
 

 

O B E C    MA L Ý    S L A V K O V 
                                                                                     Malý SlavkovĽ 30.12. 2013 

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

dňa 30. decembra 2013 o 10.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu 

 

Prítomní: Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ , Hudovít Svocák, 
Ospravedlnený: František Bies, Marek PištaĽ Ján Štancel  
 
Prezenčná listina  tvorí neoddeliteInú súčasť tejto zápisnice. 
 
Program: 
 

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 
2. Určenie návrhovej komisieĽ overovateIov zápisnice a zapisovateIa 
3. Schválenie územného plánu zóny Malý Slavkov – Golfový areál s vybavenosťou a IBV II. etapa 
4. Záver 

 
Úvod 
 
     Tridsiate zasadnutie obecného zastupiteIstva zahájil a viedol  starosta obce p. Ladislav Oravec. Privítal 
poslancov obecného zastupiteIstva. KonštatovalĽ že obecné zastupiteIstvo je uznášania schopnéĽ zo siedmich 
poslancov sú prítomní štyria. 
Predložil na schválenie program 30. zasadnutia OZĽ za ktorý dal hlasovať. Obecné zastupiteľstvo prijalo 
k tomuto bodu programu uznesenie č. 324/2013: Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove schvaľuje 
program 30. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove.  
Hlasovanie: 
za: Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Hudovít Svocák 
proti: 
zdržal sa:  
neprítomný(í): František BiesĽ Marek PištaĽ Ján Štancel  
 
Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa 
 
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – určil  
do návrhovej komisie: Mgr. Ján KleinĽ Emil Pišta 
za overovateIov zápisnice: Anton OračkoĽ Hudovít Svocák 
ZapisovateI zápisnice:  prepis z DVD nosiča 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 325/2013: Obecné zastupiteľstvo v 
Malom Slavkove určuje 
návrhovú komisiu v zložení: : Mgr. Ján KleinĽ Emil Pišta 
overovateIov zápisnice v zložení: Anton OračkoĽ Hudovít Svocák 
zapisovateI: DVD nosič 
 



Hlasovanie: 
za: Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Hudovít Svocák 
proti: 
zdržal sa:  
neprítomný(í): František BiesĽ Marek PištaĽ Ján Štancel  
NeoddeliteInou súčasťou tejto zápisnice je elektronická nahrávka DVD nosiča č. 31/2013 
 
Schválenie územného plánu zóny Malý Slavkov – Golfový areál s vybavenosťou a IBV II. etapa 
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – predložil na prerokovanie návrh územného plánu zóny Malý Slavkov – 
Golfový areál s vybavenosťou a IBV II. etapaĽ ktorý spracoval Ing. Arch. Rudolf Kruliac na základe 
požiadavky firmy REA TATRY Bratislava. UviedolĽ že s predmetným  návrhom boli poslanci oboznámení  
a spoločne ho prebrali na pracovnom stretnutí. Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2013Ľ ktorým sa vyhlasuje 
záväzná časť návrh územného plánu zóny Malý Slavkov – Golfový areál s vybavenosťou a IBV II. etapa a je 
súčasťou  schválenia územného plánu zóny Malý Slavkov – Golfový areál s vybavenosťou a IBV II. etapa, 
bolo v zmysle zákona zverejnené na informačnej tabuli obce a na internetovej stránke obce po dobu 15 dní. 
Požiadal Mgr. Jána Kleina člena návrhovej komisieĽ aby prečítal návrh uznesenia na schválenie územného 
plánu zóny Malý Slavkov – Golfový areál s vybavenosťou a IBV II. etapa.  Obecné zastupiteľstvo prijalo 
k tomuto bodu programu uznesenie č. 326/2013: Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove podľa § 26 ods. 3 
a § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný zákon / v znení 
neskorších predpisov a v zmysle ustanovení § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g/ zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: 
A. prerokovalo 
A.1 v zmysle § 11 ods. 4 písm. c) a g) zákona č. 369/1990 Zb. návrh územného plánu zóny Malý Slavkov – 
Golfový areál s vybavenosťou a IBV II. etapa (ďalej len návrh ÚPN-Z Malý Slavkov), ktorý spracoval Ing. 
arch. Rudolf Kruliac, autorizovaný architekt, č. o. : * 0290 AA *. 
B. berie na vedomie 
B.1      správu o prerokovaní návrhu ÚPN-Z Malý Slavkov 
B.2      výsledky prerokovania návrhu ÚPN-Z Malý Slavkov 
B.3      výsledok preskúmania a posúdenia  návrhu ÚPN-Z Malý Slavkov Okresným úradom Prešov, 
odborom výstavby a bytovej politiky ako príslušným orgánom územného plánovania, vyjadrenom 
v stanovisku č. OÚ-PO-OVBP1-2013/562/1307 zo dňa 23. 12. 2013 
C. súhlasí 
C.1       s návrhom na rozhodnutie o stanoviskách a pripomienkach vyhodnotenia prerokovania návrhu ÚPN-
Z Malý Slavkov 
D. schvaľuje 
D.1      Územný plán zóny Malý Slavkov – Golfový areál s vybavenosťou a IBV II. etapa 
D.2      Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť návrh územného plánu 
zóny Malý Slavkov – Golfový areál s vybavenosťou a IBV II. etapa 
E. ukladá 
E.1       zverejniť záväznú časť návrhu územného plánu zóny Malý Slavkov – Golfový areál s vybavenosťou 
a IBV II. etapa 
a/ vyvesením na úradnej tabuli obce najmenej na 30 dní, ako aj iným obvyklým spôsobom 
b/ doručením dotknutým orgánom, štátnej správy 
 
                                                     Zodpovedný: Ladislav Oravec, starosta obce 
                                                      Termín: do 30 dní    
 
E.2   vyhotoviť o obsahu územného plánu zóny Malý Slavkov – Golfový areál s vybavenosťou a IBV II. 
etapa, registračný list a spolu  s kópiou uznesenia o schválení doručiť Ministerstvu dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ako ústrednému orgánu územného plánovania 
 
                                              Zodpovedný: Ing. Vladimír Šterbák 
                                                                                               Termín: do 30 dní     
 



E.3       uložiť čistopis územného plánu zóny Malý Slavkov – Golfový areál s vybavenosťou a IBV II. etapa 
s označením textovej časti, hlavných výkresov a záväznej časti schvaľovacou doložkou v obci, na stavebnom 
úrade a okresnom úrade v sídle kraja spolu s výpisom uznesenia o schválení 
 
                                                                                               Zodpovedný: Ing. Vladimír Šterbák 
                                                                                               Termín: 3 mesiace 
 
 
Hlasovanie: 
za: Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Hudovít Svocák 
proti: 
zdržal sa:  
neprítomný(í): František BiesĽ Marek PištaĽ Ján Štancel  

 
 
Záver 
 
P. Ladislav Oravec starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil 30. zasadnutie obecného 
zastupiteIstva. 
 
 
V Malom Slavkove, 31. 12. 2013 
Zapísala z DVD nosiča: Veronika Pirožeková 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                
 
                                                                                                                Ladislav Oravec 
                                                                                                                   starosta obce 
 
 
Overovatelia: 
Anton Oračko 
 
Hudovít Svocák 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 

                                                 Malý Slavkov, 30. 12. 2013 

Uznesenia 

z 30. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove 

konaného dňa 30. decembra 2013 v zasadacej miestnosti obecného úradu Obce Malý Slavkov 

Uznesenie č. 324/2013 
Program 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa  30. 12. 2013 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  
 
schvaľuje 
 
program 30. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove  
 

Hlasovanie: 
za: Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Ľudovít Svocák 
proti: 

zdržal sa:  
neprítomný(í): František Bies, Marek Pišta, Ján Štancel  
                                                                                                                            
 
                                                                                                                          Ladislav Oravec 
                                                                                                                              starosta obce                                             

 

 

Uznesenie č. 325/2013 
z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 30. 12. 2013 
Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 
 

určuje 
návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Ján Klein, Emil Pišta 
overovateľov zápisnice v zložení: Anton Oračko, Ľudovít Svocák 
zapisovateľ: DVD nosič 
 

Hlasovanie: 
za: Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Ľudovít Svocák 
proti: 

zdržal sa:  
neprítomný(í): František Bies, Marek Pišta, Ján Štancel  
                                                                                                                           Ladislav Oravec 
                                                                                                                              starosta obce                                             

 



Uznesenie č. 326/2013 
z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 30. 12. 2013 
Schválenie územného plánu zóny Malý Slavkov – Golfový areál s vybavenosťou a IBV II. etapa  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove podľa § 26 ods. 3 a § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný zákon / v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovení § 6 
ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: 
 

A. prerokovalo 
A.1 v zmysle § 11 ods. 4 písm. c) a g) zákona č. 369/1990 Zb. návrh územného plánu zóny Malý Slavkov 
– Golfový areál s vybavenosťou a IBV II. etapa (ďalej len návrh ÚPN-Z Malý Slavkov), ktorý spracoval Ing. 
arch. Rudolf Kruliac, autorizovaný architekt, č. o. : * 0290 AA *. 
 
B. berie na vedomie 
B.1      správu o prerokovaní návrhu ÚPN-Z Malý Slavkov 
B.2      výsledky prerokovania návrhu ÚPN-Z Malý Slavkov 
B.3      výsledok preskúmania a posúdenia  návrhu ÚPN-Z Malý Slavkov Okresným úradom Prešov, 
odborom výstavby a bytovej politiky ako príslušným orgánom územného plánovania, vyjadrenom 
v stanovisku č. OÚ-PO-OVBP1-2013/562/1307 zo dňa 23. 12. 2013 
 

C. súhlasí 
C.1       s návrhom na rozhodnutie o stanoviskách a pripomienkach vyhodnotenia prerokovania návrhu ÚPN-
Z Malý Slavkov 
 
D. schvaľuje 
D.1      Územný plán zóny Malý Slavkov – Golfový areál s vybavenosťou a IBV II. etapa 
D.2      Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť návrh územného plánu 
zóny Malý Slavkov – Golfový areál s vybavenosťou a IBV II. etapa 
 

E. ukladá 
E.1       zverejniť záväznú časť návrhu územného plánu zóny Malý Slavkov – Golfový areál s vybavenosťou 
a IBV II. etapa 
a/ vyvesením na úradnej tabuli obce najmenej na 30 dní, ako aj iným obvyklým spôsobom 
b/ doručením dotknutým orgánom, štátnej správy 
 
                                                     Zodpovedný: Ladislav Oravec, starosta obce 
                                                      Termín: do 30 dní    
E.2   vyhotoviť o obsahu územného plánu zóny Malý Slavkov – Golfový areál s vybavenosťou a IBV II. 
etapa, registračný list a spolu  s kópiou uznesenia o schválení doručiť Ministerstvu dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ako ústrednému orgánu územného plánovania 
 
                                              Zodpovedný: Ing. Vladimír Šterbák 
                                                                                               Termín: do 30 dní     
E.3       uložiť čistopis územného plánu zóny Malý Slavkov – Golfový areál s vybavenosťou a IBV II. etapa 
s označením textovej časti, hlavných výkresov a záväznej časti schvaľovacou doložkou v obci, na stavebnom 
úrade a okresnom úrade v sídle kraja spolu s výpisom uznesenia o schválení 
 
                                                                                               Zodpovedný: Ing. Vladimír Šterbák 
                                                                                               Termín: 3 mesiace 
Hlasovanie: 
za: Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Ľudovít Svocák 
proti: 

zdržal sa:  
neprítomný(í): František Bies, Marek Pišta, Ján Štancel  
                                                                                                                           Ladislav Oravec 

                                                                                                                              starosta obce              


