 
 

 

 

 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 
 

Malý Slavkov, 14. 11.  2017 

Uznesenia 
z 25. zasadania obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove  

konaného dňa 14. novembra 2017 o 16.30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Malom Slavkove 

 
 

Uznesenie č. 203/2017                   

 

K bodu:  Schválenie programu 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

schvaľuje 

 

program 25. zasadania OZ  

 

1. Otvorenie zasadania a schválenie programu  
2. Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

3. Kontrola plnenia uznesení 
4. VZN č. 2/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb  
5. Zmluva o zriadení vecného bremena 

6. Schválenie predaja pozemkov par. č. 412/56 a 412/54 – Kamil Badžo a manželka Ivana 
Badžová 

7. Schválenie predaja pozemkov par. č. 412/27 a 412/46  - Stojková Lýdia a manžel Stanislav 
Stojka 

8. Schválenie predaja pozemku 267/2  - Ing. Peter Oravec, Daniel Oravec, Jozef Oravec 

9. Schválenie predaja pozemku  457/39  - Henryk Kalata 

10. Schválenie predaja pozemku 457/40 - Marian Prusak a Beáta Prusaková 

11. Schválenie predaja pozemku 126/13 - Iveta Šablová 

12. Schválenie predaja pozemku 457/41 - Ing. Peter Gurka  

13. Žiadosti občanov o odkúpenie obecných pozemkov  
14. Zrušenie nájomnej zmluvy č.1/2013, predmetom ktorej je prenájom pozemkov parc. č. 145/2 

a 145/3 

15. Poslanecký návrh na zmenu VZN obce Malý Slavkov č.  4/2012 o poskytovaní dotácií 
z rozpočtu obce 

16. Rôzne 

17. Interpelácia poslancov 

18. Diskusia 

19. Záver  
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Hlasovanie: 

 

 Počet Mená poslancov 

Za: 
5 Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav Pompa,  

Tibor Pompa, Ľudovít Svocák, 
Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein,  

Nehlasovali: 0  

Počet všetkých poslancov: 7       
 

 

Ladislav Oravec  

                                                                                     starosta obce  

     

 

Uznesenie č. 204/2017 

    

K bodu:  Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

 

a) schvaľuje 

 

návrhovú komisiu v zložení:  Ing. Tomáš Pix, Rastislav Pompa 

 

b) berie na vedomie 

 

že starosta obce určil  
 

overovateľov zápisnice  Mareka Pompu a Ľudovíta Svocáka  
a zapisovateľku:   Ing. Evu Demjénovú 

 

Hlasovanie: 

 

 Počet Mená poslancov 

Za: 
5 Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav Pompa,  

Tibor Pompa, Ľudovít Svocák, 
Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein,  

Nehlasovali: 0  

Počet všetkých poslancov: 7       
 

 

 

Ladislav Oravec  

                                                                                     starosta obce   
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Uznesenie 205/2017 

 

K bodu: Kontrola plnenia uznesení z 24. zasadania  OZ, konaného 21. 09. 2017 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  
 

berie na vedomie  

 

kontrolu plnenia uznesení z 24. zasadania  OZ, konaného 21. 09. 2017,  ako informatívnu. 
 

Hlasovanie: 

 

 

 Počet Mená poslancov 

Za: 
5 Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav Pompa,  

Tibor Pompa, Ľudovít Svocák, 
Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein,  

Nehlasovali: 0  

Počet všetkých poslancov: 7       
 

 

 

 

Ladislav Oravec  

                                                                                     starosta obce  
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Uznesenie  206/2017 

 

K bodu: VZN č. 2/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Obecné zastupiteľstvo V Malom Slavkove  

 

sa uznáša 

 

na všeobecne záväznom nariadení obce Malý Slavkov č. 2/2017 o zavedení a poskytovaní 
elektronických služieb.  
 

Hlasovanie: 

 

 

 Počet Mená poslancov 

Za: 
5 Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav Pompa,  

Tibor Pompa, Ľudovít Svocák, 
Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein,  

Nehlasovali: 0  

Počet všetkých poslancov: 7       
 

 

 

 

 

Ladislav Oravec  

                                                                                     starosta obce  
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Uznesenie  207/2017 

 

K bodu:  Zmluva o zriadení vecného bremena 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Obecné zastupiteľstvo V Malom Slavkove  

 

rozhodlo 

 

že o bode programu č. 5 „ Zmluva o zriadení vecného bremena“ bude obecné zastupiteľstvo rokovať na  
svojom najbližšom zasadaní. 
                                                                                                        

Hlasovanie: 

 

 Počet Mená poslancov 

Za: 
6 PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav 

Pompa, Ľudovít Svocák, Tibor Pompa 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Peter Badžo  

Nehlasovali: 0  

Počet všetkých poslancov: 7       
 

 

 

 

 

 

Ladislav Oravec  

                                                                                     starosta obce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 



6 

 

Uznesenia č. 203 - 222/2017 z 25. zasadania OZ, konaného 14. 11. 2017 
 

 

Uznesenie č. 208/2017 

 

 

K bodu: Žiadosti občanov o odkúpenie pozemkov - Kamil Badžo a manž. Ivana Badžová 

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

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

 

schvaľuje 

 

predaj pozemkov vo vlastníctve obce, parcela C KN číslo 412/56, druh pozemku zastavané plochy,  
o výmere 115 m2 a parcela C KN číslo 412/54, druh pozemku ostatné plochy, o výmere 119 m2, ktoré 
vznikli oddelením od  parcely C KN číslo  412/1, vedenej na LV 1, geometrickým plánom č. 1/2017 zo 
dňa 10. 02. 2017 vyhotoveným Dušanom Selvekom, GEOAUTO-SKD, Suchá hora 8, Kežmarok, ktorý 
dňa 10. 02. 2017 autorizačne overil Ing. Vladimír Kupčo a dňa 08. 03. 2017  úradne overila pod číslom  
G1 137/17 Ing. Iveta Kapolková, OÚ Kežmarok, Katastrálny odbor, žiadateľom Kamilovi Badžovi, rod. 
Badžovi a manželke Ivane Badžovej rod. Pompovej, bytom  Malý Slavkov, Gerlachovská 225/111 za 

cenu 11,- €/m2, cena celkom 2 574,- €, slovom dvetisícpäťstosedemdesiatštyri 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 vysporiadanie pozemku  zastavaného stavbou vo 

vlastníctve nadobúdateľov, ktorú postavili bez stavebného povolenia (čierna stavba) vrátane priľahlej 
plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.  

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

 

 

 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 
6 PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav 

Pompa, Ľudovít Svocák, Tibor Pompa 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Peter Badžo  

Nehlasovali: 0  

Počet všetkých poslancov: 7       
 

 

 

 

 

 

 

Ladislav Oravec  

                                                                                     starosta obce  
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Uznesenie č. 209/2017 

 

K bodu: Žiadosti občanov o odkúpenie pozemkov - Stanislav Stojka a Lýdia Stojková, rod. 
Badžová 

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

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

 

schvaľuje 

 

predaj pozemkov vo vlastníctve obce parcela C KN číslo 412/27, druh pozemku ostatné plochy,  
o výmere 107 m2 a parcela C KN číslo 412/46, druh pozemku zastavané plochy, o výmere 109 m2, ktoré 
vznikli oddelením od  parcely C KN č.  412/27, vo vlastníctve obce Malý Slavkov,  vedenej na LV 1, 
geometrickým plánom č. 18/2013, zo dňa 26. 05. 2014, vyhotoveným Dušanom Selvekom, 
GEOAUTO-SKD, Suchá hora 8, Kežmarok, ktorý autorizačne overil dňa 26. 05. 2014 Ing. Vladimír 
Kupčo a úradne overila dňa 01. 07. 2014 pod číslom G1 333/14 Ing. Iveta Kapolková, OÚ Kežmarok, 
Katastrálny odbor, žiadateľom Stanislavovi Stojkovi a manželke Lýdii Stojkovej, rod. Badžovej, 
bytom Malý Slavkov, Gerlachovská 225/111 za cenu 11,- €/m2, cena celkom 2376,- €, slovom 

dvetisíctristosedemdesiatšesť 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 vysporiadanie pozemku  zastavaného stavbou vo 

vlastníctve nadobúdateľov, ktorú postavili bez stavebného povolenia (čierna stavba) vrátane priľahlej 
plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.  

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

 

 

Hlasovanie: 

 

 Počet Mená poslancov 

Za: 
6 PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav 

Pompa, Ľudovít Svocák, Tibor Pompa 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Peter Badžo  

Nehlasovali: 0  

Počet všetkých poslancov: 7       
 

 

 

 

Ladislav Oravec  

                                                                                     starosta obce  
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Uznesenie č. 210/2017 

 

K bodu: Žiadosti občanov o odkúpenie pozemkov - Ing. Peter Oravec, Daniel Oravec  a Jozef 

Oravec 

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

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

 

schvaľuje 

 

predaj pozemku vo vlastníctve obce parcela C KN číslo 267/2, druh pozemku zastavané plochy,  
o výmere 192 m2, vedenej na LV 1, žiadateľom Danielovi Oravcovi, rod. Oravcovi, bytom Malý 
Slavkov, Družstevná 24 v podiele ¼ k celku, Ing. Petrovi Oravcovi, rod. Oravcovi bytom Malý Slavkov, 
Družstevná 24 v podiele ¼ k celku a Jozefovi Oravcovi, rod. Oravcovi, bytom Malý Slavkov, 
Družstevná 24 v podiele ½ k celku za cenu 7,00 €/m2, cena celkom 1344,-€, slovom 
jedentisíctristoštyridsaťštyri 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, § 12, písm. g)). 

 

Hlasovanie: 

 

 Počet Mená poslancov 

Za: 
6 PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav 

Pompa, Ľudovít Svocák, Tibor Pompa 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Peter Badžo  

Nehlasovali: 0  

Počet všetkých poslancov: 7       
 

 

 

 

Ladislav Oravec  

                                                                                     starosta obce  

                                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Uznesenia č. 203 - 222/2017 z 25. zasadania OZ, konaného 14. 11. 2017 
 

 

Uznesenie č. 211/2017 

 

K bodu: Žiadosti občanov o odkúpenie pozemkov - Kalata Henryk 

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

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

 

schvaľuje 

 

predaj pozemku vo vlastníctve obce parcela C KN číslo 457/39, druh pozemku ostatné plochy,  
o výmere 31 m2, ktorá vznikla oddelením od  parcely C KN č.  457/4, vo vlastníctve obce Malý Slavkov,  
vedenej na LV 1, geometrickým plánom č. 56/2017 zo dňa 12. 06. 2017, vyhotoveným Ing. Jánom 
Furcoňom – geodetom, SNP 412, Spišská Stará Ves, ktorý autorizačne overil dňa 14. 06. 2017 Ing. 
Vladimír Kupčo a úradne overila dňa 27. 06. 2017 pod číslom G1 398/17 Ing. Iveta Kapolková, OÚ 
Kežmarok, Katastrálny odbor, žiadateľovi Henrykovi Kalatovi, rod. Kalatovi bytom Malý Slavkov, 
Lomnická 8 za cenu 7,- €/m2, cena celkom 217,- €, slovom dvestosedemnásť 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, § 12, písm. 

g)). 

 

Hlasovanie: 

 

 Počet Mená poslancov 

Za: 
6 PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav 

Pompa, Ľudovít Svocák, Tibor Pompa 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Peter Badžo  

Nehlasovali: 0  

Počet všetkých poslancov: 7       
 

 

 

 

Ladislav Oravec  

                                                                                     starosta obce  
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Uznesenie č. 212/2017 

 

K bodu: Žiadosti občanov o odkúpenie pozemkov - Marián Prusak a Beáta Prusaková, rod. 
Olekšáková 

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

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  
 

schvaľuje 

 

predaj pozemku vo vlastníctve obce parcela C KN číslo 457/40, druh pozemku ostatné plochy,  
o výmere 113 m2, ktorá vznikla oddelením od  parcely C KN č.  457/4, vo vlastníctve obce Malý 
Slavkov,  vedenej na LV 1, geometrickým plánom č. 56/2017 zo dňa 12. 06. 2017  vyhotoveným Ing. 
Jánom Furcoňom – geodetom, SNP 412, Spišská Stará Ves, ktorý autorizačne overil dňa 14. 06. 2017 
Ing. Vladimír Kupčo a úradne overila dňa 27. 06. 2017 pod číslom G1 398/17 Ing. Iveta Kapolková, OÚ 
Kežmarok, Katastrálny odbor, žiadateľom Mariánovi Prusakovi, rod. Prusakovi a manželke Beáte 
Prusakovej, rod. Olekšákovej, bytom Malý Slavkov, Lomnická 229/6, za cenu  7,-  €/m2, cena celkom 

791,- €, slovom sedemstodeväťdesiatjeden 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, § 12, písm. 

g)). 

                                                                     

Hlasovanie: 

 

 Počet Mená poslancov 

Za: 
6 PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav 

Pompa, Ľudovít Svocák, Tibor Pompa 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Peter Badžo  

Nehlasovali: 0  

Počet všetkých poslancov: 7       
 

 

 

 

 

Ladislav Oravec  

                                                                                     starosta obce  
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Uznesenie č. 213/2017 

 

K bodu: Žiadosti občanov o odkúpenie pozemkov - Iveta Šablová 

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

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

 

schvaľuje 

 

predaj pozemku vo vlastníctve obce, vedeného na LV 1, parcela C KN číslo 126/13, druh pozemku 

zastavané plochy,  o výmere 93 m2, žiadateľke Ivete Šablovej, rod. Šablovej,  bytom Malý Slavkov, 
Gerlachovská 26, za cenu  7,- €/m2, cena celkom 651,- €., slovom šesťstopäťdesiatjeden 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, § 12, písm. 

g)). 

 

 

Hlasovanie: 

 

 Počet Mená poslancov 

Za: 
6 PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav 

Pompa, Ľudovít Svocák, Tibor Pompa 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Peter Badžo  

Nehlasovali: 0  

Počet všetkých poslancov: 7       
 

 

 

 

 

Ladislav Oravec  

                                                                                     starosta obce  
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Uznesenie č. 214/2017 

 

K bodu: Žiadosti občanov o odkúpenie pozemkov – Ing. Peter Gurka 

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

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

 

schvaľuje 

predaj pozemku vo vlastníctve obce parcela C KN číslo 457/41, druh pozemku ostatné plochy, o výmere 

130 m2, ktorá vznikla oddelením od parcely 457/4, druh pozemku ostatné plochy, vedenej na LV 1, 

geometrickým plánom č. 73/2017 vyhotoveným dňa 28. 07. 2017 Ing. Jánom Maniakom-Geodet, 

Medňanského 50, Spišská Belá, ktorý autorizačne overil dňa 31. 07. 2017 Ing. Vladimír Kupčo a úradne 
overila dňa 09. 08. 2017 pod číslom G1 448/17 Ing. Iveta Kapolková, OÚ Kežmarok, Katastrálny odbor, 
žiadateľovi Ing. Petrovi Gurkovi, bytom Malý Slavkov, Lomnická 231/10, za cenu vo výške 7,-€/m2, 

cena celkom 910,- €, slovom deväťstodesať eur.  
Predaj sa uskutoční spôsobom podľa §9a ods. 8 písm. e), zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí, t.j. podľa 
osobitného zreteľa. 

Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že  predmetný pozemok sa nachádza v susedstve 

pozemku, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa.  
 

 

Hlasovanie: 

 

 Počet Mená poslancov 

Za: 
6 PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav 

Pompa, Ľudovít Svocák, Tibor Pompa 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Peter Badžo  

Nehlasovali: 0  

Počet všetkých poslancov: 7       
 

 

 

 

Ladislav Oravec  

                                                                                     starosta obce  
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Uznesenia č. 203 - 222/2017 z 25. zasadania OZ, konaného 14. 11. 2017 
 

 

Uznesenie č. 215/2017  

 

K bodu: Žiadosti občanov o odkúpenie pozemkov – Jana Pištová 

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

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

 

A/súhlasí 
s predajom pozemkov vo vlastníctve obce, parcela C KN číslo 412/17, druh pozemku ostatné plochy,  

o výmere 280 m2, vedenej na LV 1, žiadateľke Jane Pištovej, rod. Pompovej, bytom  Malý Slavkov, 
Gerlachovská 84/71, 

 

B/schvaľuje 

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

spôsob prevodu pozemkov parcela C KN číslo 412/17, druh pozemku ostatné plochy,  o výmere     280 

m2 ,  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. 

Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že ide o vysporiadanie pozemku  zastavaného stavbou vo 

vlastníctve nadobúdateľky, ktorú postavila bez stavebného povolenia (čierna stavba) vrátane priľahlej 
plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.  

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

 

 

Hlasovanie: 

 

 Počet Mená poslancov 

Za: 
6 Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav Pompa, Ľudovít 

Svocák, Tibor Pompa 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 PaedDr. Ján Klein, 

Neprítomní: 1 Peter Badžo  

Nehlasovali: 0  

Počet všetkých poslancov: 7       
 

 

 

 

 

 

Ladislav Oravec  

                                                                                     starosta obce  
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Uznesenia č. 203 - 222/2017 z 25. zasadania OZ, konaného 14. 11. 2017 
 

 

Uznesenie č. 216/2017  

 

K bodu: Zrušenie nájomnej zmluvy č.1/2013, predmetom ktorej je prenájom pozemkov parc. č. 
145/2 a 145/3 

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

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

 

ruší 
 

v zmysle uznesenia OZ v Malom Slavkove č. 164/2017, nájomnú zmluvu č. 1/2013 zo dňa 02. 04. 
2013, uzavretú medzi Obcou Malý Slavkov ako prenajímateľom a Ľudovítom Svocákom ako 
nájomcom,  predmetom ktorej je prenájom pozemkov parc. č. 145/2 a 145/3. 

 

 

Hlasovanie: 

 

 Počet Mená poslancov 

Za: 
5 Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav Pompa, Tibor 

Pompa, PaedDr. Ján Klein, 
Proti: 0  

Zdržal sa: 1 Ľudovít Svocák,  

Neprítomní: 1 Peter Badžo  

Nehlasovali: 0  

Počet všetkých poslancov: 7       
 

 

 

 

 

Ladislav Oravec  

                                                                                     starosta obce  
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Uznesenia č. 203 - 222/2017 z 25. zasadania OZ, konaného 14. 11. 2017 
 

 

Uznesenie č. 217/2017  

 

K bodu: Rôzne  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

 

schvaľuje 

  

že  miestne komunikácie v obci Malý Slavkov môže pluhovať aj Radoslav Fronc za cenu 33,- € v čistom 
za jedno pluhovanie, syn Jána Fronca, ktorému bolo uznesením č. 134/2012 schválené  pluhovanie 
miestnych komunikácii v obci Malý Slavkov  za cenu 33,- € v čistom za jedno pluhovanie. 
 

Hlasovanie: 

 

 Počet Mená poslancov 

Za: 
5 PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav 

Pompa, Tibor Pompa 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Peter Badžo, Ľudovít Svocák,   

Nehlasovali: 0  

Počet všetkých poslancov: 7       
 

 

 

 

 

 

Ladislav Oravec  

                                                                                     starosta obce  
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Uznesenia č. 203 - 222/2017 z 25. zasadania OZ, konaného 14. 11. 2017 
 

 

Uznesenie č. 218 /2017  

 

K bodu: Rôzne 

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

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

 

schvaľuje 

 

     Stanovy Záujmového združenia právnických osôb miest a obcí okresu Kežmarok s názvom „Centrum 
podpory regionálneho rozvoja okresu Kežmarok“ 

      b)  Vstup obce Malý Slavkov do Záujmového združenia právnických osôb miest a obcí okresu    
Kežmarok 

      c)   Podanie prihlášky Obce Malý Slavkov na vstup do Záujmového združenia právnických osôb miest 
a obcí okresu Kežmarok 

 

 

Hlasovanie: 

 

 Počet Mená poslancov 

Za: 
5 PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav 

Pompa, Tibor Pompa 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Peter Badžo, Ľudovít Svocák,   

Nehlasovali: 0  

Počet všetkých poslancov: 7       
 

 

 

 

 

 

 

 

Ladislav Oravec  

                                                                                     starosta obce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

Uznesenia č. 203 - 222/2017 z 25. zasadania OZ, konaného 14. 11. 2017 
 

 

Uznesenie č. 219 /2017  

 

K bodu: Rôzne 

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

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

 

berie na vedomie 

 

návrh poslanca PaedDr. Jána Kleina na zrušenie VZN obce Malý Slavkov č.  4/2012 o poskytovaní 
dotácií z rozpočtu obce, o ktorom sa bude rozhodovať na najbližšom zasadaní OZ. 

 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 
5 PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav 

Pompa, Tibor Pompa 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Peter Badžo, Ľudovít Svocák,   

Nehlasovali: 0  

Počet všetkých poslancov: 7       
 

 

Ladislav Oravec  

                                                                                     starosta obce  

 

Uznesenie č.  220 /2017  

 

K bodu: Rôzne 

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

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

 

berie na vedomie 

 

návrh poslanca Tibora Pompu na schválenie odmien poslancom a starostovi obce, o ktorom sa bude 

rozhodovať na najbližšom zasadaní OZ. 
 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 
5 PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav 

Pompa, Tibor Pompa 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Peter Badžo, Ľudovít Svocák,   

Nehlasovali: 0  

Počet všetkých poslancov: 7       
 

Ladislav Oravec  

                                                                                     starosta obce  
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Uznesenia č. 203 - 222/2017 z 25. zasadania OZ, konaného 14. 11. 2017 
 

 

Uznesenie č.  221 /2017  

K bodu: Rôzne 

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

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

 

nesúhlasí 
 

s financovaním centier voľného času (CVČ) mimo zriaďovateľskej pôsobnosti obce Malý Slavkov. 
 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 
5 PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav 

Pompa, Tibor Pompa 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Peter Badžo, Ľudovít Svocák,   

Nehlasovali: 0  

Počet všetkých poslancov: 7       
 

 

Ladislav Oravec  

                                                                                     starosta obce  

   

 

Uznesenie č.  222 /2017  

K bodu: Rôzne 

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

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

 

berie na vedomie 

 

informáciu starostu obce o ohľadom zberu separovaného odpadu a vývoze TKO v obci Malý Slavkov. 

 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 
5 PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav 

Pompa, Tibor Pompa 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Peter Badžo, Ľudovít Svocák,   

Nehlasovali: 0  

Počet všetkých poslancov: 7       
 

 

 

Ladislav Oravec 

starosta obce   
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Zápis ica z . zasada ia OZ v Malo  Slavkove, ko a ého dňa . . 7. 

 

 

O B E C    MA L Ý    S L A V K O V 

                                                                                                              Malý SlavkovĽ 14. 11. 2017 

Z Á P I S N I C A 
z 25. zasadania obecného zastupite stva  v Malom Slavkove konaného 

dňa 14. 11.  2017 o 16.30 hod. v zasadačke  Obecného úradu v Malom Slavkove 

 

Prítomní poslanci: PaedDr. Ján KleinĽ Ing. Tomáš PixĽ Marek Pompa, Rastislav Pompa, Tibor 

Pompa, udovít Svocák, 

Hlavná kontrolórka obce: PhDr. Mária Balková  

Neprítomný(í) poslanci: Peter Badžo,  

Ospravedlnený(í) poslanci: Peter Badžo,  

 

Prezenčná listina tvorí neoddelite nú súčas  tejto zápisnice. 
Neoddelite nou súčas ou tejto zápisnice je elektronická nahrávka DVD nosiča  
č. 22/1,2,3,4,5 /2017 

 

1. Otvorenie zasadania a schválenie programu  

Dnešné zasadanie OZ otvoril a viedol Ladislav OravecĽ starosta obce Malý Slavkov. Na úvod   
privítal všetkých prítomných, skonštatovalĽ že sú prítomní piati poslanci (Ing. Tomáš PixĽ Marek 
Pompa, Rastislav Pompa, Tibor Pompa, udovít Svocák)  a zasadanie obecného zastupite stva je 

uznášania schopné. Predložil poslancom program 25. zasadania OZ 

 
1. Otvorenie zasadania a schválenie programu  
2. Určenie návrhovej komisieĽ overovate ov zápisnice a zapisovate a 

3. Kontrola plnenia uznesení 
4. VZN č. 2/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb  
5. Zmluva o zriadení vecného bremena 

6. Schválenie predaja pozemkov par. č. 412/56 a 412/54 – Kamil Badžo a manželka Ivana 
Badžová 

7. Schválenie predaja pozemkov par. č. 412/27 a 412/46  - Stojková Lýdia a manžel 
Stanislav Stojka 

8. Schválenie predaja pozemku 267/2  - Ing. Peter Oravec, Daniel Oravec, Jozef Oravec 

9. Schválenie predaja pozemku  457/39  - Henryk Kalata 

10. Schválenie predaja pozemku 457/40 - Marian Prusak a Beáta Prusaková 

11. Schválenie predaja pozemku 126/13 - Iveta Šablová 

12. Schválenie predaja pozemku 457/41 - Ing. Peter Gurka  

13. Žiadosti občanov o odkúpenie obecných pozemkov  
14. Zrušenie nájomnej zmluvy č.1/2013Ľ predmetom ktorej je prenájom pozemkov parc. č. 

145/2 a 145/3 

15. Poslanecký návrh na zmenu VZN obce Malý Slavkov č.  4/2012 o poskytovaní dotácií 
z rozpočtu obce 

16. Rôzne 

17. Interpelácia poslancov 
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18. Diskusia 

19. Záver  
 

a spýtal saĽ či chce niekto z poslancov program doplni  alebo zmeni . Poslanec udovít Svocák 
sa spýtalĽ o aké žiadosti ide v bode  13 programu.  

Starosta odpovedalĽ že to sú žiadosti Jaroslava Pompu s manželkouĽ Martina Pompu 
s manželkouĽ (sú to sú žiadosti o ktorých malo OZ rozhodova  na ostatnom zasadaní) a jedna 

nová žiados  pani Jany Pištovej. Nik z poslancov nemal návrh na zmenu alebo doplnenie 
programu a uznesením 203/2017 OZ schválilo, program 25. zasadania bez zmien . Z celkového 
počtu 5 prítomných poslancov hlasovalo 5 poslancov Ing. Tomáš PixĽ Marek Pompa, Rastislav 

PompaĽ Tibor PompaĽ udovít SvocákĽ za navrhnutý program 25. zasadania OZ. 
 

2. Určenie návrhovej komisieĽ overovate ov zápisnice a zapisovate a 

Do návrhovej komisie boli starostom navrhnutí -  Ing. Tomáš Pix a Rastislav Pompa, 

za overovate ov  zápisnice boli určení -  Marek Pompa a udovít SvocákĽ 
za zapisovate ku na dnešnom zasadnutí bola určená   Ing. Eva Demjénová. 
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 204/2017    

Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove  

a) schva uje 

návrhovú komisiu v zložení:  Ing. Tomáš PixĽ Rastislav Pompa 

b) berie na vedomie 

že starosta obce určil  
overovate ov zápisnice  Mareka Pompu a udovíta Svocáka  
a zapisovate ku:   Ing. Evu Demjénovú 

 

Hlasovanie: 

 

 Počet Mená poslancov 

Za: 
5 Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav Pompa,  

Tibor PompaĽ udovít SvocákĽ 
Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ  
Nehlasovali: 0  

Počet všetkých poslancov: 7       
 

3. Kontrola plnenia uznesenia  

Ladislav Oravec, starosta obce - oboznámil poslancov so stavom plnenia uznesení. SkonštatovalĽ 
že uznesenia sú bu  splnenéĽ alebo sú v plnení a spýtal saĽ či má  niekto ku kontrole plnenia 

uznesení otázky. 
Poslanec udovít Svocák sa spýtalĽ prečo je v kontrole plnenia uznesení aj uznesenieĽ ktorým bola 

schválená zmena ÚP.  
Starosta odpovedal – z prijatého uznesenia vzišli úlohy a niektoré sú ešte v plnení. 
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie 205/2017 Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove  
berie na vedomie  
kontrolu plnenia uznesení z 24. zasadania  OZĽ konaného 21. 09. 2017Ľ  ako informatívnu. 
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Hlasovanie: 

 

 Počet Mená poslancov 

Za: 
5 Ing. Tomáš PixĽ Marek PompaĽ Rastislav PompaĽ  

Tibor PompaĽ udovít SvocákĽ 
Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ  
Nehlasovali: 0  

Počet všetkých poslancov: 7       
 

4. VZN č. 2/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb  

Ladislav Oravec, starosta obce oboznámil poslancovĽ že je potrebné prija  VZN o zavedení 
a poskytovaní elektronických služiebĽ nako ko v zmysle zákona 305/2013 Z.z. o elektronickej 

podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o e-Governmente) je obec povinná umožni  právnickým osobámĽ fyzickým osobám 
podnikate om a fyzickým osobám  komunikáciu prostredníctvom elektronických služieb. 
 

Obec Malý Slavkov zabezpečuje elektronické služby prostredníctvom špecializovaného portálu na 
webovom sídle https://www.dcom.skĽ ako aj ústredného portálu verejnej správyĽ prístupného na 
webovom sídle https://www.slovensko.sk. 

Poslanec udovít Svocák sa spýtalĽ či je na obecnom webe odkaz na portál „Slovenko.sk“ 

Starosta odpovedal – nemáme to na stránkeĽ no môžeme to tam da Ľ i ke  FO, ktorá chce 
komunikova  prostredníctvom elektronických služiebĽ väčšinou vie, že sa do svojej elektronickej 

schránky prihlasuje cez portál www.slovensko.sk.  a musí ma  občiansky preukaz s čipomĽ k tomu 

čítačkuĽ pomocou ktorej sa dostane do svojej el. schránky a následne môže komunikova  
s orgánmi verejnej moci. 
Poslanci prijali k tomuto bodu uznesenie č. 206/2017 Obecné zastupite stvo V Malom Slavkove  

sa uznáša 
na všeobecne záväznom nariadení obce Malý Slavkov č. 2/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických 
služieb.  

Hlasovanie: 

 

 Počet Mená poslancov 

Za: 
5 Ing. Tomáš PixĽ Marek PompaĽ Rastislav PompaĽ  

Tibor PompaĽ udovít SvocákĽ 
Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ  
Nehlasovali: 0  

Počet všetkých poslancov: 7       
 

5. Zmluva o zriadení vecného bremena 

Starosta obce - firma PAT3, spol. s r.o.Ľ ktorá chce stava  drevenice na území katastra obce 
Huncovce, nás požiadala o zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve obceĽ 
nako ko k vydaniu stavebného povolenia potrebujú vyrieši  pripojenie na siete. Vodu majú 

https://www.slovensko.sk/
http://www.slovensko.sk/
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z vodojemu z Ve kej Lomnice. Pre pripojenie k odberu el. energie je zo strany VSD požiadavkaĽ 
aby bolo el. vedenie zokruhované. Pretože obec Malý Slavkov je koncovým odberate om 

elektrinyĽ je potrebné prepojenie el. vedenia s Ve kou Lomnicou a potom bude koncovým 
odberate om Ve ká Lomnica. Samotné prepojenie vedenia VN bude realizova  VSDĽ ale vecné 
bremeno a stavebné povolenie musí vybavi  firma PAT3Ľ spol. s r.o.. 

Tiež potrebujú napojenie na kanalizáciu, je to možné  v rámci nášho územného plánu, je tam 

plánovaná kanalizácia. Aj spoločnos  Rea Tatry je tým nadšená , lebo firma  PAT3 ide robi  niečo, 

čo bude aj v ich prospechĽ minimálne papierovo.  alším plusom je, že prístupovú cestu majú 
riešenú cez Malý Slavkov. Ako som už minule spomínal, VÚC má v pláne vybudova  cestu III. 
triedy a prepoji  Malý Slavkov s Tatrami.  Sú pripravené dve trasyĽ jedna kratšia a druhá dlhšia - 
ešte nie je dohodnutéĽ ktorá to nakoniec bude. 

Poslanec udovít Svocák – ešte nemajú toto doriešené ako pôjde cesta  a už chcú od nás  zriadenie 
vecného bremena. 

Starosta – cesta tam bude tak či tak, je plánovaná v našom územnom pláne a v nej vedú všetky 
inžinierske sieteĽ ak bude cestu stava  VÚC tak sa napojí na už jestvujúcu cestu. 

udovít Svocák – už ideme schva ova  niečo, čo ešte nevieme čo bude, nesúhlasím aby sa napojili 
do vetvy našej kanalizácieĽ ktorá ide cez Gerlachovskú ulicu. Prečo ju nenapojíme na tú spodnú 
vetvu. Neviem či kanál kapacitne stačíĽ aby sa potom nestaloĽ že nám vybije kanál rovno pred 
kostolom. 

Starosta – kanalizácia a čistička je projektovaná na 1500 domovĽ čiže kapacitne stačí. 
Poslanec udovít Svocák – tú zmluvu by mal preveri  nejaký právnik. 

Starosta – toto je zmluva, ktorú potrebuje firma PAT3 k vydaniu stavebného povoleniaĽ ak my im 
nedáme súhlasĽ so zriadením vecného bremenaĽ tak nemôžu zača  s vypracovaním projektovej 
dokumentácie. Ak schválime vecné bremeno a následne by sme zistiliĽ že je naprojektované niečo 
čo nám nevyhovuje, tak máme ešte možnos  nesúhlasi  s vydaním stavebného povolenia. 
Poslanec udovít Svocák – niekedy ke  sme riešili ÚP sme sa bavili  o tomĽ že cesta bude 

odklonená poza cintorín a nepôjde priamo cez obec. 

Starosta – to sme sa vtedy bavili o ceste k REI t.j. miestnej komunikácie, ale toto je cesta III. triedy 

a tá ide cez obec a na ňu by sa mala napoji  cesta do Tatier. 

V priebehu diskusie k tomuto bodu prišiel na zasadanie OZ poslanec PaedDr. Ján Klein. 
Po dlhej diskusii k tomuto bodu, kde sa rozoberali možnosti napojenia kanalizácieĽ poslanci 

dospeli k záveruĽ že  budú súhlasi  so zriadením vecného bremena v prípadeĽ že bod napojenia 

kanalizácie bude na ulici Sv. Michala a presunuli tento bod programu na budúce zasadanie OZ.  
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 207/2017 Obecné zastupite stvo V Malom Slavkove  

rozhodlo 

že o bode programu č. 5 „ Zmluva o zriadení vecného bremena“ bude obecné zastupite stvo 
rokova  na  svojom najbližšom zasadaní. 

                                                                                                        

Hlasovanie: 

 

 Počet Mená poslancov 

Za: 
6 PaedDr. Ján KleinĽ Ing. Tomáš PixĽ Marek PompaĽ 

Rastislav PompaĽ udovít SvocákĽ Tibor Pompa 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Peter Badžo  
Nehlasovali: 0  

Počet všetkých poslancov: 7       
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6. Schválenie predaja pozemkov par. č. 412/56 a 412/54 – Kamil Badžo a manželka 
Ivana Badžová 

Ladislav Oravec, starosta obce pripomenulĽ že o bodoch programu 6-12 už rokovaliĽ jedná sa 
o predaj pozemkov vo vlastníctve obce. Na predchádzajúcich zasadaniach OZ schválilo spôsob 
a cenu predaja jednotlivých pozemkov. Zámer predaja týchto pozemkov bol zverejnený na 
úradnej tabuli a na webovej stránke obceĽ   voči  zámeru predaja neboli vznesené žiadne 
námietkyĽ takže je možné dnes schváli  ich samotný predajĽ ak Vy nemáte žiadne námietky. 
Následne poslanci hlasovali o prevode pozemkov. 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 208/2017 Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove  

schva uje 

predaj pozemkov vo vlastníctve obceĽ parcela C KN číslo 412/56Ľ druh pozemku zastavané 
plochy,  o výmere 115 m2 a parcela C KN číslo 412/54Ľ druh pozemku ostatné plochyĽ 
o výmere 119 m2Ľ ktoré vznikli oddelením od  parcely C KN číslo  412/1Ľ vedenej na LV 1Ľ 
geometrickým plánom č. 1/2017 zo dňa 10. 02. 2017 vyhotoveným Dušanom SelvekomĽ 
GEOAUTO-SKDĽ Suchá hora 8Ľ KežmarokĽ ktorý dňa 10. 02. 2017 autorizačne overil Ing. 
Vladimír Kupčo a dňa 08. 03. 2017  úradne overila pod číslom  G1 137/17 Ing. Iveta 

KapolkováĽ OÚ KežmarokĽ Katastrálny odborĽ žiadate om Kamilovi BadžoviĽ rod. Badžovi 
a manželke Ivane Badžovej rod. Pompovej, bytom  Malý SlavkovĽ Gerlachovská 225/111 za 
cenu 11,- €/m2, cena celkom 2 574,- €Ľ slovom dvetisícpä stosedemdesiatštyri eur .  

Prevod sa uskutoční  pod a §9a ods. 8 písm. e)Ľ zákona 138/1991 Zb. o majetku obcíĽ t.j. pod a 
osobitného zrete a. 

Osobitný zrete  je zdôvodnený skutočnos ouĽ že ide o vysporiadanie pozemku  zastavaného 

stavbou vo vlastníctve nadobúdate ovĽ ktorú postavili bez stavebného povolenia (čierna 

stavba) vrátane pri ahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddelite ný 

celok so stavbou.  

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

 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 
6 PaedDr. Ján KleinĽ Ing. Tomáš PixĽ Marek PompaĽ 

Rastislav PompaĽ udovít SvocákĽ Tibor Pompa 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Peter Badžo  
Nehlasovali: 0  

Počet všetkých poslancov: 7       
 

 

7. Schválenie predaja pozemkov par. č. 412/27 a 412/46  - Stojková Lýdia a manžel 
Stanislav Stojka 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 209/2017 Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove  

schva uje 

predaj pozemkov vo vlastníctve obce parcela C KN číslo 412/27Ľ druh pozemku ostatné plochyĽ  
o výmere 107 m2 a parcela C KN číslo 412/46Ľ druh pozemku zastavané plochyĽ o výmere 109 m2, 

ktoré vznikli oddelením od  parcely C KN č.  412/27Ľ vo vlastníctve obce Malý SlavkovĽ  vedenej 

na LV 1Ľ geometrickým plánom č. 18/2013Ľ zo dňa 26. 05. 2014Ľ vyhotoveným Dušanom 
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Selvekom, GEOAUTO-SKDĽ Suchá hora 8Ľ KežmarokĽ ktorý autorizačne overil dňa 26. 05. 2014 
Ing. Vladimír Kupčo a úradne overila dňa 01. 07. 2014 pod číslom G1 333/14 Ing. Iveta 

KapolkováĽ OÚ KežmarokĽ Katastrálny odborĽ žiadate om Stanislavovi Stojkovi a manželke 
Lýdii StojkovejĽ rod. BadžovejĽ bytom Malý SlavkovĽ Gerlachovská 225/111 za cenu 11,- €/m2, 

cena celkom 2376,- €Ľ slovom dvetisíctristosedemdesiatšes  eur.  

Prevod sa uskutoční  pod a §9a ods. 8 písm. e)Ľ zákona 138/1991 Zb. o majetku obcíĽ t.j. pod a 
osobitného zrete a. 
Osobitný zrete  je zdôvodnený skutočnos ouĽ že ide o vysporiadanie pozemku  zastavaného 

stavbou vo vlastníctve nadobúdate ovĽ ktorú postavili bez stavebného povolenia (čierna stavba) 

vrátane pri ahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddelite ný celok so 

stavbou.  

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

 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 
6 PaedDr. Ján KleinĽ Ing. Tomáš PixĽ Marek PompaĽ 

Rastislav PompaĽ udovít SvocákĽ Tibor Pompa 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Peter Badžo  
Nehlasovali: 0  

Počet všetkých poslancov: 7       
 
8. Schválenie predaja pozemku 267/2  - Ing. Peter Oravec, Daniel Oravec, Jozef Oravec 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 210/2017 Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove  

schva uje 

predaj pozemku vo vlastníctve obce parcela C KN číslo 267/2Ľ druh pozemku zastavané plochyĽ  
o výmere 192 m2, vedenej na LV 1Ľ žiadate om Danielovi OravcoviĽ rod. OravcoviĽ bytom Malý 
SlavkovĽ Družstevná 24 v podiele ¼ k celkuĽ Ing. Petrovi OravcoviĽ rod. Oravcovi bytom Malý 
SlavkovĽ Družstevná 24 v podiele ¼ k celku a Jozefovi OravcoviĽ rod. OravcoviĽ bytom Malý 
SlavkovĽ Družstevná 24 v podiele ½ k celku za cenu 7,00 €/m2, cena celkom 1344,-€Ľ slovom 
jedentisíctristoštyridsa štyri eur. Prevod sa uskutoční  pod a §9a ods. 8 písm. e)Ľ zákona 138/1991 
Zb. o majetku obcíĽ t.j. pod a osobitného zrete a. Osobitný zrete  je zdôvodnený skutočnos ouĽ 
že ide  o pozemok  okolo stavby, pri ahlú plochu, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí 
neoddelite ný celok so stavbou, ktorá je vo vlastníctve nadobúdate a. (V zmysle Zásad 

hospodárenia s majetkom obce Malý Slavkov č. 2/2012, § 12, písm. g)). 

 

Hlasovanie: 

 

 Počet Mená poslancov 

Za: 
6 PaedDr. Ján KleinĽ Ing. Tomáš PixĽ Marek PompaĽ 

Rastislav PompaĽ udovít SvocákĽ Tibor Pompa 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Peter Badžo  
Nehlasovali: 0  

Počet všetkých poslancov: 7       
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9. Schválenie predaja pozemku  457/39  - Henryk Kalata 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 211/2017 Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove  

schva uje 

predaj pozemku vo vlastníctve obce parcela C KN číslo 457/39Ľ druh pozemku ostatné plochyĽ  
o výmere 31 m2Ľ ktorá vznikla oddelením od  parcely C KN č.  457/4Ľ vo vlastníctve obce Malý 
SlavkovĽ  vedenej na LV 1Ľ geometrickým plánom č. 56/2017 zo dňa 12. 06. 2017Ľ vyhotoveným 
Ing. Jánom Furcoňom – geodetomĽ SNP 412Ľ Spišská Stará VesĽ ktorý autorizačne overil dňa 14. 
06. 2017 Ing. Vladimír Kupčo a úradne overila dňa 27. 06. 2017 pod číslom G1 398/17 Ing. Iveta 

KapolkováĽ OÚ KežmarokĽ Katastrálny odborĽ žiadate ovi Henrykovi Kalatovi, rod. Kalatovi 

bytom Malý SlavkovĽ Lomnická 8 za cenu 7,- €/m2, cena celkom 217,- €Ľ slovom dvestosedemnás  

eur. 

Prevod sa uskutoční  pod a §9a ods. 8 písm. e)Ľ zákona 138/1991 Zb. o majetku obcíĽ t.j. pod a 
osobitného zrete a. 

Osobitný zrete  je zdôvodnený skutočnos ouĽ že ide  o pozemok  okolo stavby, pri ahlú plochu, 

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

nadobúdate a. (V zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce Malý Slavkov č. 2/2012, § 12, 

písm. g)). 

 

Hlasovanie: 

 

 Počet Mená poslancov 

Za: 
6 PaedDr. Ján KleinĽ Ing. Tomáš PixĽ Marek PompaĽ 

Rastislav PompaĽ udovít SvocákĽ Tibor Pompa 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Peter Badžo  
Nehlasovali: 0  

Počet všetkých poslancov: 7       
 

10. Schválenie predaja pozemku 457/40 - Marian Prusak a Beáta Prusaková 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 212/2017 Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove  
schva uje 

predaj pozemku vo vlastníctve obce parcela C KN číslo 457/40Ľ druh pozemku ostatné plochyĽ  
o výmere 113 m2Ľ ktorá vznikla oddelením od  parcely C KN č.  457/4Ľ vo vlastníctve obce Malý 
SlavkovĽ  vedenej na LV 1Ľ geometrickým plánom č. 56/2017 zo dňa 12. 06. 2017  vyhotoveným 
Ing. Jánom Furcoňom – geodetomĽ SNP 412Ľ Spišská Stará VesĽ ktorý autorizačne overil dňa 14. 
06. 2017 Ing. Vladimír Kupčo a úradne overila dňa 27. 06. 2017 pod číslom G1 398/17 Ing. Iveta 

KapolkováĽ OÚ KežmarokĽ Katastrálny odborĽ žiadate om Mariánovi PrusakoviĽ rod. Prusakovi 
a manželke Beáte PrusakovejĽ rod. OlekšákovejĽ bytom Malý SlavkovĽ Lomnická 229/6Ľ za cenu  

7,-  €/m2, cena celkom 791,- €Ľ slovom sedemstodevä desiatjeden eur. 

Prevod sa uskutoční  pod a §9a ods. 8 písm. e)Ľ zákona 138/1991 Zb. o majetku obcíĽ t.j. pod a 
osobitného zrete a. 

Osobitný zrete  je zdôvodnený skutočnos ouĽ že ide  o pozemok  okolo stavby, pri ahlú plochu, 

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

nadobúdate a. (V zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce Malý Slavkov č. 2/2012, § 12, 

písm. g)). 

                                                                     

Hlasovanie: 
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 Počet Mená poslancov 

Za: 
6 PaedDr. Ján KleinĽ Ing. Tomáš PixĽ Marek PompaĽ 

Rastislav PompaĽ udovít SvocákĽ Tibor Pompa 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Peter Badžo  
Nehlasovali: 0  

Počet všetkých poslancov: 7       
 

11. Schválenie predaja pozemku 126/13 - Iveta Šablová 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č.213/2017 Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove  

schva uje 

predaj pozemku vo vlastníctve obceĽ vedeného na LV 1Ľ parcela C KN číslo 126/13Ľ druh pozemku 
zastavané plochyĽ  o výmere 93 m2Ľ žiadate ke Ivete ŠablovejĽ rod. ŠablovejĽ  bytom Malý 
SlavkovĽ Gerlachovská 26Ľ za cenu  7,- €/m2, cena celkom 651,- €.Ľ slovom šes stopä desiatjeden 
eur. 

Prevod sa uskutoční  pod a §9a ods. 8 písm. e)Ľ zákona 138/1991 Zb. o majetku obcíĽ t.j. pod a 
osobitného zrete a. 

Osobitný zrete  je zdôvodnený skutočnos ouĽ že ide  o pozemok  okolo stavby, pri ahlú plochu, 

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

nadobúdate a. (V zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce Malý Slavkov č. 2/2012, § 12, 

písm. g)). 

 

Hlasovanie: 

 

 Počet Mená poslancov 

Za: 
6 PaedDr. Ján KleinĽ Ing. Tomáš PixĽ Marek PompaĽ 

Rastislav PompaĽ udovít SvocákĽ Tibor Pompa 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Peter Badžo  
Nehlasovali: 0  

Počet všetkých poslancov: 7  
      

12. Schválenie predaja pozemku 457/41 - Ing. Peter Gurka  

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 214/2017 Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove  

schva uje 

predaj pozemku vo vlastníctve obce parcela C KN číslo 457/41, druh pozemku ostatné plochy, 

o výmere 130 m2, ktorá vznikla oddelením od parcely 457/4, druh pozemku ostatné plochy, 

vedenej na LV 1, geometrickým plánom č. 73/2017 vyhotoveným dňa 28. 07. 2017 Ing. Jánom 

Maniakom-Geodet, Medňanského 50, Spišská BeláĽ ktorý autorizačne overil dňa 31. 07. 2017 Ing. 
Vladimír Kupčo a úradne overila dňa 09. 08. 2017 pod číslom G1 448/17 Ing. Iveta KapolkováĽ 
OÚ KežmarokĽ Katastrálny odbor, žiadate ovi Ing. Petrovi GurkoviĽ bytom Malý SlavkovĽ 
Lomnická 231/10Ľ za cenu vo výške 7Ľ-€/m2, cena celkom 910,- €Ľ slovom devä stodesa  eur.  
Predaj sa uskutoční spôsobom pod a §9a ods. 8 písm. e)Ľ zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí, t.j. 
pod a osobitného zrete a. 
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Osobitný zrete  je zdôvodnený skutočnos ouĽ že  predmetný pozemok sa nachádza v susedstve 

pozemkuĽ ktorý je vo vlastníctve žiadate a.  
 

Hlasovanie: 

 

 Počet Mená poslancov 

Za: 
6 PaedDr. Ján KleinĽ Ing. Tomáš PixĽ Marek PompaĽ 

Rastislav PompaĽ udovít SvocákĽ Tibor Pompa 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Peter Badžo  
Nehlasovali: 0  

Počet všetkých poslancov: 7       
 

13. Žiadosti občanov o odkúpenie pozemkov – Jana Pištová 

Starosta obce predložil žiados  pani Jany Pištovej o dokúpenie pozemku parcela C KN číslo 
412/17 o výmere 280 m2. Žiadate ka o kúpu pozemku predložila aj zameranie už existujúcej 
stavby na pozemkuĽ ktorý žiada odkúpi . Starosta obce odporučil pozemok preda Ľ nako ko 
stavba je umiestnené takĽ že nepresahuje žiadne hranice pozemku. 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 215/2017 Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove  

A/súhlasí 
s predajom pozemkov vo vlastníctve obceĽ parcela C KN číslo 412/17Ľ druh pozemku ostatné 
plochy,  o výmere 280 m2, vedenej na LV 1Ľ žiadate ke Jane PištovejĽ rod. PompovejĽ bytom  Malý 
SlavkovĽ Gerlachovská 84/71Ľ 
B/schva uje 

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

spôsob prevodu pozemkov parcela C KN číslo 412/17, druh pozemku ostatné plochy,  o výmere     
280 m2 ,  prevod sa uskutoční  pod a §9a ods. 8 písm. e)Ľ zákona 138/1991 Zb. o majetku obcíĽ t.j. 
pod a osobitného zrete a, za cenu  11,- €/m2. 

Osobitný zrete  je zdôvodnený skutočnos ouĽ že ide o vysporiadanie pozemku  zastavaného 

stavbou vo vlastníctve nadobúdate ky, ktorú postavila bez stavebného povolenia (čierna stavba) 

vrátane pri ahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddelite ný celok so 

stavbou.  

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

 

Hlasovanie: 

 

 Počet Mená poslancov 

Za: 
6 Ing. Tomáš PixĽ Marek PompaĽ Rastislav PompaĽ udovít 

SvocákĽ Tibor Pompa 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 PaedDr. Ján KleinĽ 
Neprítomní: 1 Peter Badžo  
Nehlasovali: 0  

Počet všetkých poslancov: 7       
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14. Žiadosti občanov o odkúpenie pozemkov – Jaroslav Pompa a manželka Erika 

Ladislav Oravec, starosta obce – predložil žiados  pána Jaroslava Pompu s manželkou Erikou, 

ktorí žiadajú o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce. Pán Jaroslav Pompa doložil k žiadosti 
neoverený geometrický plánĽ obec ho vyzvala aby doložil overený GPĽ no doložil zase 

neoverený GP podpísaný len geodetom. To čo je zakreslené v GP je v rozpore s územným 
plánom obceĽ lebo na parcele, ktorú chce žiadate  odkúpi  je plánovaná výstavba protipožiarnej 
nádrže. Preto navrhujem, aby sme o tejto žiadosti až do predloženia GPĽ ktorý bude v súlade 
s ÚP obce nerokovali. Poslanci s návrhom statoru súhlasili. 
O tomto bode programu sa nehlasovalo  

 

15. Žiadosti občanov o odkúpenie pozemkov – Martin Pompa 

Ladislav Oravec, starosta obce – predložil žiados  pána Martina Pompu s Manželkou Annou, ktorí 
žiadajú o odkúpenie pozemku 417/21  o výmere 260 m2 vo vlastníctve obce. Žiadatelia 

nepredložili zameranie stavby.  

Poslanec udovít Svocák – treba ich vyzva Ľ aby doložili zameranie stavby.                                         

Starosta – pán Pompa povedalĽ že stavba nepresahuje hranice pozemkuĽ že tam mal geodeta, ale 

nemá to na papieri. 
Poslanec Rastislav Pompa – nech radšej každý donesie GPĽ aby sa nestaloĽ že na susednom 
pozemku bude stavba presahova  hranice pozemku a potom budú medzi susedmi nezhody. 

Poslanec udovít Svocák – navrhujem, aby obec dala zamera  všetky stavby na pozemkoch v 

lokalite Pri potokuĽ ktoré ešte nie sú odkúpené. Náklady na GP a zápis do katastra sa rozpočítajú 

medzi všetkých žiadate ov. 

Po diskusii k tomuto bodu poslanci dospeli k záveru, aby všetciĽ ktorí majú už stavby zamerané 
a vyhotovený overený GP, to prišli nahlási  na obecný úrad  do konca budúceho týždňa. Starosta 
obce následne zabezpečí geodeta na zameranie stavieb.  

O tomto bode sa nehlasovaloĽ po zameraní pozemkov sa bude OZ opätovne zaobera  touto 

žiados ou. Pri odpredaji sa do ceny pozemku zaráta aj cena za zameranie stavieb a za návrh na 
vklad. 

 

16. Zrušenie nájomnej zmluvy č.1/2013Ľ predmetom ktorej je prenájom pozemkov parc. č. 
145/2 a 145/3 

Starosta obce - o tomto bode sme už rokovali na minulom zasadaní OZĽ ale zrušenie zmluvy ste 
neschválilĽ všetci prítomní poslanci sa hlasovania zdržaliĽ preto je to opätovne v programe. 

Na zasadaní OZ dňa 10. 05. 2017 ste prijali  uznesenie č. 164/2017,  Obecné zastupite stvo v 
Malom Slavkove prerokovalo žiados  o zrušenie dočasného užívania pozemku vo vlastníctve obce 
s týmĽ že úprava verejného priestranstva pred rodinným domom na ul. Lúčna č. 45 bude 
zrealizovaná pod a predloženého návrhu p. Dubjela a obec Malý Slavkov zakryje rigol oproti 
rodinného domu na ul. Lúčna č. 50. Následne po splnení uvedeného bude zrušená nájomná zmluva 
o dočasnom užívaní verejného priestranstva uzatvorená s p. Svocákom.   
Pozemok obec upravila pod a uznesenia a teraz je potrebné ešte zruši  zmluvuĽ aby bolo uznesenie 
splnené. 
Neviem o čo Vám ideĽ lebo zrušením nájomnej zmluvy tam ostáva verejné priestranstvo a môže 
na ňom zaparkova  ktoko vek.  

Poslanec udovít Svocák  - sa spýtal starostu či bol za pánom Dubjelom oh adom zeminy, ktorú 
na verejné priestranstvo vysypal. 
Starosta odpovedal – áno bol som za nímĽ zeminu nemal kde da  tak ju rozhrnul, však to zarastie 
a bude sa parkova  na zelenom. Čo sa týka kameňov, pán Dubjel povedalĽ že kamene posunul tak, 

aby sa o ne nepoškodzovali autá a nevie, kto ich znovu posunul dopredu.  
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Poslanec udovít Svocák -  ja a zastavímĽ my sme sa na niečom dohodli  a on tam aj napriek 

tomu vysypal tu zeminu.  

Starosta -  my sme sa dohodli a ja nemienim rieši  Vaše sporyĽ obec si splnila povinnos  a následne 
sa má zruši  nájomná  zmluva. 

Poslanec udovít Svocák -  som účastníkom zmluvy, tak som sa hlasovania zdržal. 
Starosta - však to nie je len o tebe, ale ani ostatní poslanci nehlasovali. Už som počul aj ten názor,  
že obec  Svocákovi rozšírila parkovisko. Nejde o to či spor medzi Vami skončil alebo nie, ale ja 

potrebujem splni  uznesenie. 

Starosta obce Ladislav Oravec dal o zrušení  nájomnej zmluvy hlasova Ľ všetci šiesti prítomní 
poslanci sa hlasovania zdržali. 
Starosta – neviem o čo Vám ide. 

Poslanec Marek Pompa – nech sa vyjadrí účastník zmluvy  či tam chce tie parkoviská,  alebo nie. 

Starosta tu nejde o to či chce alebo nechce parkoviskáĽ vy ste schváliliĽ že po úprave verejného 
priestranstva pod a návrhu pána Dubjela, bude zmluva následne  zrušená. Preto sa Vás pýtamĽ aký 
máte problém so zrušením nájomnej zmluvy. 

Starosta dal o zrušení zmluvy opätovne hlasova . 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 216/2017 Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove  

ruší 
v zmysle uznesenia OZ v Malom Slavkove č. 164/2017Ľ nájomnú zmluvu č. 1/2013 zo dňa 02. 
04. 2013Ľ uzavretú medzi Obcou Malý Slavkov ako prenajímate om a udovítom Svocákom ako 
nájomcomĽ  predmetom ktorej je prenájom pozemkov parc. Č. 145/2 a 145/3. 

Hlasovanie: 

 

 Počet Mená poslancov 

Za: 
5 Ing. Tomáš PixĽ Marek PompaĽ Rastislav Pompa, Tibor 

PompaĽ PaedDr. Ján KleinĽ 
Proti: 0  

Zdržal sa: 1 udovít SvocákĽ  
Neprítomní: 1 Peter Badžo  
Nehlasovali: 0  

Počet všetkých poslancov: 7       
 

17. Poslanecký návrh na zmenu VZN obce Malý Slavkov č.  4/2012 o poskytovaní 
dotácií z rozpočtu obce 

Starosta predstavil návrh poslanca udovíta SvocákaĽ na zmenu VZN obce Malý Slavkov 4/2012 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obceĽ a to konkrétne v § 6 ods. 4 ktorý pôvodne znie „ V žiadosti 
žiadate  uvedie výšku vlastných zdrojovĽ resp. iných zdrojov okrem prostriedkov požadovaných 
od obce. Výška vlastných zdrojovĽ resp. iných zdrojov je jedným z kritérií pri posudzovaní žiadosti 
a musí predstavova  minimálne 10 % z celkových nákladov na projekt.“  

Návrh poslanca jeĽ aby  výška vlastných zdrojov predstavovala minimálne 50%.  
Poslanec Marek Pompa -  aký to má význam zvýšenie z 10% na 50%  ak má zdroje na 50 % tak 
má aj na 100%Ľ škodaĽ že som nebo na predchádzajúcom zasadaní. 

Starosta  - to sme neriešili na minulom zasadaní. 

Poslanec udovít Svocák - to sme riešili pri rozde ovaní dotácii asi vo februáriĽ tam sme o tom 

hovoriliĽ že by bolo vhodné zvýši  spoluúčas  a upravi  VZN. Teraz som dal návrhĽ aby sa stihla 
zmena VZN ešte pred schva ovaním rozpočtu. 
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Poslanec Marek Pompa – bu  zvýši  spoluúčas Ľ alebo VZN zruši  celkom. 

Starosta -  každoročne sú narážky od občanov k tomu, komu sme dali a komu nedali dotáciu.  

Poslanec PaedDr. Ján Klein – aj ja som za zrušenie VZN. Hasiči podali v roku 2017 4 žiadosti 
a dostali 700,- €Ľ udovít Svocák dostal 800,- na jednu akciu. 

Poslanec Marek Pompa -  na malé projekty do 300,-  rozde uje dotácie starosta. 

Starosta  - z celkovej sumy na dotácie ste mi schválili 1000 ,-  € na dotácie do 300,- €. Ja by som 

bol  tiež za zrušenie VZN, lebo je tu konflikt záujmovĽ v komisii pre rozde ovanie dotácii by 
nemali by  poslanci ktorí žiadajú o dotáciu. 

Poslanec udovít Svocák – jasné všetko zrušme a  nerobme nič. 

Z rokovania odišiel poslanec udovít Svocák. 

Ladislav Oravec, starosta obce -  je tu konflikt záujmov,  nemôže by  v komisii poslanecĽ ktorý 
sám o dotáciu žiada. Na rozde ovanie dotácii by mala by  zriadená  nezávislá komisia. Môžeme 
debatova  aj o tomĽ že dotácie nechámeĽ ale bude na jeden projekt  určená pevná suma napr. 

200,- € a nie  pod a toho, ko ko kto žiada. 

Poslanec Marek Pompa -  ja navrhujem zruši  VZNĽ ušetrené peniaze môžeme investova  do 
zve a ovanie obce. 

Poslanec Rastislav Pompa – mám návrh, nechajme dotácie, ale kúpime za ne len darčekové šeky 
pre dôchodcov. 

Starosta – obec robí pre dôchodcov každoročne posedenia a dáva aj im darčeky. Okrem toho robí 
obec aj iné akcie ako Deň matiekĽ MDDĽ karneval, Vianočné trhy. Pôvodný zámerĽ pri prijatí VZN 
o pride ovaní dotáciiĽ  bol podpori  aktivity v obciĽ mimo akciíĽ ktoré robí obec. 

Po alšej diskusii k tomuto bodu, dal starosta hlasova   o návrhu poslanca udovíta Svocáka 

na zmenu VZN č. 4/2012 o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce  a to konkrétne zvýšenie 
spolufinancovania projektov z vlastných zdrojov žiadate a z 10% na 50% .  

Z celkového počtu 5 prítomných poslancov (Ing. Tomáš PixĽ Marek PompaĽ Rastislav PompaĽ 
Tibor PompaĽ PaedDr. Ján Klein) hlasovali všetci piati poslanci proti návrhu na zmenu VZN 

4/2012Ľ to znamenáĽ že uznesenie nebolo prijaté a návrh na zmenu VZN neprešiel. 
  

18. Rôzne 

 
18.1 Poslanec PaedDr. Ján Klein dal návrh na zrušenie VZN obce Malý Slavkov 4/2012 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.  

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie  č. 219 /2017 Obecné zastupite stvo v Malom 

Slavkove  

berie na vedomie 

návrh poslanca PaedDr. Jána Kleina na zrušenie VZN obce Malý Slavkov č.  4/2012 o 
poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, o ktorom sa bude rozhodova  na najbližšom zasadaní 
OZ. 

 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 
5 PaedDr. Ján KleinĽ Ing. Tomáš PixĽ Marek PompaĽ 

Rastislav Pompa, Tibor Pompa 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  
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Neprítomní: 2 Peter BadžoĽ udovít SvocákĽ   
Nehlasovali: 0  

Počet všetkých poslancov: 7       
 

18.2 Poslanec Tibor Pompa dal návrh na schválenie odmien poslancom a starostovi 

obce. K tomuto uzneseniu bolo prijaté uznesenie č.  220 /2017 Obecné zastupite stvo v Malom 

Slavkove  

berie na vedomie 

 

návrh poslanca Tibora Pompu na schválenie odmien poslancom a starostovi obce, o ktorom sa 

bude rozhodova  na najbližšom zasadaní OZ. 
 

Hlasovanie: 

 

 Počet Mená poslancov 

Za: 
5 PaedDr. Ján KleinĽ Ing. Tomáš PixĽ Marek PompaĽ 

Rastislav Pompa, Tibor Pompa 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Peter BadžoĽ udovít SvocákĽ   
Nehlasovali: 0  

Počet všetkých poslancov: 7       
 

18.3 Starosta informoval poslancov - uznesením  134/2012Ľ bolo schválenéĽ to že pluhova  
miestne komunikácie v obci, bude pán Ján FroncĽ za cenu 33Ľ- € v čistom za jedno pluhovanie. 
Pán Ján Fronc je dlhodobo na PN a pluhovanie vykonáva za neho jeho syn Radoslav  Fronc, aby 

bolo možné uzatvori  zmluvu s Radoslavom FroncomĽ je potrebné to ošetri  prijatím uznesenia 
OZ.  

Po diskusii k tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 217/2017 Obecné zastupite stvo v Malom 

Slavkove schva uje 

že  miestne komunikácie v obci Malý Slavkov môže pluhova  aj Radoslav Fronc za cenu 33,- € 
v čistom za jedno pluhovanieĽ syn Jána FroncaĽ ktorému bolo uznesením č. 134/2012 schválené  
pluhovanie miestnych komunikácii v obci Malý Slavkov  za cenu 33Ľ- € v čistom za jedno 
pluhovanie. 

 

Hlasovanie: 

 

 Počet Mená poslancov 

Za: 
5 PaedDr. Ján KleinĽ Ing. Tomáš PixĽ Marek PompaĽ 

Rastislav Pompa, Tibor Pompa 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Peter BadžoĽ udovít SvocákĽ   
Nehlasovali: 0  

Počet všetkých poslancov: 7       
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18.4 Centrum vo ného času – CVČ 

Ladislav Oravec, starosta obce - ke že obec nemá prijaté VZN o financovaní CVĆĽ pretože v obci 

nemáme zriadené CVČĽ OZ v roku 2013 prijalo uznesenie, že nebudeme financova  CVČ mimo 

zria ovate skej pôsobnosti obce Malý Slavkov. V každom meste, ak majú zriadené CVČĽ majú 
prijaté VZN o financovaní CVČ a na základe neho prispievajú de om s trvalým pobytom v meste 

ak navštevujú CVČ v inom meste. My nemáme v našej obci zriadené CVČĽ tak nemáme ani VZN 
na základeĽ ktorého by sme prispievali de om s trvalým pobytom v našej obci navštevujúce CVČ 
v inej obci (meste).  Obec poberá podielové dane, v ktorých nie je priamo povedané ko ko je na 

CVČ,  ale dá sa to vypočíta . Je to originálna kompetencia obce a my môžeme rozhodnú  čo 
z podielových daní budeme plati .  Prišli nám žiadosti z  mesta Svit a mesta Kežmarok. Mesto Svit 

žiadalo príspevok na základe VZN a ke že my VZN prijaté nemámeĽ odpísal som imĽ že nemáme 
prijaté VZN a preto im príspevok neposkytneme. Mesto Kežmarok  žiada o vyplatenie príspevku 
na základe zmluvy o financovaní CVČ. Minulý školský rok som požiadal  mesto Kežmarok 
o zoznam  žiakov z obce Malý Slavkov  prihlásených do CVČ Kežmarok. Je problém s týmĽ že na 
začiatku školského roku sa deti pozapisujú do rôznych krúžkovĽ  ale reálne  ich potom 
nenavštevujúĽ nedá sa to riadne skontrolova .  
Starosta – viem si predstavi  financovanie,  ak by sme mali v obci zriadený nejaký krúžok. My, 

v obci robíme rôzne akcie pre deti MDDĽ karneval Mikuláš a dávame všetkým aj darčekyĽ čiže 
z podielových daní obec prispieva de omĽ i ke  to nie je formou príspevku na CVČ.  
Starosta sa spýtal poslancovĽ čo ideme robi  s financovaním CVČ. 
Po diskusii k tomuto  bodu poslanci prijali prijaté uznesenie č.   221 /2017 Obecné zastupite stvo 
v Malom Slavkove  

nesúhlasí 
s financovaním centier vo ného času (CVČ) mimo zria ovate skej pôsobnosti obce Malý 
Slavkov. 

 

Hlasovanie: 

 

 Počet Mená poslancov 

Za: 
5 PaedDr. Ján KleinĽ Ing. Tomáš PixĽ Marek PompaĽ 

Rastislav Pompa, Tibor Pompa 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Peter BadžoĽ udovít SvocákĽ   
Nehlasovali: 0  

Počet všetkých poslancov: 7       
 

18.5 Informácia o zbere  TKO a separovaného odpadu 

 

Starosta obce Ladislav Oravec informoval poslancov o situácii oh adom zberu separovaného 
odpadu a tuhého komunálneho odpadu (TKO) v obci.  

Pred dvomi rokmi sa zrušil environmentálny  fond a nahradili ho organizácie zodpovednosti 

výrobcov (OZV). OZV ENVI –PAKĽ a.Ľ Bratislava po prijatí novely zákona o odpadoch prijala do 

systému združeného nakladania všetky mestá o obceĽ ktoré prejavili záujem o spoluprácuĽ tak aj 
obec Malý Slavkov mala podpísanú zmluvu s touto  firmou na  zabezpečenie prevádzky 
a financovania triedeného zberu. Bola prijatá aplikačná  novela  zákona o odpadoch,   pod a ktorej 
musí OZV dodržiava  vyrovnanos  medzi objemami obalov a neobalových výrobkov uvedených 
na trh zmluvnými výrobcami a počtom obyvate ov v zmluvných obciach. Na základe týchto 
legislatívnych zmien nám OZV ENVI-PAK ku dňu 31. 12. 2017 vypovedala zmluvu. Obec Malý 
Slavkov následne vypovedala zmluvu s Technickými službami Kežmarok na zber separovaného 
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odpadu - táto zmluva nadväzovala na zmluvu s ENVI-PAKom. TS Kežmarok  zberali separovaný 
odpad z obce a na základe zmluvy  si to  následne zúčtovali s ENVI-PAKom, obec s tým nemala 
náklady. 

Starosta -  obec už podpísala zmluvu s inou OZVĽ takže to máme poriešené. Tiež  sme dali 

výpove  TS Kežmarok na vývoz TKOĽ pretože máme lepšiu cenovú ponuku na vývoz TKO od 

inej spoločnosti, u ktorej by nás vývoz za jeden mesiac stál o 121,- € bez DPH menej . 

Poslanec Ing. Tomáš Pix ko ko stojí vývoz jedného VOKĽ zdá sa mi.Ľ že v tomto roku bolo ve a 
týchto kontajnerov a udia tam dávajú odpadĽ ktorý do VOK nepatrí - napríklad konáre. 

PaedDr. Ján Klein – bolo by vhodné zabezpeči  štiepkovač Ľ aby mohli obyvatelia donies  konáre 
na podrvenie. 

Starosta – obec by musela zabezpeči  zberné miesto kde môžu občania takýto odpad dovies Ľ ke  
nám prejde projekt na zberný dvor tak potom to bude možné. 
Poslanec Ing. Tomáš Pix – treba obmedzi  rozmiestnenie ve koobjemových kontajnerov na 2x 

ročne. 
Starosta  - vráti sa nám to ako bumerangĽ ak nebudú rozmiestnené ve koobjemové kontajneri po 
obci  viackrát do roka, tak vzniknú čierne skládkyĽ a my ich budeme musie  odprata  a vzniknú 
nám ešte väčšie náklady. 

Starosta - ke  som chcel ešte pred vypovedaním zmluvy rokova  s TS Kežmarok o znížení cienĽ 
tak neboli ústretoví a povedaliĽ že sa to nedá. Ako náhle sme dali výpove  zmluvyĽ prišiel zástupca 
TS na rokovanie a povedal že vedia tiež zrobi  lepšiu cenuĽ ale ešte nemám od nich konkrétnu 
ponuku. Nemám problém poveda   - TS sa pýtali,  že prečo chceme odís  zo zmluvného vz ahu s 
nimi a oni zamestnávajú udí zo Slavkova a ke  odídemeĽ tak budú musie  prepúš a . Toto ma 

trápiĽ ke  som bol predtým za nimi tak sa nič z cenami nedalo robi , preto som dal výpove , aby 

sme mali vo né ruky a moholi rokova  aj s inými firmami.  
Poslanec Tibor Pompa – to prečo sa tak vyhrážajúĽ však ke  sú so zamestnancom spokojní tak 
prečo by ho prepúš ali. Len preto že je z Malého Slavkova. 
Poslanec PaedDr. Ján Klein - čo je to za logika vyhráža  sa prepúš aním zamestnancov. 
Starosta toto som Vám chcel da  na vedomie a dúfamĽ že do budúceho zasadania OZ mi dajú 
ponuku a ja Vám predložím obe ponuky na to aby ste rozhodli. Možno oslovím i alšiu firmu na 
vývoz TKO. 
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č.  222 /2017 Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove  

berie na vedomie 

informáciu starostu obce o oh adom zberu separovaného odpadu a vývoze TKO v obci Malý 
Slavkov. 

 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 
5 PaedDr. Ján KleinĽ Ing. Tomáš PixĽ Marek PompaĽ 

Rastislav Pompa, Tibor Pompa 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Peter BadžoĽ udovít SvocákĽ   
Nehlasovali: 0  

Počet všetkých poslancov: 7       
 

18.6 Ochrana osobných údajov 

 

Starosta obce – informoval poslancovĽ že od 25.5.2018 nadobúda účinnos  Všeobecné nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady EÚ o ochrane osobných údajov pod názvom GDPR (General Data 
Protection Regulation). Ide o najväčšiu „revolúciu“ v ochrane osobných údajov s možnos ou 



16 

Zápis ica z . zasada ia OZ v Malo  Slavkove, ko a ého dňa . . 7. 

vysokých pokút v prípade jeho porušenia. Nariadenie platí pre všetkýchĽ bez oh adu na národné 
predpisy. 

Každý zamestnanec aj Vy poslanci, bude musie  absolvova  školenieĽ lebo prichádzate do 
kontaktu s osobnými údajmi. Prišla nám ponuka vo forme video školenia za cenu 350Ľ- €. Tam by 
mohol každý sám absolvova  školenie cez počítač a nakoniec bude test. Po úspešnom absolvovaní 
testu obdržite Certifikát o úspešnom preškolení GDPR . Zatia  to ešte nejdeme kupova Ľ to som Vám 
chcel poda  len informáciuĽ že aj také niečo nás čakáĽ aby ste boli na to pripravení. Po krátkej 
diskusii k tomuto bodu poslanci vzali informáciu starostu obce o novele zákona o ochrane 

osobných údajov na vedomie. O tomto bode sa nehlasovalo 

 

18.7 Akčný plán okresu Kežmarok 

 

Starosta obce - na základe Akčného plánu okresu KežmarokĽ vzniklo Centrum podpory 

regionálneho rozvoja ako oddelenie mestského úradu Kežmarok. Na základe zmeny legislatívy  

to už nemôže by  pod mestomĽ musí sa vytvori  Záujmového združenia právnických osôb miest 
a obcí okresu Kežmarok s názvom „Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Kežmarok“ 

ak chceme by  členom tohto združenia je potrebné schváli  vstup do združenia. Zduženie bude 

financova  vláda my môžemeĽ ale nemusíme vstúpi  do združeniaĽ ja odporúčam vstúpi , aby 

sme boli v centre diania. Pôvodný návrh bolĽ aby mali obce hlasovacie právo (počet hlasov) 
pod a počtu obyvate ovĽ s čím obce nesúhlasili a nakoniec sa dohodloĽ že každé mesto aj obec 
bez oh adu na počet obyvate ov má jeden  hlas. Zatia  nie sú projekty vhodné pre našu obec, ale 

v budúcnosti môžu by Ľ členské sa neplatíĽ takže nemáme čo strati . 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 218 /2017 Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove  

schva uje 

a) Stanovy Záujmového združenia právnických osôb miest a obcí okresu Kežmarok s názvom 
„Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Kežmarok“ 

        b)  Vstup obce Malý Slavkov do Záujmového združenia právnických osôb miest a obcí okresu    
Kežmarok 

      c)   Podanie prihlášky Obce Malý Slavkov na vstup do Záujmového združenia právnických osôb 
miest a obcí okresu Kežmarok 

Hlasovanie: 

 

 Počet Mená poslancov 

Za: 
5 PaedDr. Ján KleinĽ Ing. Tomáš PixĽ Marek PompaĽ 

Rastislav Pompa, Tibor Pompa 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Peter BadžoĽ udovít SvocákĽ   
Nehlasovali: 0  

Počet všetkých poslancov: 7       
 

19. Interpelácia poslancov 

20. Diskusia  

Nik s poslancov sa neprihlásil do bodu interpelácie ani do bodu diskusia a tak starosta 

pristúpil k záveru zasadania.  
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21. Záver  

Ladislav Oravec, starosta obce, po akoval prítomným za účas  a ukončil 25. zasadanie obecného 
zastupite stva.  
 

 

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

        Ladislav Oravec  

          starosta obce 

Overovatelia: 

 

Marek Pompa       ......................................... 
 

 

udovít Svocák ........................................ 

 

 

Zapísala: Ing. Eva Demjénová 

 

 

 


