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Zápisnica z 30. zasadania OZ v Malom Slavkove, konaného dňa 24. 05. 2018. 

 
 

O B E C    MA L Ý    S L A V K O V 

                                                                                                              Malý Slavkov, 24. 05. 2018 

Z Á P I S N I C A 
z 30. zasadania obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove konaného 

dňa 24. 05. 2018 o 16.30 hod. v zasadačke  Obecného úradu v Malom Slavkove 
 
Prítomní poslanci: 6 - Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix,  Marek Pompa, Rastislav 
Pompa,  Ľudovít Svocák  
Hlavná kontrolórka obce: PhDr. Mária Balková  
Neprítomný(í) poslanci: 1 - Tibor Pompa 
 
Prezenčná listina tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice. 
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice je elektronická nahrávka DVD nosiča č. 27/1,2/2018. 
 
1. Otvorenie zasadania a schválenie programu  
30. zasadanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Malý Slavkov p. Ladislav 
Oravec. Privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že 30. zasadanie obecného zastupiteľstva je 
uznášania schopné, prítomných je šesť poslancov (Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš 
Pix,  Marek Pompa, Rastislav Pompa, Ľudovít Svocák). Jeden poslanec p. Tibor Pompa je 
neprítomný, ospravedlnený. 
Prítomným poslancom predložil na rokovanie program 30. zasadania obecného zastupiteľstva. 
Poslanci p. Svocák a p. Badžo  mali  doplňujúci návrh do programu. Následne sa prítomní dohodli, 
že ich návrhy sa zakomponujú do bodu Rôzne.     
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 255/2018:  
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove schvaľuje program 30. zasadania OZ   

1. Otvorenie zasadania a schválenie programu  
2. Určenie návrhovej komisie, volebnej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Plán  kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na  6 mesiacov roku 2018 (apríl-

september 2018) - návrh 
5. Schválenie Záverečného účtu obce Malý Slavkov za rok 2017 
6. Schválenie predaja pozemku par. č. 457/45, 457/23 – MUDr. P. Šterbák a manž. Eva 
7. Schválenie predaja pozemku par. č. 412/2 – M. Pompa. a manž. Anna  
8. Schválenie predaja pozemku par. č. 412/ 26 – P. Oračko r a manž. Jana 
9. Zrušenie uz. č. 130/2016 o odpredaji pozemku – P. Jastrabík 
10. Opätovné prerokovanie predaja pozemku vo vlastníctve obce Malý Slavkov par. č.  525/4, 

524/2, 523/2 – P. Jastrabíkovi  
11. Zámenná zmluva medzi obcou Malý Slavkov a p. V. Štanclom 
12. Žiadosti o odpredaj pozemkov -  M. Pompa, T. Pompa a manž. Ivana, J. Šleboda a manž. 

Oľga 
13. Žiadosť o finančný príspevok- L. Pišta  
14. Schválenie modernizácie osvetľovacej sústavy obce Malý Slavkov (financ. formou úveru) 
15. Schválenie predloženia ŽoNFP s názvom projektu: Kompostáreň v obci Malý Slavkov 

v rámci výzvy  OPKZP-PO1-SC111-2017-32 
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16. Nové trasovanie cesty nad obcou par. č. 680  
17. Schválenie financovania úveru k  Nenávratnému finančnému  príspevku z Programu 

rozvoja vidieka  2014 – 2020  na realizáciu 2 investičných projektov 
18. Rôzne 
19. Interpelácia poslancov                                                                                                                                                                                                                            
20. Diskusia 
21. Záver  

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov: 7     
 

2. Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľa 
Do návrhovej komisie boli starostom navrhnutí -  Peter Badžo a Ľudovít Svocák,  za overovateľov  
zápisnice boli určení Ing. Tomáš Pix a Marek Pompa, za zapisovateľku bola určená Veronika 
Pirožeková. 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 256/2018: Obecné 
zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

a) schvaľuje 
návrhovú komisiu v zložení: Ľudovít Svocák a Peter Badžo 

b) berie na vedomie, 
že starosta obce určil  
overovateľov zápisnice: Ing. Tomáš Pix a Marek Pompa 
a zapisovateľku: Veroniku Pirožekovú 
Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov: 7     
  
3. Kontrola plnenia uznesení z 29. zasadania  OZ, konaného 22. 02. 2018 
L. Oravec (starosta obce) – predložil prítomným  kontrolu plnenia uznesení z 29. zasadania  OZ, 
konaného 22. 02. 2018.  Poslanec p. Svocák sa informoval, ako to vyzerá s vodovodom. Starosta 
informoval, že teraz to trošku stojí kvôli Kráľovskej ulici, nakoľko chceme, aby správu nad 
vodovom mala v celej obci PVPS. Starosta dal hlasovať za predloženú kontrolu. Obecné 
zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 257/2018: Obecné zastupiteľstvo v 
Malom Slavkove berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 29. zasadania OZ, konaného dňa 
22. 02. 2018,  ako informatívnu. 
Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 
6 Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix,   Marek 

Pompa, Rastislav Pompa, Ľudovít Svocák 
Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Tibor Pompa 

Nehlasovali: 0  

 Počet Mená poslancov 

Za: 
6 Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix,   Marek 

Pompa, Rastislav Pompa, Ľudovít Svocák 
Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Tibor Pompa 

Nehlasovali: 0  
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 Počet Mená poslancov 

Za: 
5 Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Rastislav 

Pompa, Ľudovít Svocák 
Proti: 0  

Zdržal sa: 1 Marek Pompa 

Neprítomní: 1 Tibor Pompa 

Nehlasovali: 0  

Počet všetkých poslancov: 7     
 
4. Plán  kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na  6 mesiacov roku 2018 (apríl-

september 2018) - návrh 
L. Oravec (starosta obce) –  predložil prítomným poslancom na rokovanie návrh plánu  kontrolnej 
činnosti hlavného kontrolóra obce na  obdobie 6 mesiacov roku 2018, a to od apríla - septembra 
2018. Dal slovo hlavnej kontrolórke. 
p. Balková PhDr. (HK) – zámerom kontrolnej činnosti je kontrolnými aktivitami prispieť 
k efektívnemu a účinnému hospodáreniu s verejnými finančnými prostriedkami a s majetkom 
obce.  Plán je rozdelený na tri hlavné časti,  a to:  A. Základné úlohy HK obce na uvedené obdobie: 
vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu obce za rok 2017, vypracovanie plánu 
kontrolnej činnosti HK na október 2018 – marec 2019.  B. Kontrolná činnosť: kontrola 
dodržiavania zákona o pohrebníctve v obci Malý Slavkov, kontrola čerpania rozpočtu, kontrola 
vybavovania sťažností a petícií, kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly náhodne 
vybratých dokladov, kontrola podľa požiadaviek OZ. C. Ostatná činnosť: účasť na školeniach  
ZHK, RVC, účasť na rokovaniach OZ. Počet kontrol a harmonogram je závislý  od množstva 
kontrolovanej problematiky a závažnosti konkrétnych zistení  a od čiastkového úväzku  HK. 
Keďže zo strany poslancov neboli žiadne otázky ani doplňujúce návrhy, starosta obce požiadal 
prítomných poslancov o hlasovanie. Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu 
uznesenie č. 258/2018: Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove schvaľuje 
Plán  kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na  6 mesiacov roku 2018 (apríl - september 
2018).  
Hlasovanie: 
 Počet Mená poslancov 

Za: 
5 Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Marek 

Pompa, Rastislav Pompa, Ľudovít Svocák 
Proti: 1  

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Tibor Pompa 

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7    
Plán  kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na  6 mesiacov roku 2018 (apríl - september 
2018) tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice. 
  
5. Schválenie Záverečného účtu obce Malý Slavkov za rok 2017 
L. Oravec (starosta obce) – Informoval, že rozpočet obce na rok 2017 bol zostavený v zmysle 
zákona č. 583/2004  o rozpočtových pravidlách  územnej samosprávy. Rozpočet  bol zostavený 
ako prebytkový, bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet bol tiež ako 
prebytkový. Tento rozpočet, ktorý schvaľovali dňa 15. 12. 2016 bol zmenený jedenkrát, dňa 07. 
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12. 2017. Dal priestor prítomným, aby sa vyjadrili k predloženému záverečnému účtu, ktorý mali 
k dispozícii v pracovných materiáloch. Väčšina poslancov sa zastavila pri položke rezervného 
fondu, na čo sa dá použiť. P. starosta uviedol, že z RF môže obec čerpať len pre obec 
v mimoriadnych  situáciách. Hlavná kontrolórka potvrdila starostove slová a zdôraznila, že RF sa 
smie použiť len na kapitálové výdavky, a to napr. na odstránenie havarijného stavu majetku obce 
alebo na likvidáciu škôd spôsobených živelnou pohromou. Čerpanie z RZ schvaľuje obecné 
zastupiteľstvo. Spoločne potom diskutovali, či je výhodné pre obec zobrať  úver na projekty, ktoré 
ide obec realizovať, o refinancovaní úveru. Starosta  informoval, že  robí na tom, oslovil banky a 
vyberie sa tá, ktorá dá pre obec najvýhodnejšie podmienky.  Podľa jeho doterajších zistení je pre 
obec výhodnejšie zobrať úver, ako míňať rezervný fond.     
Po diskusii starosta obce požiadal prítomných poslancov o hlasovanie. Obecné zastupiteľstvo 
prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 259/2018: Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  
A/ berie na vedomie 
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Malý Slavkov za rok 2017 
B/ schvaľuje 
      -   záverečný účet a celoročné hospodárenie obce Malý Slavkov za rok 2017 bez výhrad 
 

- vysporiadanie prebytku rozpočtu v sume 30 909,63 € zisteného podľa ustanovenia § 10, 
ods. 3, písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: 
do rezervného fondu  30 909,63 €. 

Hlasovanie: 
 Počet Mená poslancov 

Za: 
6 Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix,  Marek 

Pompa, Rastislav Pompa, Ľudovít Svocák 
Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Tibor Pompa 

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       
Stanovisko HK k záverečnému účtu obce a Záverečný účet obce za rok 2017 tvorí neoddeliteľnú 
súčasť tejto zápisnice. 

 
6. Schválenie predaja pozemku par. č. 457/45, 457/23 – MUDr. P. Šterbák a manž. Eva 
L. Oravec (starosta obce – uviedol, že majú tu dnes tri prípady predaja majetku obce, s ktorými  
súhlasili a určili spôsob prevodu majetku  na predchádzajúcom zasadaní.  Ide o MUDr. Šterbáka 
s manželkou, p. Pompu s manželkou a p. Oračka s manželkou.  V zmysle zákona bol zverejnený 
zámer odpredaja po dobu 15 dní. Keďže neboli na obec doručené žiadne námietky k týmto 
odpredajom pozemkov, môžu na dnešnom zasadaní pristúpiť k schvaľovaniu predaja predmetných  
pozemkov. Starosta navrhol hlasovať za tieto odpredaje en bloc, s čím poslanci súhlasili. Obecné 
zastupiteľstvo prijalo k 6.  bodu programu uznesenie č. 260/2018 Obecné zastupiteľstvo v Malom 
Slavkove  
schvaľuje predaj pozemku vo vlastníctve obce parcela C KN číslo 457/45, druh pozemku ostatná 
plocha,  o výmere 161 m2, ktorá vznikla oddelením od  parcely C KN č.  457/4, vo vlastníctve 
obce Malý Slavkov, a parcela C KN č. 457/23, diel 1, druh pozemku ostatná plocha, o výmere 28 
m2, ktorá vznikla oddelením od parcely C KN č. 457/4, vo vlastníctve obce Malý Slavkov, 
vedených na LV 1, geometrickým plánom č. 03/2018 zo dňa 21. 01. 2018,  vyhotoveným Ing. 
Pavlom Brutovským – geodetom, Gaštanová 1016/11, Kežmarok, ktorý autorizačne overil dňa 22. 
01. 2018 Ing. Vladimír Kupčo a úradne overila dňa 02. 02. 2018, pod číslom G1 49/18 Ing. Iveta 
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Kapolková, OÚ Kežmarok, Katastrálny odbor, žiadateľom MUDr. Petrovi Šterbákovi, rod. 
Šterbák a manželke Bc. Eve Šterbákovej, rod. Jastrabanová, bytom Malý Slavkov, Lomnická 
227/2, za cenu  7,-  €/m2.  
Celková výmera odpredávaného pozemku je 189 m2,  cena celkom 1323,- €, slovom 
jedentisíctristodvadsaťtri 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: 
5 Peter Badžo, Ing. Tomáš Pix,  Marek Pompa, Rastislav 

Pompa, Ľudovít Svocák 
Proti:   

Zdržal sa: 1 PaedDr. Ján Klein 

Neprítomní: 1 Tibor Pompa 

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       
 

7. Schválenie predaja pozemku par. č. 412/2 – Pompa M. a manž. Anna 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k 7.  bodu programu uznesenie č. 261/2018 Obecné zastupiteľstvo 
v Malom Slavkove schvaľuje predaj pozemkov vo vlastníctve obce, parcela C KN číslo 412/21, 
druh pozemku ostatná plocha,  o výmere 260 m2, ktoré vznikli oddelením od  parcely C KN č.  
412/1, žiadateľom Martinovi Pompovi, rod. Pompa a manželke Anne Pompovej, rod. Badžová, 
bytom  Malý Slavkov, Gerlachovská 86/67, za cenu 11,- €/m2.  
Celková výmera odpredávaného pozemku je 260 m2,  cena celkom 2860,- €, slovom 
dvetisícosemstošesťdesiat 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: 
5 Peter Badžo, Ing. Tomáš Pix,  Marek Pompa, Rastislav 

Pompa, Ľudovít Svocák 
Proti:   

Zdržal sa: 1 PaedDr. Ján Klein 

Neprítomní: 1 Tibor Pompa 

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       
 

8. Schválenie predaja pozemku par. č. 412/ 26 – Oračko P. a manž. Jana 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k 8.  bodu programu uznesenie č. 262/2018 Obecné zastupiteľstvo 
v Malom Slavkove schvaľuje predaj pozemkov vo vlastníctve obce, parcela C KN číslo 412/26, 
druh pozemku ostatná plocha,  o výmere 231 m2, ktoré vznikli oddelením od  parcely C KN č.  
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412/1, žiadateľom Petrovi Oračkovi, rod. Oračko a manželke Jane Oračkovej, rod. Pompová, 
bytom  Malý Slavkov, Gerlachovská 91/77, za cenu 11,- €/m2. 
Celková výmera odpredávaného pozemku je 231 m2,  cena celkom 2541,- €, slovom 
dvetisícpäťstoštyridsaťjeden 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: 
5 Peter Badžo, Ing. Tomáš Pix,  Marek Pompa, Rastislav 

Pompa, Ľudovít Svocák 
Proti:   

Zdržal sa: 1 PaedDr. Ján Klein 

Neprítomní: 1 Tibor Pompa 

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       
 
9. Zrušenie uz. č. 130/2016 o odpredaji pozemku – P. Jastrabík 
L. Oravec (starosta obce) – informoval, že dal vypracovať GP, ako sa uzniesli na minulom 
zasadaní. Dnes môžu pristúpiť k opätovnému schváleniu odpredaja pozemkov p. Jastrabíkovi 
podľa tohto GP. Zopakoval a zdôraznil, že  p. Jastrabík nič neporušil, práve naopak vyšiel obci 
v ústrety. Ide  o zmenu vyvolanú obcou, nakoľko sa muselo čakať, ako dopadne žiadosť obce na 
vybudovanie separačného dvora. Najskôr musia pristúpiť k zrušeniu uznesenia č. 130/2016 
o odpredaji pozemku a následne môžu rokovať o odpredaji pozemku už  podľa nového GP. Menia 
sa tu len čísla parciel, rozloha a cena ostáva nezmenená. Dal hlasovať o tomto bode. Obecné 
zastupiteľstvo prijalo k 9.  bodu programu uznesenie č. 263/2018 Obecné zastupiteľstvo v Malom 
Slavkove súhlasí so zrušením uznesenia č. 130/2016 o odpredaji pozemku  vo vlastníctve obce, 
parcelné číslo C KN 525/2, druh pozemku ostatná plochá o výmere 2831 m2, vytvoreného 
odčlenením od parcely, číslo C KN 525, druh ostatná plochá, vedeného na LV č. 631 a pozemku 
vo vlastníctve obce, parcelné číslo C KN 231/2, druh pozemku ostatná plocha o výmere 2381 m2, 
vytvoreného odčlenením od parcely, číslo C KN 231, vedeného na LV č. 1, geometrickým plánom 
č. 103/2016, úradne overeným dňa 14. 10. 2016,  Petrovi Jastrabíkovi, bytom Furdekova 9, 851 
04 Bratislava, za cenu 2,74 €/ m2, cena celkom 14 280,88 €, z dôvodu zámeny pozemkov 
vyvolaných obcou Malý Slavkov. 
Hlasovanie: 
 Počet Mená poslancov 

Za: 
6 Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix,  Marek 

Pompa, Rastislav Pompa, Ľudovít Svocák 
Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Tibor Pompa 

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       
 
10. Opätovné prerokovanie predaja pozemku vo vlastníctve obce Malý Slavkov par. č.  525/4, 

524/2, 523/2 – Petrovi Jastrabíkovi  
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L. Oravec (starosta obce) – požiadal prítomných poslancov, aby hlasovali o odpredaji pozemku 
par. č.  525/4, 524/2, 523/2 – Petrovi Jastrabíkovi. Obecné zastupiteľstvo prijalo k 10.  bodu 
programu uznesenie č. 264/2018 Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove A/súhlasí 
s predajom pozemku vo vlastníctve obce parcela C KN číslo 525/4, druh pozemku ostatná plocha,  
o výmere 3032 m2, ktorá vznikla oddelením od  parcely C KN č.  525/1, vo vlastníctve obce Malý 
Slavkov, vedená na LV  549 a parcela C KN č. 524/2, druh pozemku ostatná plocha, o výmere 440 
m2, ktorá vznikla oddelením od parcely C KN č. 524, vo vlastníctve obce Malý Slavkov, vedených 
na LV 631, a parcela C KN č. 523/2, druh pozemku roľa, o výmere 1740 m2, ktorá vznikla 
oddelením od parcely C KN č. 523 vedená na LV  631, geometrickým plánom č. 18/2018 zo dňa 
14. 03. 2018,  vyhotoveným Ing. Jánom Maniakom – geodetom, Medňanského 50, Sp. Belá - 
Strážky, ktorý autorizačne overil dňa 20. 03. 2018 Ing. Vladimír Kupčo a úradne overila dňa 27. 
03. 2018, pod číslom G1 171/18 Ing. Iveta Kapolková, OÚ Kežmarok, Katastrálny odbor 
žiadateľovi Petrovi Jastrabíkovi, bytom Furdekova 9, 851 04 Bratislava B/schvaľuje v zmysle § 
9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  spôsob 
prevodu pozemku parcela C KN číslo 525/4, druh pozemku ostatná plocha, o výmere 3032 m2, 
ktorá vznikla oddelením od  parcely C KN č.  525/1, vo vlastníctve obce Malý Slavkov, vedená na 
LV  549 a parcela C KN č. 524/2, druh pozemku ostatná plocha, o výmere 440 m2, ktorá vznikla 
oddelením od parcely C KN č. 524, vo vlastníctve obce Malý Slavkov, vedených na LV 631, 
a parcela C KN č. 523/2, druh pozemku roľa, o výmere 1740 m2, ktorá vznikla oddelením od 
parcely C KN č. 523 vedená na LV  631, podľa §9a ods. 8 písm. e), zákona 138/1991 Zb. o majetku 
obcí, t. j. podľa osobitného zreteľa, za cenu  2,74,-  €/m2, podľa znaleckého posudku č. 47/2018. 
Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že ide  o prevod nehnuteľnosti vo verejnom záujme 
obce Malý Slavkov. (V zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce Malý Slavkov č. 2/2012, § 
12, písm. b)). 
Hlasovanie: 
 Počet Mená poslancov 

Za: 
6 Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix,  Marek 

Pompa, Rastislav Pompa, Ľudovít Svocák 
Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Tibor Pompa 

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       
 
11. Zámenná zmluva medzi obcou Malý Slavkov a p. V. Štanclom 
L. Oravec (starosta obce) – na predchádzajúcom zasadaní schválili zámenu pozemkov medzi 
obcou a p. Štanclom, ktorá bola vyvolaná potrebami obce (zriadenie separačného dvora a 
kompostoviska). Na dnešné zasadanie im predkladá na schválenie Zámennú zmluvu medzi obcou 
Malý Slavkov a p. V. Štanclom. V rozprave prítomní opäť rozoberali a diskutovali o dôvodoch  
zámeny pozemkov v lokalite pri senníku, o separačnom dvore, o kompostovisku. Starosta uistil 
prítomných, že ide o rovnaké výmery pozemkov, rovnaký druh pozemku, pričom pozemky sú 
umiestnené v rovnakej lokalite, cena pozemkov, ktoré sú predmetom zámeny je rovnaká, 
nevznikne žiadnej zo zmluvných strán právo na doplatenie ceny za pozemky. Starosta požiadal 
poslancov, aby hlasovali o predloženej zmluve. Obecné zastupiteľstvo prijalo k 11.  bodu 
programu uznesenie č. 265/2018 Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove schvaľuje Zámennú 
zmluvu č. 1/2018/ZZ medzi Obcou Malý Slavkov ako zamieňajúci 1 a p. Vladimírom Štanclom, 
Lúčna 131/33, Malý Slavkov ako zamieňajúci 2: 
A/ Zamieňajúci 1 odovzdáva zamieňajúcemu 2 do výlučného vlastníctva nehnuteľnosť:  

- pozemok registra C KN, parcelné číslo 231/4, o výmere 1 133 m2, druh pozemku: ostatná 
plocha, k. ú. Malý Slavkov, LV č. 1, ktorá vznikla oddelením od parcely č. 231/2, o výmere 
2 381 m2, druh pozemku: ostatná plocha, k. ú. Malý Slavkov, LV č. 1, podľa geometrického 
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plánu č. 122/2017 zo dňa 14. 12. 2017, vyhotoveným geodetom Ing. Jánom Maniakom – 
GEODET, Medňanského 50, Spišská Belá – Strážky 

- pozemok registra C KN, parcelné číslo 525/3, o výmere 1 899 m2, druh pozemku: ostatná 
plocha, k. ú. Malý Slavkov, LV č. 631, ktorá vznikla oddelením od parcely č. 525/2, 
o výmere 2 831 m2, druh pozemku: ostatná plocha, k. ú. Malý Slavkov, LV č. 631, podľa 
geometrického plánu č. 122/2017 zo dňa 14. 12. 2017, vyhotoveným geodetom Ing. Jánom 
Maniakom – GEODET, Medňanského 50, Spišská Belá – Strážky 

B/ Zamieňajúci 2 odovzdáva zamieňajúcemu 1 do výlučného vlastníctva nehnuteľnosť: 
- pozemok registra C KN, parcelné číslo 525/4, o výmere 3 032 m2, druh pozemku: ostatná 

plocha, k. ú. Malý Slavkov, LV č. 549, ktorá vznikla oddelením od parcely č. 525/1, 
o výmere 4 548 m2, druh pozemku: ostatná plocha, k. ú. Malý Slavkov, LV č. 549, podľa 
geometrického plánu č. 122/2017 zo dňa 14. 12. 2017, vyhotoveným geodetom Ing. Jánom 
Maniakom – GEODET, Medňanského 50, Spišská Belá – Strážky 

Z dôvodu, že sa jedná o rovnaké výmery pozemkov, rovnaký druh pozemku, pričom pozemky sú 
umiestnené v rovnakej lokalite, cena pozemkov, ktoré sú predmetom zámeny, je rovnaká, 
nevznikne žiadnej zo zmluvných strán právo na doplatenie ceny za pozemky. 
Hlasovanie: 
 Počet Mená poslancov 

Za: 
6 Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix,  Marek 

Pompa, Rastislav Pompa, Ľudovít Svocák 
Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Tibor Pompa 

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       
 
12. Žiadosti o odpredaj pozemkov -  M. Pompa, T. Pompa a manž. Ivana, J. Šleboda a manž. 

Oľga 
L. Oravec (starosta obce) – predložil na rokovanie žiadosť o odkúpenie pozemku p. M. Pompu. 
Ide o pozemok v lokalite  pri potoku par. č. 412/22. Informoval, že o ten istý pozemok má záujem 
aj p. Pompa T., ktorý tiež doručil žiadosť. 
Prítomní diskutovali, ako to vyriešiť, aby bola spokojnosť medzi zúčastnenými. Konštatovali, že 
existujú zákonné postupy, ako v takýchto prípadoch postupovať.  Poslanec Pompa Rastislav 
povedal, že ak by rozhodli  v prospech kohokoľvek zo žiadateľov, ostali by zlí oni. Preto navrhuje 
porozprávať sa s nimi, nech sa dohodnú žiadatelia medzi sebou. Starosta opäť zdôraznil 
a pripomenul, že elektrika a vodovod v  tejto lokalite  sa dá len tomu, kto bude mať zaplatený 
a riadne zavkladovaný pozemok. Nakoniec sa zhodli, že  nesúhlasia s odpredajom pozemku ani 
jednému zo žiadateľov. 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k 12.  bodu programu uznesenie č. 266/2018 Obecné zastupiteľstvo 
v Malom Slavkove nesúhlasí s predajom pozemku vo vlastníctve obce parcela C KN číslo 412/22, 
druh pozemku ostatná plocha,  o výmere 250 m2, ktoré vznikli oddelením od  parcely C KN č.  
412/1, žiadateľovi Miroslavovi Pompovi, rod. Pompa, bytom  Malý Slavkov, Gerlachovská 
139/70. 
Hlasovanie: 
 Počet Mená poslancov 

Za: 
6 Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix,  Marek 

Pompa, Rastislav Pompa, Ľudovít Svocák 
Proti:   

Zdržal sa:   
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Neprítomní: 1 Tibor Pompa 

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       
 
12. Žiadosti o odpredaj pozemkov -  M. Pompa, T. Pompa a manž. Ivana, J. Šleboda a manž. 

Oľga 
L. Oravec (starosta obce) – predložil na rokovanie žiadosť p. Šlebodu s manželkou o odkúpenie 
pozemku par. č. 412/1. Informoval, že ide o pozemok, ktorý sa nachádza za záhradou žiadateľov. 
V tejto lokalite má už väčšina vlastníkov odkúpené pozemky od mesta Kežmarok. Keďže 
žiadatelia majú za svojou nehnuteľnosťou pozemky mesta  Kežmarok, ale aj obce Malý Slavkov, 
majú záujem  odkúpiť priľahlé časti pozemkov bezprostredne susediace  s ich nehnuteľnosťou  od 
mesta KK aj od obce. Dal hlasovať o odpredaji pozemku a spôsobe odpredaja predmetného 
pozemku.  Obecné zastupiteľstvo prijalo k 12.  bodu programu uznesenie č. 267/2018 Obecné 
zastupiteľstvo v Malom Slavkove A/súhlasí s predajom pozemku vo vlastníctve obce parcela C 
KN číslo 412/1, druh pozemku ostatná plocha,  o výmere cca 17 m2, a parcela C KN č. 232/1, druh 
pozemku vodná plocha, o výmere cca 195 m2, žiadateľom,  Jozefovi Šlebodovi rod. Šleboda  
a manželke Oľge Šlebodovej, rod. Bordigová, bytom Malý Slavkov, Sv. Michala 217/11, po 
vyhotovení geometrického plánu 
B/schvaľuje v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov  spôsob prevodu pozemku parcela C KN číslo 412/1, druh pozemku ostatná 
plocha, o výmere cca 17 m2, a parcela C KN číslo 232/1, druh pozemku vodná plocha, o výmere 
cca 195 m2, prevod sa uskutoční  podľa §9a ods. 8 písm. e), zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí, 
t. j. podľa osobitného zreteľa, za cenu  7,-  €/m2. 
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: 
5 Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix,  Rastislav 

Pompa, Ľudovít Svocák 
Proti:   

Zdržal sa: 1 Marek Pompa 

Neprítomní: 1 Tibor Pompa 

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       
 
12. Žiadosti o odpredaj pozemkov -  Miroslav Pompa, T. Pompa a manž. Ivana, J. Šleboda 

a manž. Oľga 
L. Oravec (starosta obce) – predložil žiadosť p. T. Pompa a manž. Ivana o odkúpenie pozemku 
par. č. 412/22. Obecné zastupiteľstvo prijalo k 12.  bodu programu uznesenie č. 268/2018 Obecné 
zastupiteľstvo v Malom Slavkove nesúhlasí s predajom pozemku vo vlastníctve obce parcela C 
KN číslo 412/22, druh pozemku ostatná plocha,  o výmere 250 m2, ktoré vznikli oddelením od  
parcely C KN č.  412/1, žiadateľovi Tomášovi Pompovi, rod. Pompa a manželke Ivane Pompovej, 
rod. Pištová, bytom  Malý Slavkov, Gerlachovská 86/67. 
Hlasovanie: 
 Počet Mená poslancov 

Za: 
6 Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Marek 

Pompa, Rastislav Pompa, Ľudovít Svocák 
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Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Tibor Pompa 

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7      
 
13. Žiadosť o finančný príspevok – L. Pišta  
Na zasadanie OZ prišiel poslanec Tibor Pompa. 
L. Oravec (starosta obce) – informoval prítomných o žiadosti p. L. Pištu o finančný príspevok na 
zhotovenie bezbariérového vstupu do rodinného domu a úpravu kúpeľne. Svoju žiadosť 
odôvodňuje tým, že je invalidný dôchodca a má amputované obe dolné končatiny, čím je značne 
obmedzený v samostatnom pohybe, napr. ak chce ísť von, musí žiadať pomoc od iných, aby ho 
vyniesli. V rozprave, ktorá nasledovala prítomní navrhovali: p. Badžo navrhuje dať mu normálne 
financie, a nech to zdokladuje, p. Tibor Pompa je tiež toho názoru, že mu treba niečo dať, Ing. Pix 
navrhuje dať mu materiálnu pomoc, nech mu obec vybuduje bezbariérový vstup, p. Rastislav 
Pompa je tiež toho názoru nedávať financie, ale pomôcť tým, že to obec urobí.  
Ľ. Svocák (poslanec) – povedal, že takéto príspevky poskytuje štát cez sociálny úrad, nech si dá 
žiadosť najskôr tam. On má podobnú  skúsenosť v rodine a môže povedať, že ich žiadosti   
o kompenzačný príspevok zo strany sociálneho úradu KK bolo vyhovené. Máme terénne sociálne 
pracovníčky, nech im oni pomôžu vo vybavovaní  tejto veci. Vie, že je taká možnosť, prečo ju  
nevyužiť a neskúsiť najskôr to.    
L. Oravec (starosta obce) – uviedol, že on je toho istého názoru ako p. Svocák. Obec má  pomáhať 
občanom aj v sociálnej sfére, ale pred tým sa musia využiť všetky dostupné zákonné možnosti. 
Štát má na takéto prípady vyčlenené financie, tak prečo to nevyužiť. Ak by poslanci chceli, aby 
obec pristúpila k takýmto príspevkom, musia to poriadne zvážiť. Je potrebné dôkladne skúmať 
okolnosti, vážnosť situácie a všetky možnosti, ktoré žiadateľ o sociálnu pomoc má. Treba 
pripomenúť, že ak má žiadateľ rodinu, tá sa má oňho v prvom rade postarať. Ak to nejde, až potom 
nastupujú štát a obec.  
P. Badžo  (poslanec) – vyčítavo povedal, že keď Maniak žiadal príspevok na knižku 300,- €,  jemu 
zdvihli ruky a teraz nechcú.  
L. Oravec (starosta obce) – povedal, že to netreba miešať. V tomto prípade  išlo okrem iného  aj 
o reprezentáciu obce. Pripomína, že obec v minulosti poskytla finančnú pomoc aj rómskej 
komunite, keď reprezentovali našu obec napr. na EĽRO v KK a iné. Nepovedal, že nechce 
poskytnúť pomoc, ale ako to tu už bolo povedané, najskôr nech žiadateľ využije príspevky, ktoré 
presne na tento účel vie poskytnúť ÚPSVaR. Ak to nevyjde, až potom  nastupuje obec. P. Svocák 
opakuje a zdôrazňuje, nech žiadateľ najskôr využije možnosti, ktoré sú. V závere rozpravy o tejto 
žiadosti sa väčšina poslancov zhodla na tom, aby žiadateľ najskôr využil možnosť kompenzačného 
príspevku, ktorý v zmysle zákona môže poskytnúť štát. 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k 13.  bodu programu uznesenie č. 269/2018 Obecné zastupiteľstvo 
v Malom Slavkove berie na vedomie žiadosť p. Ladislava Pištu, Gerlachovská 65, Malý Slavkov 
o finančný príspevok na zhotovenie bezbariérového vstupu do rodinného domu a úpravu kúpeľne 
a odporúča žiadateľovi  využiť možnosti poskytnutia finančného príspevku cez ÚPSVaR 
Kežmarok. 
Hlasovanie: 
 Počet Mená poslancov 

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

Pompa, Ľudovít Svocák 
Proti:   

Zdržal sa: 2 Peter Badžo, Rastislav Pompa 

Neprítomní:   
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Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       
 
14. Schválenie modernizácie osvetľovacej sústavy obce Malý Slavkov (financovanie formou       

úveru)  
L. Oravec (starosta obce) – povedal, že už v minulosti riešili problém osvetlenia v obci. Vtedy 
dostali od jednej firmy ponuku, že urobí osvetlenie a po 13 rokoch bude naše. Po prehodnotení za 
a proti, nakoniec do toho nešli. Teraz dal urobiť energetický audit. V určitej časti obce osvetlenie 
vyhovuje a je bezpečné, ale nespĺňa normy na svietenie a taktiež na počet. Momentálne máme 
v obci 78 svietidiel a norma je 108. Spriemerovaná ročná spotreba je  21 815 kW hod./rok Zaplatili 
sme 2 900,- €/rok s tým, že sa v noci vypínajú svetlá. Ak by sme išli do modernizácie  a vymenili 
by sme 78 lámp spotreba by sa znížila  na 6283 kW hod.  čo je 71,19 % úspora. Ak by sme dali 
podľa normy do obce 108 lámp, spotreba by bola 8700 kW hod. čo je taktiež úspora 71,19 %. To 
znamená, že na každej novej lampe je úspora 71,19 %. Nové lampy majú v sebe zabudované 
zariadenie, ktoré spôsobuje, že podľa stmievania prechádza lampa do úsporného režimu (čo 
voľným okom nevidno).  Ide o lampy do celej dediny aj v lokalite Pri potoku. P. Svocák sa pýta 
o Golfovú ul. Starosta jednal o tom so zástupcami firmy REA TATRY.  Priebežne sú dohodnutý, 
že firma dá na tejto ulici také isté lampy, aké budú v celej obci, to by mala byť aj podmienka pri 
prevzatí osvetlenia na Golfovej ul. Ak by išla obec do tohto projektu, tak cez VSD. Konštatoval, 
že bude treba urobiť verejné obstarávanie na lampy. Po prehodnotení a preskúmaní možností 
financovania by na to zobral úver, nakoľko sú teraz veľmi výhodné úrokové sadzby, fixácia úveru  
a možnosť spojiť úvery. Tu je tiež potrebné vybrať banku, ktorá poskytne obci najvýhodnejšie 
podmienky. S tým však musia najprv súhlasiť oni a až potom môže do toho ísť. Vidí v tom 
pozitíva, zlepší sa tým komfort svietenia v celej obci, a z úspory za energie môžeme splácať úver. 
P. Svocák navrhuje zistiť v prípade, že obec pôjde do tohto projektu hneď poriešiť aj kamerový 
systém v obci. Starosta  povedal, že skúsi dať aj takúto požiadavku. To všetko sa odvíja od ich 
stanoviska, či obec do toho projektu ide. Z priebežných prepočtov by nemalo ísť o viac ako 
87 000,-  €. Po rozprave dal starosta hlasovať a Obecné zastupiteľstvo prijalo k 14.  bodu programu 
uznesenie č. 270/2018 Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove súhlasí s projektom 
„Modernizácia osvetľovacej sústavy obce Malý Slavkov“  
schvaľuje financovanie  projektu „Modernizácia osvetľovacej sústavy obce Malý Slavkov“ 
formou úveru maximálne do výšky 87 000,- € s DPH.  
Hlasovanie: 
 Počet Mená poslancov 

Za: 
7 Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Marek 

Pompa, Rastislav Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít Svocák 
Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní:   

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       
 
15. Schválenie predloženia ŽoNFP s názvom projektu: Kompostáreň v obci Malý Slavkov 

v rámci výzvy  OPKZP-PO1-SC111-2017-32 
L. Oravec (starosta obce) – informoval o projekte na Kompostáreň v obci Malý Slavkov. Žiadosť 
už bola spracovaná a predložená. Potrebuje to teraz schváliť. Na tento účel môžu žiadať  finančný 
príspevok len najmenej rozvinuté okresy. Keďže aj náš okres patrí do tejto skupiny, máme 
možnosť žiadať od štátu nenávratný finančný príspevok s 5 % výškou spolufinancovania. Ako  už 
hovorili niekoľkokrát  na predchádzajúcich zasadaniach obec chce získať v rámci predmetného 
projektu  mechanizmy napr. obracač na kompost a traktor. Žiadame dotáciu vo výške cca 109 000,- 
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€. Kompostovanie  nám zníži náklady na odpad. Minimálne  o 100 ton odpadu  bude menej. Po 
rozprave dal starosta  hlasovať o tomto bode.  
Obecné zastupiteľstvo prijalo k 15.  bodu programu uznesenie č. 271/2018 Obecné zastupiteľstvo 
v Malom Slavkove schvaľuje  
- predloženie ŽoNFP s názvom projektu: Kompostáreň v obci Malý Slavkov v rámci výzvy 
s kódom: OPKZP-PO1-SC111-2017-32 - výšku 5 % spolufinancovania projektu zo strany 
žiadateľa v sume 5 755,13 EUR z celkových oprávnených výdavkov projektu. 
Hlasovanie: 
 Počet Mená poslancov 

Za: 
7 Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Marek 

Pompa, Rastislav Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít Svocák 
Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní:   

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       
 
16. Nové trasovanie cesty nad obcou par. č. 680  
L. Oravec (starosta obce) – informoval prítomných, že jednal so zástupcami  firmy REA TATRY 
ohľadom cesty nad obcou. Majú záujem zmeniť trasovanie cesty. Podľa ich návrhu by sa trasa  
natiahla a vznikli by v určitých častiach oblúky. Malo by to mať 10 m (cesta + chodník). Ukazuje 
prítomným nákres trasovania. Obecný úsek by mal byť cca 4,70 m (teraz  je 2,70 m) a úsek firmy 
cca 5,30 m. Obci parcely nepribudnú ani neubudnú. Malý úsek tam má aj Urbár. Spolu ide 
o pozemok  o rozlohe cca o 5 179 m2  (obec). Musia byť opatrný, aby sa nestalo, že by  obec 
neodrezali. V prípade, ak by niekedy došlo k nejakým zmenám, 4,70 m je dostatočná šírka, na 
auto. Po rozprave dal starosta hlasovať, že uvedené informácie berú  na vedomie.  
Obecné zastupiteľstvo prijalo k 16.  bodu programu uznesenie č. 272/2018 Obecné zastupiteľstvo 
v Malom Slavkove berie na vedomie informáciu o novom trasovaní cesty nad obcou Malý 
Slavkov par. č. 680. 
Hlasovanie: 
 Počet Mená poslancov 

Za: 
7 Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Marek 

Pompa, Rastislav Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít Svocák 
Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní:   

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       
 
17. Schválenie financovania úveru k  Nenávratnému finančnému  príspevku z Programu 

rozvoja vidieka  2014 – 2020  na realizáciu 2 investičných projektov 
L. Oravec (starosta obce) – informoval, že ide o krátkodobý prekleňovací úver na kanalizáciu  
a komunikáciu v časti Kráľovského údolia.  Všetky výdavky bude kryť REA TATRY. V tomto 
prípade sú také podmienky PPA, že my musíme uhradiť fa a až potom ju predložiť PPA na 
preplatenie. Potrebuje stanovisko zastupiteľstva, aby vedel, či má osloviť banky a vybrať tú, ktorá 
navrhne pre  obec najvýhodnejšie úverové  podmienky. Ide cca o 240.000,- € na dva projekty. 
Následne sa tým budú opäť zaoberať, kde budú presne uvedené podmienky úveru a   budú 
schvaľovať víťaznú banku. Pre obec je výhodné, že našla niekoho, kto  financuje projekty slúžiace 
na  zvýšenie hodnoty majetku obce. Všetko je obecné, verejne prístupné a ešte sa tým zhodnotí aj 
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majetok obce. Starosta obce dal hlasovať  a Obecné zastupiteľstvo prijalo k 17.  bodu programu 
uznesenie č. 273/2018 Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove súhlasí s financovaním úveru 
k Nenávratnému finančnému príspevku z Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020 na realizáciu 2 
investičných projektov.  
Hlasovanie: 
 Počet Mená poslancov 

Za: 
7 Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Marek 

Pompa, Rastislav Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít Svocák 
Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní:   

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       
 
18. Rôzne 
Poslanec PaedDr. J. Klein sa ospravedlnil a opustil rokovaciu miestnosť. 
L. Oravec (starosta obce) – uviedol, že v kontrole plnenia uznesení je, že  navrhuje zrušiť uz. č. 
252/2018 – vypovedať Nájomnú zmluvu č. 01/2012 – Dodatok č. 1 medzi obcou a p. Bodžoňom. 
Po rozhovore s p. Bodžoňom  sa dohodli,  že bude lepšie, ak to nechajú tak. Po podpísaní Zámennej 
zmluvy obce s mestom Kežmarok, už bude jasné, ako to bude vyzerať s pozemkami a vtedy sa 
zhotoví nový dodatok. Upresnil, že zmluva o prenájme pozemkov s p. Bodžoňom bude končiť  o 5 
rokov. Obecné zastupiteľstvo prijalo k 18. bodu programu uznesenie č. 274/2018 Obecné 
zastupiteľstvo v Malom Slavkove súhlasí so zrušením uznesenia č. 252/2018, z 29.zasadania 
Obecného zastupiteľstva Malý Slavkov, dňa 22. 02. 2018 (vypovedanie dodatku č. 1 k Nájomnej 
zmluve č. 01/2012 zo dňa 24. 01. 2013 medzi Obcou Malý Slavkov a p. Martinom Bodžoňom). 
Hlasovanie: 
 Počet Mená poslancov 

Za: 
6 Peter Badžo, , Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav 

Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít Svocák 
Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 PaedDr. Ján Klein 

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       
 
L. Oravec (starosta obce) – uvádza, že v úvode zasadania sa dohodli, že  v bode Rôzne vystúpia 
poslanci p. Svocák  a p.- Badžo, dáva im priestor.  
Ľ. Svocák  (poslanec obce) – pripomína prítomným, že pred rokom tu rokovali o žiadosti p. 
Dubjela zrušiť zmluvu medzi ním a obcou o užívaní obecné pozemku, ktoré slúžilo na parkovanie.  
Vtedy sa dohodli (OZ z 10. 05. 2017, uz. č. 164/2017), že úprava verejného priestranstva pred RD 
na ul. Lúčna č. 45 bude zrealizovaná podľa 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. 
Podmienky zo strany obce a jeho boli dodržané, zmluva je zrušená, ale súčasná situácia je iná. 
Sám p. Dubjel nedodržal svoj návrh, ktorý im pred rokom predložil. Ohradil si to celé, na verejné 
priestranstvo dal kamene, na ktorých si vodiči poškodili autá, alebo napr. odkazoval tým, ktorý 
tam stáli s autami, že ide siať trávu,  aby uvoľnili  priestranstvo a iné... Poukázal na fakt, že on od 
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zmluvy odstúpil, robí všetko, aby boli dobré medziľudské vzťahy, no nevie, čo bude ďalej. Žiada 
p. starostu, aby sa prišiel pozrieť na tvar miesta a riešil túto situáciu. 
L. Oravec (starosta obce) – povedal, že pred rokom sa jednoznačne dohodli, ako vyriešiť vzniknutú 
situáciu a oni to nedodržali. Zoberie nákres, pôjde a porozpráva sa s nimi. Verejné priestranstvo 
je pre všetkých. Konštatuje, že to nie sú len oni, ktorí  využívajú verejné priestranstvo po svojom. 
Prejde po obci a kde sú  na verejnom priestranstve kamene upozorní ľudí. Mali by však počítať 
s tým, že ak  bude obec potrebovať niečo robiť na týchto verejných priestranstvách, nebude môcť 
pozerať na to, že niekto si ho upravil  a mal na to náklady. Už veľakrát v minulosti diskutovali 
o tomto probléme alebo o parkovaní áut na verejnom priestranstve. Každý vlastník nehnuteľnosti 
si má poriešiť napr. parkovanie auta na svojom vlastnom pozemku. Obec môže využiť zákonné 
možnosti a spoplatniť využívanie verejného priestranstva na súkromné účely. Budeme to musieť 
riešiť. Nasledovala diskusia o tomto probléme. 
Ďalej informoval, že má odozvu z Kráľovskej ulice prekryť rigol medzi p.Starinským a p. 
Maniakovou a vyššie, čim by vznikol chodník – prechod z ulice na ulicu. Už teraz si ľudia 
z Kráľovskej ulice skracujú cestu popri rigolu. Časť rigola je obecná a časť firmy Rea Tatry. Myslí 
si, že oni by s tým nemali problém a bolo by to praktické.  
P. Badžo (poslanec obce) – má problém s unimobunkou pre p. Banga,  ktorá stojí na jeho pozemku 
a s vdovou po nebohom, ktorá má stále nejaké problémy. Plače, že nemá v ruke nič - zmluvu 
o prenájme unimobunky. Ani on ani ona nevideli zmluvu. Vie že bunka stala 900,- a, že p. 
Vospálek prispel okolo 100,- €. p. Bangová tvrdí, že   za bunku je už zaplatené 960,- €.  Keď bola 
p. Bangová na úrade Andrejka ju informovala, že  má spolu zaplatiť až 1556,40,- €. Ako to? Čím 
prispela obec? Pamätá si,  že obec mala zabezpečiť dopravu. Treba to dajak vyriešiť. Už nemá na 
to nervy, pozrie  sa von oknom a tam bunka a skoro denne nespokojná Bangová.  On pomáha  napr. 
tak, že jej dáva  vodu, môže sa uňho okúpať, dáva jej elektriku, za ktorú mu každý mesiac platí.  
L. Oravec (starosta obce) – p. Bangová bola za ním, jemu ukazovala papiere, tak asi zmluvu má. 
Ak naozaj nemá, obec jej poskytne kópiu. Pravda je taká, že bunka ešte stále nie je splatená. Obec 
má všetko zdokladované. Ak by platil tak ako bolo dohodnuté 50,-  € mesačne,  do októbra 2018 
by to bolo splatené. P. Bango nedodržal podmienky zmluvy. Splácal nepravidelne, aj to častokrát 
až po upozornení terénnych sociálnych pracovníčok. Nevie, čo p. poslanec vlastne chce. Tak ako 
to vyššie uviedol sám, obec mala zabezpečiť prepravu a umiestnenie bunky na jeho pozemku, 
s čím on vtedy súhlasil. p. Vospálek  zabezpečil prepravcu, obec bunku a zrealizovala to. Spolu to 
všetko stalo 1556,40,- €. Obec nemala p. Bangovi nič platiť len zabezpečiť. Keďže sa vlastnou 
vinou dostal do nepriaznivej situácie, obec mu vyšla v ústrety a umožnila mu splácanie uvedenej 
čiastky. Pokiaľ vie obec podpísala zmluvu s p. Bangom, a nie s p. Bangovou. Ona teraz žiada od 
obce elektriku, vodu, všetko si vysvetľuje po svojom. Keď sa jej snaží vysvetliť, ako to v 
skutočnosti je, tak mu nepekne nadáva a vyhráža sa. Poukazuje na to, že p. Bangová má aj svoju 
vlastnú rodinu a tá by sa mala v prvom rade o ňu postarať, keď je v núdzi. P. Bangová nie je 
celkom bez prostriedkov, môže žiť dôstojne a ináč ako v unimobunke. Opäť zopakuje, že obec sa 
snažila pomôcť p. Bangovi. V minulosti sa obec zaoberala jeho problémom. Prvýkrát mal 
vybavený domov dôchodcov v KK. Keď už mohol nastúpiť,  tak odmietol, potom sa oženil. 
Neskôr obec zariadila, že môžu ísť bývať do bytového domu pri kostole, aj to odmietli. Bunka 
bola len krajné riešenie. Zdôrazňuje, že obec má pomáhať  občanom obce len v nevyhnutnom 
prípade a nevyhnutnom čase, nie dlhodobo, či natrvalo. p. Bangová nemôže čakať, že obec sa o ňu 
bude starať do konca života. Dôrazne opakuje, že prostriedky má a je schopná  sa o seba postarať. 
Keď p. Bangová splatí obci všetky náklady spojené s bunkou, bunka jej ostane. Ak p. Bango 
nechce bunku na svojom pozemku, ale chcú ju premiestniť na obecný pozemok, o  ten  musí p. 
Bangová obec požiadať a v zmysle zákona ho riadne odkúpiť. Následne môžu nasledovať ďalšie 
zákonné kroky. Keď p. Bangová nie je spokojná s tým čo má, a čo jej zabezpečila obec nech si to 
vyrieši sama pre obec je to vyriešená situácia. 
Poslanec p. Svocák sa informuje,  ako to vyzerá s prekládkou trafa na ihrisku, poslanec Ing. Pix  
sa pýta, ako pokračujú práce na ceste na ul. Družstevná.  
L. Oravec (starosta obce) – informuje, že dnes (24. 05. 2018) bolo odovzdanie staveniska.  
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Na ceste sa pracuje. Jeho názor je taký, že keď to už robíme, urobme to poriadne, nech to vydrží 
veľa rokov. Obec rozšírila cestu v najužších miestach, kde nevyhovovalo podložie tak sa posilnilo, 
využila betónové ú-čka, ktoré zabezpečia, aby voda nestekala po ceste, dá vyhotoviť mreže. 
Spoluúčasť obce bude cca najviac 10.000,- €. Asfalt  a obrubníky  platí firma. V tomto roku by 
chcel uložiť obrubníky aj na Gerlachovskej ulici v časti od obecného úradu po kostol. Dá si to 
naceniť a potom sa uvidí. P. poslanec M. Pompa poukazuje, že či Gerlachovská ulica je len od 
úradu po kostol.  Keď sa niečo robí, vždy len na tom úseku, nech dá oceniť obrubníky na celú 
ulicu.  
L. Oravec (starosta obce) – odpovedá, že ostatné úseky na Gerlachovskej ulici sa budú realizovať 
v druhej etape. Najskôr sa musí vybudovať chodník a potom sa uložia obrubníky. 
 
19. Interpelácia poslancov             
Nikto z prítomných neinterpeloval p. starostu. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                   
20. Diskusia 
Diskusia prebiehala súbežne, v rámci jednotlivých bodov. 
 
21. Záver  
Starosta obce Ladislav Oravec ukončil zasadanie a poďakoval prítomným za účasť na 30. zasadaní 
obecného zastupiteľstva obce Malý Slavkov. 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    ........................................... 
        Ladislav Oravec  
          starosta obce 
 
Overovatelia: 
 
Ing. Tomáš Pix ........................................ 
 
Marek  Pompa  ........................................ 
 
 
Zapísala: Veronika Pirožeková 
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Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 
 

Malý Slavkov, 24. 05. 2018 

Uznesenia 

z 30. zasadania obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove  
konaného dňa 24. mája 2018 o 16.30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Malom Slavkove 

 
Uznesenie č. 255/2018 

K bodu 1.  Schválenie programu 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  
 
schvaľuje 
program 30. zasadania OZ  

1.   Otvorenie zasadania a schválenie programu  
2. Určenie návrhovej komisie, volebnej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Plán  kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na  6 mesiacov roku 2018 (apríl-september 

2018) - návrh 
5. Schválenie Záverečného účtu obce Malý Slavkov za rok 2017 
6. Schválenie predaja pozemku par. č. 457/45, 457/23 – MUDr. Peter Šterbák a manž. Eva 
7. Schválenie predaja pozemku par. č. 412/2 – Pompa Martin a manž. Anna  
8. Schválenie predaja pozemku par. č. 412/ 26 – Oračko Peter a manž. Jana 
9. Zrušenie uz. č. 130/2016 o odpredaji pozemku – Peter Jastrabík 
10. Opätovné prerokovanie predaja pozemku vo vlastníctve obce Malý Slavkov par. č.  525/4, 

524/2, 523/2 – Petrovi Jastrabíkovi  
11. Zámenná zmluva medzi obcou Malý Slavkov a p. Vladimírom Štanclom 
12. Žiadosti o odpredaj pozemkov -  Miroslav Pompa, Tomáš Pompa a manž. Ivana, Jozef Šleboda 

a manž. Oľga 
13. Žiadosť o finančný príspevok- Ladislav Pišta  
14. Schválenie modernizácie osvetľovacej sústavy obce Malý Slavkov (financovan. formou úveru) 
15. Schválenie predloženia ŽoNFP s názvom projektu: Kompostáreň v obci Malý Slavkov v rámci 

výzvy  OPKZP-PO1-SC111-2017-32 
16. Nové trasovanie cesty nad obcou par. č. 680  
17. Schválenie financovania úveru k  Nenávratnému finančnému  príspevku z Programu rozvoja 

vidieka  2014 – 2020  na realizáciu 2 investičných projektov 
18. Rôzne 
19. Interpelácia poslancov                                                                                                                                                                                                                                            
20. Diskusia 
21. Záver  
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Hlasovanie:  

Počet všetkých poslancov: 7     
 
 
 
                                                                                                                
                                                                                                           Ladislav Oravec 

                                                                                   starosta obce Malý Slavkov  
 

Uznesenie č. 256/2018 
    

K bodu 2.  Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  
 
A/schvaľuje 
návrhovú komisiu v zložení: Peter Badžo, Ľudovít Svocák 
 
B/berie na vedomie, 
že starosta obce určil  
 
overovateľov zápisnice Ing. Tomáš Pix a Marek Pompa  
 
a zapisovateľku: Veronika Pirožeková  
 
Hlasovanie: 
 Počet Mená poslancov 

Za: 
6 Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix,  Marek 

Pompa, Rastislav Pompa, Ľudovít Svocák 
Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Tibor Pompa 

Nehlasovali: 0  

Počet všetkých poslancov: 7     
 
 
 

 
 
Ladislav Oravec 

                                                                              starosta obce Malý Slavkov   
 
 

 Počet Mená poslancov 

Za: 
6 Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix,   Marek 

Pompa, Rastislav Pompa,  Ľudovít Svocák 
Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Tibor Pompa 

Nehlasovali: 0  
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Uznesenie 257/2018 
 

K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení z 30. zasadania  OZ, konaného 24. 05. 2018 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  
 
berie na vedomie  
kontrolu plnenia uznesení z 29. zasadania  OZ, konaného 22. 02. 2018,  ako informatívnu. 
 
Hlasovanie: 
 Počet Mená poslancov 

Za: 
6 Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix,  Marek 

Pompa, Rastislav Pompa, Ľudovít Svocák 
Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Tibor Pompa 

Nehlasovali: 0  

Počet všetkých poslancov: 7     
 
 

 
 
Ladislav Oravec 

                                                                              starosta obce Malý Slavkov   
 

 
Uznesenie 258 /2018 

K bodu 4. Plán  kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na  6 mesiacov roku 2018 (apríl-
september 2018) – návrh 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 
 
schvaľuje 
Plán  kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na  6 mesiacov roku 2018 (apríl-september 2018).  
 
Hlasovanie: 
 Počet Mená poslancov 

Za: 
6 Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix,  Marek 

Pompa, Rastislav Pompa, Ľudovít Svocák 
Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Tibor Pompa 

Nehlasovali: 0  

Počet všetkých poslancov: 7     
 

 
 
 
Ladislav Oravec 

                                                                              starosta obce Malý Slavkov  
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Uznesenie 259/2018 
 

K bodu 5. Schválenie Záverečného účtu obce Malý Slavkov za rok 2017 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 
 
A/ berie na vedomie 
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Malý Slavkov za rok 2017 
 
B/ schvaľuje 
      -   záverečný účet a celoročné hospodárenie obce Malý Slavkov za rok 2017 bez výhrad 
 

- vysporiadanie prebytku rozpočtu v sume 30 909,63 € zisteného podľa ustanovenia § 10, ods. 3, 
písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: do rezervného fondu  

            30 909,63 €. 
 
Hlasovanie: 
 Počet Mená poslancov 

Za: 
6 Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix,  Marek 

Pompa, Rastislav Pompa, Ľudovít Svocák 
Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Tibor Pompa 

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       
 
 
 

 
Ladislav Oravec 

                                                                              starosta obce Malý Slavkov   
 
 
 
 

Uznesenia 260/2018 
 

K bodu 6. Schválenie predaja pozemku par. č. 457/45, 457/23 – MUDr. Peter Šterbák a manž. Eva 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 
 
schvaľuje 
predaj pozemku vo vlastníctve obce parcela C KN číslo 457/45, druh pozemku ostatná plocha,  
o výmere 161 m2, ktorá vznikla oddelením od  parcely C KN č.  457/4, vo vlastníctve obce Malý 
Slavkov, a parcela C KN č. 457/23, diel 1, druh pozemku ostatná plocha, o výmere 28 m2, ktorá vznikla 
oddelením od parcely C KN č. 457/4, vo vlastníctve obce Malý Slavkov, vedených na LV 1, 
geometrickým plánom č. 03/2018 zo dňa 21. 01. 2018,  vyhotoveným Ing. Pavlom Brutovským – 
geodetom, Gaštanova 1016/11, Kežmarok, ktorý autorizačne overil dňa 22. 01. 2018 Ing. Vladimír 
Kupčo a úradne overila dňa 02. 02. 2018, pod číslom G1 49/18 Ing. Iveta Kapolková, OÚ Kežmarok, 
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Katastrálny odbor, žiadateľom MUDr. Petrovi Šterbákovi, rod. Šterbák a manželke Bc. Eve 
Šterbákovej, rod. Jastrabanová, bytom Malý Slavkov, Lomnická 227/2, za cenu  7,-  €/m2.  
Celková výmera odpredávaného pozemku je 189 m2,  cena celkom 1323,- €, slovom 
jedentisíctristodvadsaťtri 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: 
5 Peter Badžo, Ing. Tomáš Pix,  Marek Pompa, Rastislav 

Pompa, Ľudovít Svocák 
Proti:   

Zdržal sa: 1 PaedDr. Ján Klein 

Neprítomní: 1 Tibor Pompa 

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       
 
 
 
 
 
Ladislav Oravec 

                                                                              starosta obce Malý Slavkov   
 
 
 

Uznesenie 261/2018 
 

K bodu 7. Schválenie predaja pozemku par. č. 412/2 – Pompa Martin a manž. Anna  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 
 
schvaľuje 
predaj pozemkov vo vlastníctve obce, parcela C KN číslo 412/21, druh pozemku ostatná plocha,  
o výmere 260 m2, ktoré vznikli oddelením od  parcely C KN č.  412/1, žiadateľom Martinovi Pompovi, 
rod. Pompa a manželke Anne Pompovej, rod. Badžová, bytom  Malý Slavkov, Gerlachovská 86/67, 
za cenu 11,- €/m2.  
Celková výmera odpredávaného pozemku je 260 m2,  cena celkom 2860,- €, slovom 
dvetisícosemstošesťdesiat 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)). 
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Hlasovanie: 
 Počet Mená poslancov 

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

Pompa, Ľudovít Svocák 
Proti:   

Zdržal sa: 1 PaedDr. Ján Klein 

Neprítomní: 1 Tibor Pompa 

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       
 
 
 
 

Ladislav Oravec 
                                                                              starosta obce Malý Slavkov   

 
 

Uznesenie 262/2018 
 

K bodu 8. Schválenie predaja pozemku par. č. 412/ 26 – Oračko Peter a manž. Jana 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 
 
schvaľuje 
predaj pozemkov vo vlastníctve obce, parcela C KN číslo 412/26, druh pozemku ostatná plocha,  
o výmere 231 m2, ktoré vznikli oddelením od  parcely C KN č.  412/1, žiadateľom Petrovi Oračkovi, 
rod. Oračko a manželke Jane Oračkovej, rod. Pompová, bytom  Malý Slavkov, Gerlachovská 91/77, 
za cenu 11,- €/m2. 
Celková výmera odpredávaného pozemku je 231 m2,  cena celkom 2541,- €, slovom 
dvetisícpäťstoštyridsaťjeden 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: 
5 Peter Badžo, Ing. Tomáš Pix,  Marek Pompa, Rastislav 

Pompa, Ľudovít Svocák 
Proti:   

Zdržal sa: 1 PaedDr. Ján Klein 

Neprítomní: 1 Tibor Pompa 

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       
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Ladislav Oravec 
                                                                              starosta obce Malý Slavkov 

Uznesenie 263/2018 
 

 K bodu 9. Zrušenie uz. č. 130/2016 o odpredaji pozemku – Peter Jastrabík 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 
 
súhlasí 
so zrušením uznesenia č. 130/2016 o odpredaji pozemku  vo vlastníctve obce, parcelné číslo C KN 
525/2, druh pozemku ostatná plochá o výmere 2831 m2, vytvoreného odčlenením od parcely, číslo C 
KN 525, druh ostatná plochá, vedeného na LV č. 631 a pozemku vo vlastníctve obce, parcelné číslo C 
KN 231/2, druh pozemku ostatná plocha o výmere 2381 m2, vytvoreného odčlenením od parcely, číslo 
C KN 231, vedeného na LV č. 1, geometrickým plánom č. 103/2016, úradne overeným dňa 14. 10. 
2016,  Petrovi Jastrabíkovi, bytom Furdekova 9, 851 04 Bratislava, za cenu 2,74 €/ m2, cena celkom 
14 280,88 €, z dôvodu zámeny pozemkov vyvolaných obcou Malý Slavkov. 
 
Hlasovanie: 
 Počet Mená poslancov 

Za: 
6 Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix,  Marek 

Pompa, Rastislav Pompa, Ľudovít Svocák 
Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Tibor Pompa 

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       
 
 

 
 
Ladislav Oravec 

                                                                              starosta obce Malý Slavkov   
 

Uznesenie 264/2018 
 

K bodu 10. Opätovné prerokovanie predaja pozemku vo vlastníctve obce Malý Slavkov par. č.  
525/4, 524/2, 523/2 – Petrovi Jastrabíkovi  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 
 
A/súhlasí 
s predajom pozemku vo vlastníctve obce parcela C KN číslo 525/4, druh pozemku ostatná plocha,  
o výmere 3032 m2, ktorá vznikla oddelením od  parcely C KN č.  525/1, vo vlastníctve obce Malý 
Slavkov, vedená na LV  549 a parcela C KN č. 524/2, druh pozemku ostatná plocha, o výmere 440 m2, 
ktorá vznikla oddelením od parcely C KN č. 524, vo vlastníctve obce Malý Slavkov, vedených na LV 
631, a parcela C KN č. 523/2, druh pozemku roľa, o výmere 1740 m2, ktorá vznikla oddelením od 
parcely C KN č. 523 vedená na LV  631, geometrickým plánom č. 18/2018 zo dňa 14. 03. 2018,  
vyhotoveným Ing. Jánom Maniakom – geodetom, Medňanského 50, Sp. Belá - Strážky, ktorý 
autorizačne overil dňa 20. 03. 2018 Ing. Vladimír Kupčo a úradne overila dňa 27. 03. 2018, pod číslom 
G1 171/18 Ing. Iveta Kapolková, OÚ Kežmarok, Katastrálny odbor žiadateľovi Petrovi Jastrabíkovi, 
bytom Furdekova 9, 851 04 Bratislava  
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B/schvaľuje 
v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  
spôsob prevodu pozemku parcela C KN číslo 525/4, druh pozemku ostatná plocha, o výmere 3032 m2,  
ktorá vznikla oddelením od  parcely C KN č.  525/1, vo vlastníctve obce Malý Slavkov, vedená na LV  
549 a parcela C KN č. 524/2, druh pozemku ostatná plocha, o výmere 440 m2, ktorá vznikla oddelením 
od parcely C KN č. 524, vo vlastníctve obce Malý Slavkov, vedených na LV 631, a parcela C KN č. 
523/2, druh pozemku roľa, o výmere 1740 m2, ktorá vznikla oddelením od parcely C KN č. 523 vedená 
na LV  631, podľa §9a ods. 8 písm. e), zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí, t. j. podľa osobitného 
zreteľa, za cenu  2,74,-  €/m2, podľa znaleckého posudku č. 47/2018. 
Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že ide  o prevod nehnuteľnosti vo verejnom záujme obce 
Malý Slavkov. (V zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce Malý Slavkov č. 2/2012, § 12, písm. 
b)). 
 
Hlasovanie: 
 Počet Mená poslancov 

Za: 
6 Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix,  Marek 

Pompa, Rastislav Pompa, Ľudovít Svocák 
Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Tibor Pompa 

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       
 

 
 
 
Ladislav Oravec 

                                                                              starosta obce Malý Slavkov   
 

 
 

Uznesenie 265/2018 
 

K bodu 11. Zámenná zmluva medzi obcou Malý Slavkov a p. Vladimírom Štanclom 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 
 
schvaľuje  
Zámennú zmluvu č. 1/2018/ZZ medzi Obcou Malý Slavkov ako zamieňajúci 1 a p. Vladimírom 
Štanclom, Lúčna 131/33, Malý Slavkov ako zamieňajúci 2: 
A/ Zamieňajúci 1 odovzdáva zamieňajúcemu 2 do výlučného vlastníctva nehnuteľnosť:  

- pozemok registra C KN, parcelné číslo 231/4, o výmere 1 133 m2, druh pozemku: ostatná 
plocha, k. ú. Malý Slavkov, LV č. 1, ktorá vznikla oddelením od parcely č. 231/2, o výmere 
2 381 m2, druh pozemku: ostatná plocha, k. ú. Malý Slavkov, LV č. 1, podľa geometrického 
plánu č. 122/2017 zo dňa 14. 12. 2017, vyhotoveným geodetom Ing. Jánom Maniakom – 
GEODET, Medňanského 50, Spišská Belá – Strážky 

- pozemok registra C KN, parcelné číslo 525/3, o výmere 1 899 m2, druh pozemku: ostatná 
plocha, k. ú. Malý Slavkov, LV č. 631, ktorá vznikla oddelením od parcely č. 525/2, o výmere 
2 831 m2, druh pozemku: ostatná plocha, k. ú. Malý Slavkov, LV č. 631, podľa geometrického 
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plánu č. 122/2017 zo dňa 14. 12. 2017, vyhotoveným geodetom Ing. Jánom Maniakom – 
GEODET, Medňanského 50, Spišská Belá – Strážky 

B/ Zamieňajúci 2 odovzdáva zamieňajúcemu 1 do výlučného vlastníctva nehnuteľnosť: 
- pozemok registra C KN, parcelné číslo 525/4, o výmere 3 032 m2, druh pozemku: ostatná plocha, 

k. ú. Malý Slavkov, LV č. 549, ktorá vznikla oddelením od parcely č. 525/1, o výmere 4 548 m2, 
druh pozemku: ostatná plocha, k. ú. Malý Slavkov, LV č. 549, podľa geometrického plánu č. 
122/2017 zo dňa 14. 12. 2017, vyhotoveným geodetom Ing. Jánom Maniakom – GEODET, 
Medňanského 50, Spišská Belá – Strážky 

Z dôvodu, že sa jedná o rovnaké výmery pozemkov, rovnaký druh pozemku, pričom pozemky sú 
umiestnené v rovnakej lokalite, cena pozemkov, ktoré sú predmetom zámeny, je rovnaká, nevznikne 
žiadnej zo zmluvných strán právo na doplatenie ceny za pozemky. 
 
Hlasovanie: 
 Počet Mená poslancov 

Za: 
6 Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix,  Marek 

Pompa, Rastislav Pompa, Ľudovít Svocák 
Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Tibor Pompa 

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       
 

 
 
Ladislav Oravec 

                                                                              starosta obce Malý Slavkov   
 
 

Uznesenie 266/2018 
                                                                                                                             

K bodu 12. Žiadosť o odpredaj pozemku - Miroslav Pompa 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 
nesúhlasí 
s predajom pozemku vo vlastníctve obce parcela C KN číslo 412/22, druh pozemku ostatná plocha,  
o výmere 250 m2, ktoré vznikli oddelením od  parcely C KN č.  412/1, žiadateľovi Miroslavovi 
Pompovi, rod. Pompa, bytom  Malý Slavkov, Gerlachovská 139/70. 
 
Hlasovanie: 
 Počet Mená poslancov 

Za: 
6 Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix,  Marek 

Pompa, Rastislav Pompa, Ľudovít Svocák 
Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Tibor Pompa 

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       
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Ladislav Oravec 
                                                                              starosta obce Malý Slavkov  

Uznesenie 267/2018 
                                                                                                                             

K bodu 12. Žiadosť o odpredaj pozemku - Jozef Šleboda a manželka Oľga rod. Bordigová 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 
A/súhlasí 
s predajom pozemku vo vlastníctve obce parcela C KN číslo 412/1, druh pozemku ostatná plocha,  
o výmere cca 17 m2, a parcela C KN č. 232/1, druh pozemku vodná plocha, o výmere cca 195 m2, 
žiadateľom,  Jozefovi Šlebodovi rod. Šleboda  a manželke Oľge Šlebodovej, rod. Bordigová, bytom 
Malý Slavkov, Sv. Michala 217/11, po vyhotovení geometrického plánu 
 
B/schvaľuje 
v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  
spôsob prevodu pozemku parcela C KN číslo 412/1, druh pozemku ostatná plocha, o výmere cca 17 m2, 
a parcela C KN číslo 232/1, druh pozemku vodná plocha, o výmere cca 195 m2, prevod sa uskutoční  
podľa §9a ods. 8 písm. e), zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí, t. j. podľa osobitného zreteľa, za cenu  
7,-  €/m2. 
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: 
5 Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix,  Rastislav 

Pompa, Ľudovít Svocák 
Proti:   

Zdržal sa: 1 Marek Pompa 

Neprítomní: 1 Tibor Pompa 

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       
 
 

 
 
Ladislav Oravec 

                                                                              starosta obce Malý Slavkov   
 

 
 

Uznesenie 268/2018 
                                                                                                                             

K bodu 12. Žiadosť o odpredaj pozemku - Tomáš  Pompa a manželka Ivana Pompová, rod. 
Pištová  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 
 
nesúhlasí 
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s predajom pozemku vo vlastníctve obce parcela C KN číslo 412/22, druh pozemku ostatná plocha,  
o výmere 250 m2, ktoré vznikli oddelením od  parcely C KN č.  412/1, žiadateľovi Tomášovi Pompovi, 
rod. Pompa a manželke Ivane Pompovej, rod. Pištová, bytom  Malý Slavkov, Gerlachovská 86/67. 
 
Hlasovanie: 
 Počet Mená poslancov 

Za: 
6 Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Marek 

Pompa, Rastislav Pompa, Ľudovít Svocák 
Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Tibor Pompa 

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7      
 

 
 
 
Ladislav Oravec 

                                                                              starosta obce Malý Slavkov   
 
 

 
 Uznesenie 269/2018 

 
K bodu 13. Žiadosť  o poskytnutie finančného príspevku – Ladislav Pišta 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 
 
berie na vedomie 
žiadosť p. Ladislava Pištu, Gerlachovská 65, Malý Slavkov o finančný príspevok na zhotovenie 
bezbarierového vstupu do rodinného domu a úpravu kúpeľne a odporúča žiadateľovi  využiť možnosti 
poskytnutia finančného príspevku cez ÚPSVaR Kežmarok. 
 
Hlasovanie: 
 Počet Mená poslancov 

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

Pompa, Ľudovít Svocák 
Proti:   

Zdržal sa: 2 Peter Badžo, Rastislav Pompa 

Neprítomní:   

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       
 
 
 

 
Ladislav Oravec 

                                                                              starosta obce Malý Slavkov   
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Uznesenie 270/2018 
 

K bodu 14. Schválenie modernizácie osvetľovacej sústavy obce Malý Slavkov (financovanie 
formou úveru) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 
 
súhlasí 
s projektom „Modernizácia osvetľovacej sústavy obce Malý Slavkov“  
 
schvaľuje  
financovanie  projektu „Modernizácia osvetľovacej sústavy obce Malý Slavkov“ formou úveru 
maximálne do výšky 87 000.- € s DPH.  
 
Hlasovanie: 
 Počet Mená poslancov 

Za: 
7 Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Marek 

Pompa, Rastislav Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít Svocák 
Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní:   

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       
 
 
 
 

 
Ladislav Oravec 

                                                                              starosta obce Malý Slavkov   
 
 
 
 

Uznesenie 271/2018 
 

K bodu 15. Schválenie predloženia ŽoNFP s názvom projektu: Kompostáreň v obci Malý Slavkov 
v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-32 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 
 
schvaľuje  
- predloženie ŽoNFP s názvom projektu: Kompostáreň v obci Malý Slavkov v rámci výzvy 
s kódom: OPKZP-PO1-SC111-2017-32 
 
- výšku 5% spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa v sume 5 755,13 EUR z celkových 
oprávnených výdavkov projektu.  
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Hlasovanie: 
 Počet Mená poslancov 

Za: 
7 Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Marek 

Pompa, Rastislav Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít Svocák 
Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní:   

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       
 
 
 
 

 
Ladislav Oravec 

                                                                              starosta obce Malý Slavkov   
 
 
 
 

Uznesenie 272/2018 
 

K bodu 16. Nové trasovanie cesty nad obcou par. č. 680 
----------------------------------------------------------------------- 
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 
 
berie na vedomie 
informáciu o novom trasovaní cesty nad obcou Malý Slavkov par. č. 680. 
 
Hlasovanie: 
 Počet Mená poslancov 

Za: 
7 Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Marek 

Pompa, Rastislav Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít Svocák 
Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní:   

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       
 
 
 
 

 
Ladislav Oravec 

                                                                              starosta obce Malý Slavkov   
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Uznesenia č. 255 – 274/2018 z 30. zasadania OZ, konaného 24. 05. 2018 

 
 

Uznesenie 273/2018 
 

K bodu 17. Schválenie financovania úveru k Nenávratnému finančného príspevku z Programu 
rozvoja vidieka 2014 – 2020  na  realizáciu 2 investičných projektov  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 
  
súhlasí  
s financovaním úveru k Nenávratnému finančnému príspevku z Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020 
na realizáciu 2 investičných projektov.  
 
Hlasovanie: 
 Počet Mená poslancov 

Za: 
7 Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Marek 

Pompa, Rastislav Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít Svocák 
Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní:   

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       
 
 
 

 
Ladislav Oravec 

                                                                              starosta obce Malý Slavkov   
 

Uznesenie 274/2018 
 

K bodu 18. Rôzne 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 
  
súhlasí  
so zrušením uznesenia č. 252/2018, z 29.zasadania Obecného zastupiteľstva Malý Slavkov, dňa 22. 
02. 2018 (vypovedanie dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve č. 01/2012 zo dňa 24. 01. 2013 medzi Obcou 
Malý Slavkov a p. Martinom Bodžoňom. 
 
Hlasovanie: 
 Počet Mená poslancov 

Za: 
6 Peter Badžo, Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav Pompa, 

Tibor Pompa, Ľudovít Svocák 
Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 PaedDr. Ján Klein 

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       
 

Ladislav Oravec 
                                                                            starosta obce Malý Slavkov   


