O B E C MA L Ý

SLAVKOV
Malý Slavkov, 19. 07. 2018

ZÁPISNICA
z 31. zasadania obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove konaného
dňa 18. 07. 2018 o 16.30 hod. v kancelárii starostu obce v Malom Slavkove
Prítomní poslanci: 5 - PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav Pompa,
Ľudovít Svocák
Neprítomný(í) poslanci: 1 - Peter Badžo, Tibor Pompa
Hlavná kontrolórka obce: PhDr. Mária Balková
Prezenčná listina tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice je elektronická nahrávka DVD nosiča č. 28/2018.
1. Otvorenie zasadania a schválenie programu
31. zasadanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Malý Slavkov p. Ladislav
Oravec. Privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že 31. zasadanie obecného zastupiteľstva je
uznášania schopné, zo siedmych poslancov je prítomných päť poslancov (PaedDr. Ján Klein, Ing.
Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav Pompa, Ľudovít Svocák). Dvaja poslanci p. Peter Badžo a
p. Tibor Pompa sú neprítomní - ospravedlnení.
Prítomným poslancom predložil na rokovanie program 31. zasadania obecného zastupiteľstva.
Keďže nikto z prítomných nemal pozmeňujúci návrh k predloženému programu, starosta obce dal
hlasovať za program na 31. zasadanie OZ.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k 1. bodu programu uznesenie č. 275/2018:
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove schvaľuje program 31. zasadania OZ
1. Otvorenie zasadania a schválenie programu
2. Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Malý Slavkov na funkčné obdobie r. 2018
- 2022
5. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich na volebné obdobie r. 2018 - 2022
6. Správa audítora z auditu účtovnej závierky a výročnej správy obce Malý Slavkov za rok
2017
7. Schválenie predaja pozemku vo vlastníctve obce Malý Slavkov par. č. 525/4, 524/2,
523/2 – P. Jastrabíkovi
8. Žiadosť o sponzorský príspevok OZ Rómskeho srdca v Malom Slavkove – Marek Pišta
9. Súhlas so zapísaním geometrického plánu č. 07/2018 nového trasovania cesty nad obcou
par. č. 680
10. Schválenie úveru na predfinancovanie nenávratného finančného príspevku na projekty
„Výstavba splaškovej kanalizácie v obci Malý Slavkov“ a „Vybudovanie miestnej
komunikácie v obci Malý Slavkov“
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11. Schválenie úveru na spolufinancovanie projektu Materskej školy v obci Malý Slavkov,
na financovanie projektu verejného osvetlenia v obci Malý Slavkov a prefinancovanie
zostatku úveru z Prima banky
12. Žiadosti o odpredaj pozemkov - J. Jurišica, Ľ. Vilk, Ľ. Trembáčová, A. Jurišicová, L.
Oračko
13. Žiadosť o zrealizovanie kanalizácie na Družstevnej ulici
14. Žiadosť o zrealizovanie asfaltovej cesty a odtoku dažďovej vody na Družstevnej ulici
15. Rôzne
16. Interpelácia poslancov
17. Diskusia
18. Záver
Hlasovanie:
Za:

Počet
5

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

0
0
2
0

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

Peter Badžo, Tibor Pompa

2. Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľa
Do návrhovej komisie boli starostom navrhnutí - Ing. Tomáš Pix a Ľudovít Svocák, za
overovateľov zápisnice boli určení Marek Pompa a Rastislav Pompa, za zapisovateľku bola
určená Veronika Pirožeková.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k 2. bodu programu uznesenie č. 276/2018: Obecné zastupiteľstvo
v Malom Slavkove
a) schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení: Ing. Tomáš Pix a Ľudovít Svocák
b) berie na vedomie,
že starosta obce určil
overovateľov zápisnice: Mareka Pompu a Rastislava Pompu
a zapisovateľku: Veroniku Pirožekovú
Hlasovanie:
Za:

Počet
5

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

0
0
2
0

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

Peter Badžo, Tibor Pompa

3. Kontrola plnenia uznesení z 30. zasadania OZ, konaného 24. 05. 2018
L. Oravec (starosta obce) – predložil prítomným kontrolu plnenia uznesení z 30. zasadania OZ,
konaného 24. 05. 2018. Uvedenú kontrolu prítomní poslanci zobrali na vedomie bez otázok, či
pripomienok. Starosta dal hlasovať za tento bod. Obecné zastupiteľstvo prijalo k 3. bodu programu
2
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uznesenie č. 277/2018: Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove berie na vedomie kontrolu
plnenia uznesení z 30. zasadania OZ, konaného dňa 24. 05. 2018, ako informatívnu.
Hlasovanie:
Počet
Mená poslancov
5
PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa,
Za:
Rastislav Pompa, Ľudovít Svocák
0
Proti:
0
Zdržal sa:
2
Peter Badžo, Tibor Pompa
Neprítomní:
0
Nehlasovali:
Počet všetkých poslancov: 7
4. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Malý Slavkov na funkčné obdobie r. 2018
- 2022
L. Oravec (starosta obce) – uviedol, že v novembri 2018 sa budú konať voľby do samosprávnych
orgánov obcí, preto je potrebné v zmysle zákona o obecnom zriadení najneskôr 90 dní pred
voľbami určiť úväzok starostu, počet poslancov a počet obvodov na nové volebné obdobie.
Predložil prítomným poslancom na rokovanie návrh na uznesenie.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k 4. bodu programu uznesenie č. 278/2018: Obecné zastupiteľstvo
v Malom Slavkove určuje podľa § 11 ods. 4 písm. i zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov výkon funkcie starostu obce Malý Slavkov pre volebné
obdobie r. 2018 - 2022 v rozsahu -100%, t. j. plný úväzok.
Hlasovanie:
Počet Mená poslancov
5
PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa,
Za:
Rastislav Pompa, Ľudovít Svocák
0
Proti:
0
Zdržal sa:
2
Peter Badžo, Tibor Pompa
Neprítomní:
Nehlasovali:
Počet všetkých poslancov: 7
5. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich na volebné obdobie r. 2018 - 2022
L. Oravec (starosta obce) – ako už uviedol vyššie, je potrebné určiť počet volebných obvodov.
V zmysle zákona podľa počtu obyvateľov naša obec patrí do skupiny, kde sa môže vytvoriť len
jeden obvod. Dal hlasovať za predložený návrh. Obecné zastupiteľstvo prijalo k 5. bodu programu
uznesenie č. 279/2018: Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove určuje v súlade s § 166 zákona
č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov jeden volebný obvod pre voľby poslancov do obecného
zastupiteľstva obce Malý Slavkov pre volebné obdobie r. 2018 - 2022.
Hlasovanie:
Počet Mená poslancov
5
PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa,
Za:
Rastislav Pompa, Ľudovít Svocák
0
Proti:
0
Zdržal sa:
2
Peter Badžo, Tibor Pompa
Neprítomní:
3
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Nehlasovali:
Počet všetkých poslancov: 7
L. Oravec (starosta obce) – uviedol, že počet obyvateľov našej obce sa zvýšil oproti počtu
obyvateľov k voľbám v r. 2014 na 1 085 obyvateľov. Teraz patríme do skupiny, kedy môžeme
mať v obecnom zastupiteľstve v zmysle zákona 7 až 9 poslancov. Požiadal prítomných, aby sa
vyjadrili k uvedenému.
M. Pompa (poslanec) – navrhuje 9 poslancov, aby sa nestávalo, že keď náhodou neprídu na
zasadanie všetci, aby boli uznášania schopní.
Ľ. Svocák (poslanec) – aj on navrhuje 9 poslancov.
L. Oravec (starosta obce) – skonštatoval, že aj jedno, aj druhé má plusy a mínusy. Po rozprave
o tomto bode dal starosta hlasovať za 9 poslancov - za boli dvaja a proti traja. Následne dal
hlasovať za počet 7. Za boli traja a proti dvaja. Obecné zastupiteľstvo prijalo k 5. bodu programu
uznesenie č. 280/2018: Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkov určuje v súlade s § 11 ods. 3 zák.
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na volebné obdobie r. 2018 2022 počet poslancov Obce Malý Slavkov 7.
Hlasovanie:
Počet
Mená poslancov
3
PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Rastislav Pompa
Za:
2
Marek Pompa, Ľudovít Svocák
Proti:
0
Zdržal sa:
1
Peter Badžo, Tibor Pompa
Neprítomní:
Nehlasovali:
Počet všetkých poslancov: 7
6. Správa audítora z auditu účtovnej závierky a výročnej správy obce Malý Slavkov za rok
2017
L. Oravec (starosta obce) – predložil na rokovanie správu nezávislého audítora. Uviedol, že správu
mali k dispozícii v pracovných materiáloch, taktiež je zverejnená na internete v registri účtovných
závierok. Z toho, čo je v správe napísané a z osobného rozhovoru s p. audítorkou hospodárime
dobre, dodržiavame povinnosti podľa požiadaviek zákona o platných rozpočtových pravidlách.
V správe posúdila aj výročnú správu obce za rok 2017, ktorá obsahuje informácie, ktorých
uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve a sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok. Vyslovil
svoju veľkú spokojnosť s p. audítorkou, pracuje počas celého roka priebežne. V prípade potreby
nám vie poradiť, či usmerniť nás. Dal hlasovať za uvedený bod. Obecné zastupiteľstvo prijalo
k 6. bodu programu uznesenie č. 281/2018: Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove berie na
vedomie predloženú správu nezávislého audítora k účtovnej závierke a výročnej správe obce Malý
Slavkov za rok 2017.
Hlasovanie:
Počet
Mená poslancov
5
PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa,
Za:
Rastislav Pompa, Ľudovít Svocák
0
Proti:
0
Zdržal sa:
2
Peter Badžo, Tibor Pompa
Neprítomní:
0
Nehlasovali:
4
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Počet všetkých poslancov: 7
Správa audítora z auditu účtovnej závierky a výročnej správy obce Malý Slavkov za rok 2017
tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.
7. Schválenie predaja pozemku vo vlastníctve obce Malý Slavkov par. č. 525/4, 524/2, 523/2
– P. Jastrabíkovi
L. Oravec (starosta obce) – uviedol, že na predchádzajúcom zasadaní schválili zámer odpredaja
pozemku vo vlastníctve obce p. Jastrabíkovi. Tento zámer bol zverejnený po dobu 15 dní, dnes
pristúpia k samotnému schvaľovaniu odpredaja predmetného pozemku. Obecné zastupiteľstvo
prijalo k 7. bodu programu uznesenie č. 282/2018: Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
schvaľuje predaj pozemkov 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 orná pôda, 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 za cenu 2,74
€/m2, podľa znaleckého posudku č. 47/2018.
Celková výmera odpredávaného pozemku je 5 212 m2, cena celkom 14 280,88 €, slovom
štrnásťtisícdvestoosemdesiat eur a osemdesiatosem centov.
Prevod sa uskutoční v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov t. j. podľa osobitného zreteľa.
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:
Za:

Počet
5

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

0
0
2
0

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

Peter Badžo, Tibor Pompa

8. Žiadosť o sponzorský príspevok OZ Rómskeho srdca v Malom Slavkove – Marek Pišta
L. Oravec (starosta obce) – predložil na rokovanie žiadosť o sponzorský príspevok OZ Rómske
srdce v zast. p. Marekom Pištom. Autormi projektu sú M. Pišta a rodičia detí z obce Malý
Slavkov. Informuje zo žiadosti, že žiada o príspevok od obce vo výške 500,00 € na zrealizovanie
projektu pod názvom „Výlet do Zakopaného“ dňa 27. júla 2018, pre deti vo veku od 7 do 18 rokov
(cca 50 detí). Ide o deti v hmotnej núdzi, zo sociálne slabších rodín, ktorých rodičia si nemôžu
dovoliť taký výlet. V Poľsku deťom pripravili celodenný program ich partneri, občania mesta
Zakopané. Akciu chcú prezentovať (fotografie) aj zmedializovať (TV Markíza, JOJ).
Starosta dáva priestor poslancom na vyjadrenie sa.
Ľ. Svocák (poslanec) – požiadal v rámci diskusie niekoľkokrát, aby sa k tomu bodu vyjadrili tí
poslanci, ktorí zrušili dotácie.
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M. Pompa (poslanec) – v tomto prípade nejde o dotáciu, ale o sponzorský príspevok a sponzorské
príspevky obecné zastupiteľstvo už v minulosti dávalo (napr. M. Maniakovi, divadelníkom). Pýta
sa jedného vieš podporiť, druhého nie? Ide o to ako sa k tomu postavíme.
R. Pompa (poslanec) – uviedol: my sme to zrušili, tak tu nemáme, čo riešiť.
PaedDr. Ján Klein (poslanec) – tiež poukazuje skúsenosti, ktoré už mali s p. Marekom.
L. Oravec (starosta obce) – pripomenul, že on by to nespájal. Minule si povedali rozdiel medzi
sponzorstvom na publikáciu o našej obci a jej občanoch a sponzorstvom na výlet pre určitý počet
záujemcov, ako napr. v tomto prípade. Uviedol, že aj p. Marekovi v minulosti nie raz vyhoveli a
poskytli financie z rozpočtu obce. Nastala aj taká situácia, že musel financie vrátiť obci späť,
nakoľko projekt nezrealizoval. Každá žiadosť sa má posudzovať individuálne. Ďalej poukázal, že
dotácie zrušili kvôli rozbrojom a v rozpočte na r. 2018 nemáme na sponzorské dary.
Ing. T. Pix (poslanec) – sa pýta, či sa v rámci rozpočtu nedajú financie presunúť z inej položky.
L. Oravec (starosta obce) – musela by byť zmena rozpočtu. Treba sa však zamyslieť, čo v prípade,
ak by prišlo viac žiadostí o príspevok. Pokračovala rozprava o tomto bode.
M. Pompa (poslanec) – nediskutujme, zbytočne tu budeme komunikovať, každý má svoje
svedomie a hlasuje individuálne. Je to každého osobná vec ako bude hlasovať. Buď to prejde,
alebo nie.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k 8. bodu programu uznesenie č. 283/2018: Obecné zastupiteľstvo
v Malom Slavkove neschvaľuje žiadosť o sponzorský príspevok OZ Rómskeho srdca v Malom
Slavkove – Marek Pišta na projekt „Výlet do Zakopaného“ dňa 27. júla 2018.
Hlasovanie:
Počet
Mená poslancov
1
Marek Pompa
Za:
3
PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Ľudovít Svocák
Proti:
1
Rastislav Pompa
Zdržal sa:
2
Peter Badžo, Tibor Pompa
Neprítomní:
Nehlasovali:
Počet všetkých poslancov: 7
9. Súhlas so zapísaním geometrického plánu č. 07/2018 nového trasovania cesty nad obcou
par. č. 680
L. Oravec (starosta obce) – informoval, že na minulom zasadaní OZ sa zaoberali novým
trasovaním cesty nad obcou par. č. 680. Dnes už je k dispozícii nový geometrický plán, v ktorom
je priame napojenie. Po celej trase je šírka cca 4 m, aby sa dalo prejsť. V novej čiastkovej zmene
č. 5 ÚPN obce sa na tejto trase počíta s cestou III. triedy. Po skolaudovaní bude cesta ako stavba
patriť VÚC- ke (Slovenská správa ciest) a pozemky pod ňou budú vo vlastníctve firmy Rea Tatry
a obce Malý Slavkov.
Nasledovala rozprava nad predloženým GP. Napr. p. Svocák sa pýta kade pôjde kanalizácia. Ing.
Pix o vecnom bremene, ktorým sa pred časom zaoberali.
L. Oravec (starosta obce) – kanál zatiaľ nie je riešený, ale pravdepodobne pôjde v ceste. Presne sa
to uvidí až po porealizačnom zameraní. Kanál bude ako ťarcha, o čom sa budú musieť dohodnúť
firmy PAT3 a Rea Tatry. Vecné bremeno, ktoré pred časom riešili na zastupiteľstve bolo pre firmu
PAT3.
Po rozprave dal starosta hlasovať o bode 9. Obecné zastupiteľstvo prijalo k 9. bodu programu
uznesenie č. 284/2018: Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove súhlasí so zapísaním
geometrického plánu č. 07/2018, zo dňa 17. 05. 2018, vyhotoveným Ing. Zoltánom Pavličkom –
Renew Energy s. r. o., Šandorova 8, Bratislava, ktorý autorizačne overila dňa 17. 05. 2018 Ing.
Marianna Stanová a úradne overila dňa ............., pod číslom G1 ............. Ing. Iveta Kapolková, OÚ
Kežmarok, Katastrálny odbor - nové trasovanie cesty nad obcou par. č. 680.
Hlasovanie:
6
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Za:

Počet
5

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

0
0
2
0

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

Peter Badžo, Tibor Pompa

10. Schválenie úveru na predfinancovanie nenávratného finančného príspevku na projekty
„Vybudovanie miestnej komunikácie v obci Malý Slavkov“
L. Oravec (starosta obce) – informoval, že už na minulom zasadaní OZ sa o tom rozprávali. Ide o
prekleňovacie úvery. Uvedené projekty sú zazmluvnené. Ako už bolo povedané, podmienky sú
také, že my musíme uhradiť fa a až potom ju predložiť PPA na preplatenie. V prípade úveru
peniaze neprídu na obec, ale do banky a tá uhradí fa. Dal urobiť ponuky trom bankovým
inštitúciám, t. j. UniCredit Bank, Prima banke a Slovenskej rozvojovej banke. Najvýhodnejšie
úverové podmienky dala Slovenská rozvojová banka, a to 0,65%. Pripomenul, že všetky výdavky
s tým spojené, bude hradiť firma Rea Tatry.
Po diskusii starosta obce požiadal prítomných poslancov hlasovať o čerpaní úveru na vybudovanie
miestnej komunikácie v obci Malý Slavkov vo výške 99 972,29 EUR.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k 10. bodu programu uznesenie č. 285/2018: Obecné zastupiteľstvo
v Malom Slavkove schvaľuje čerpanie úveru vo výške 99 972,29 EUR na realizáciu projektu
„Vybudovanie miestnej komunikácie v obci Malý Slavkov“ a jeho zabezpečenia vlastnou
blankozmenkou obce a zmluvou o zriadení záložného práva k pohľadávke z dotačného účtu
vedeného v Slovenskej záručnej a rozvojovej banke Bratislava.
Hlasovanie:
Počet
Mená poslancov
5
PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa,
Za:
Rastislav Pompa, Ľudovít Svocák
0
Proti:
0
Zdržal sa:
2
Peter Badžo, Tibor Pompa
Neprítomní:
0
Nehlasovali:
Počet všetkých poslancov: 7
10. Schválenie úveru na predfinancovanie nenávratného finančného príspevku na projekty
„Výstavba splaškovej kanalizácie v obci Malý Slavkov“
L. Oravec (starosta obce) – požiadal prítomných poslancov hlasovať o čerpaní úveru na výstavbu
splaškovej kanalizácie v obci Malý Slavkov vo výške 149 835,12 EUR. Obecné zastupiteľstvo
prijalo k 10. bodu programu uznesenie č. 286/2018: Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
schvaľuje čerpanie úveru vo výške 149 835,12 EUR na realizáciu projektu „Výstavba
splaškovej kanalizácie v obci Malý Slavkov“ a jeho zabezpečenia vlastnou blankozmenkou obce
a zmluvou o zriadení záložného práva k pohľadávke z dotačného účtu vedeného v Slovenskej
záručnej a rozvojovej banke Bratislava.
Hlasovanie:
Počet
Mená poslancov
7
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Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:
Počet všetkých poslancov: 7

5
0
0
2
0

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

Peter Badžo, Tibor Pompa

11. Schválenie úveru na spolufinancovanie projektu Materskej školy v obci Malý Slavkov,
na financovanie projektu verejného osvetlenia v obci Malý Slavkov a prefinancovanie
zostatku úveru z Prima banky
L. Oravec (starosta obce) – povedal, že na minulom zasadaní sa bavili o tom, aby zistil
v bankovom sektore banku, ktorá poskytne najvýchodnejšie podmienky pre obec na dlhodobý
úver na 10 rokov. Cez tento úver by sa financovalo: spolufinancovanie projektu MŠ, financovanie
projektu verejného osvetlenia a prefinancovanie zostatku úveru z Prima banky. Oslovil tri banky
UniCredit Bank, Prima banku a Slovenskú rozvojovú banku. Najvýhodnejšie úverové podmienky
opäť ponúkla Slovenská rozvojová banka, a to 0,80 %. Dal slovo p. hlavnej kontrolórke.
p. Balková PhDr. (HK) – v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, HK
preveruje dodržiavanie podmienok na prijatie zdrojov financovania pred ich prijatím. Obec môže
prijať návratné zdroje, len ak celková suma dlhu obce neprekročí 60 % skutočných bežných
príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a suma ročných splátok návratných zdrojov
financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov
predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté z rozpočtu iného
subjektu verejnej správy, z EÚ a prostriedky získané na základe osobitného predpisu. V našom
prípade sú skutočné bežné príjmy predchádzajúceho rozpočtového roka - 400 940,22 EUR, z toho
60 % bežných príjmov tvorí - 240 564,132 EUR a suma ročných splátok návratných zdrojov
financovania neprekročí 25 % skutočných príjmov obce – 100 235,05 EUR. Odhad ročných
splátok: nesplatený úver k 31. 12. 2017 v Prima banke predstavuje sumu 32 677,00 EUR
(dlhodobý úver s dobou splatnosti do r. 2026). Ide o zlúčený úver z r. 2006 na asfaltový koberec
na Lúčnej ulici a na Slovensko - poľský projekt. Po prerátaní a zhodnotení uvedeného, celková
suma dlhu neprekračuje 60 % bežných príjmov a ročné splátky neprekračujú 25 % bežných
príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Na záver potvrdzuje splnenie zákonných
podmienok uvedených v zákone o rozpočtových pravidlách na prijatie návratných zdrojov
financovania. Po rozprave prítomní poslanci prijali uznesenie: Obecné zastupiteľstvo prijalo k 11.
bodu programu uznesenie č. 287/2018: Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove schvaľuje
čerpanie úveru vo výške 240 000,00 EUR na:
• spolufinancovanie projektu Materskej škôlky v obci Malý Slavkov vo výške 124 500,00
EUR, čo je 27,96 % z celkovej investície 445 196,46 EUR (NFP od Ministerstva vnútra
je vo výške 287 450,24 EUR)
• financovanie projektu verejného osvetlenia v obci Malý Slavkov vo výške 85 000,00
EUR
• prefinancovanie zostatku úveru z Prima banky, a.s. cca vo výške 30 500,00 EUR
a jeho zabezpečenia vlastnou blankozmenkou obce a zmluvou o zriadení záložného práva
k pohľadávke z dotačného účtu vedeného v Slovenskej záručnej a rozvojovej banke Bratislava.
Hlasovanie:
Počet
Mená poslancov
8
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Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:
Počet všetkých poslancov: 7

5
0
0
2
0

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

Peter Badžo, Tibor Pompa

12. Žiadosti o odpredaj pozemkov - J. Jurišica
L. Oravec (starosta obce) – predložil na rokovanie žiadosť p. J. Jurišicu o odkúpenie obecného
pozemku par. č. 525/4, o výmere 3 032 m2, par. č. 524/2, o výmere 440 m2, parcela č. 523/2,
o výmere 1 740 m2, celková výmera je 5 212 m2. Ide o ten istý pozemok, ktorý zastupiteľstvo už
schválilo odpredať p. Jastrabíkovi. Starosta telefonicky vysvetlil p. Jurišicovi, o čo v tomto
prípade ide, a on to akceptoval. Vysvetlil, že odpredajom pozemkov v tejto lokalite sa zaoberalo
zastupiteľstvo už v r. 2016, kedy p. Jastrabíkovi schválilo odpredaj. Za pozemok p. Jastrabík
zaplatil. Neskôr vznikla zo strany obce potreba zameniť pozemky (vybudovanie zberného dvora
obcou), ktorých odpredaj zastupiteľstvo schválilo, preto po dohode s p. Jastrabíkom a jeho
ústretovosti (odpredaj nebol ešte zavkladovaný) pristúpili k zrušeniu pôvodného uz. na odpredaj.
Obec dala vyhotoviť nový geometrický plán a následne schvaľovali zámer odpredať pozemok vo
vlastníctve obce podľa nového GP p. Jastrabíkovi, v ktorom sa menili len čísla parciel, výmera
ostala nezmenená oproti pôvodnému t. j. 5 212 m2 (vyvolaný všeobecným záujmom a potrebou
obce Malý Slavkov). Dal hlasovať a prítomní poslanci sa uzniesli: Obecné zastupiteľstvo prijalo
k 12. bodu programu uznesenie č. 288/2018: Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove nesúhlasí
so žiadosťou o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce, parcela C KN číslo 525/4, druh pozemku
ostatná plocha, o výmere 3 032 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, parcela C KN č. 523/2, druh pozemku orná pôda, o výmere 1 740 m2, ktorá vznikla
oddelením od parcely C KN č. 523 vedených na LV 631, žiadateľa Jozefa Jurišicu.
Hlasovanie:
Počet
Mená poslancov
5
PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa,
Za:
Rastislav Pompa, Ľudovít Svocák
0
Proti:
0
Zdržal sa:
2
Peter Badžo, Tibor Pompa
Neprítomní:
0
Nehlasovali:
Počet všetkých poslancov: 7
L. Oravec (starosta obce) – informoval a predložil na rokovanie aj druhú žiadosť p. Jurišicu
o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce par. č. 253/1, o výmere 33 154 m2 a par. č. 523
o výmere 7 801 m2, celková výmera 40 955 m2. Povedal, že sme dostali identickú žiadosť aj od.
p. Ľ. Vilka. Uviedol, že ide o pozemky v lokalite medzi farmou a družstvom. Vysvetľuje, že ak by
aj zastupiteľstvo malo záujem odpredať predmetný pozemok, v súčasnosti ich brzdí proces, ktorý
začali s mestom Kežmarok, a to zámená pozemkov v k. ú obce medzi mestom a obcou ( 29. OZ,
z 22. 02. 2018, uz. č. 250/2018). Poukazuje aj na to, že tu ide o ornú pôdu. V prípade predaja,
9
Zápisnica z 31. zasadania OZ v Malom Slavkove, konaného dňa 18. 07. 2018.

by to podmienili, že to musí ostať orná pôda. On navrhuje najskôr uskutočniť zámenu pozemkov
a v súčasnosti nepredávať. Neskôr sa uvidí, môže opätovne požiadať o odpredaj.
p. Vilková (občianka) – sa pýta, prečo chce obec zamieňať práve tieto pozemky, o ktoré majú
záujem oni?
Ing. T. Pix (poslanec) – vysvetľuje prítomnej, že obec má záujem vysporiadať pozemky vo
vlastníctve mesta, ktoré sa nachádzajú v intraviláne obce, napr. obec má záujem rozšíriť cintorín
alebo vysporiadať pozemky v zastavanej časti obce (okolo rómov, ul. Družstevnej na dobudovanie
kanalizácie). Pre dlhodobé zámery obce, je dôležitá zámena pozemkov s mestom KK.
p. Vilková (občianka) – iné pozemky nie sú, ktoré by obec zamenila, musí práve tieto, Štanclovi
a Jastrabíkovi ste mohli predať?
L. Oravec (starosta obce) – obec už nemá iné pozemky, tak ako už bolo uvedené vyššie p. Štancel
a p. Jastrabík je dlhodobý proces už od r. 2016, a v tomto prípade išlo o ostatné plochy, ktoré boli
nevyužité a zanedbané, v týchto žiadostiach ide o ornú pôdu.
Ľ. Svocák (poslanec) – pripomenul, že v minulosti sa už zaoberali, na čo by sa dala využiť časť
predmetného pozemku. Rozprávali o výzvach PPA- čky, ktoré vyšli na mladého hospodára.
V rámci tejto výzvy by cez MAS-ku mohol člen MAS- ky, ktorý by spĺňal dané kritériá získať
financie na chov včiel alebo založiť ovocný sad. Trošku by sme tým odbremenili občanov, ktorí
bývajú okolo farmy od hluku a smradu. Na diskusný návrh, že v budúcnosti by tam mohla obec
realizovať aj IBV, p. Svocák uviedol, na čo toľko IBV, obci treba aj zelené.
p. Vilková (občianka) – povedala, že ako vedia, že oni nemajú zámer to využívať ako ornú pôdu?
Ing. T. Pix (poslanec) – v minulosti sme hovorili dať do prenájmu len pás a nie celý pozemok.
Hovorili aj o tom, že zámerom vysadiť na určitej ploche sad, by sa aspoň trochu zamedzilo hluku
a smradu, na ktorý sa sťažujú občania žijúci v tejto lokalite. On s tým nesúhlasí, aby sa predávala
celá plocha. Ak pristúpia k odpredaju časti predmetného pozemku, tak až po zámene pozemkov
s mestom KK.
Diskusiu o predaji uvedeného pozemku starosta ukončil, že obec v súčasnosti nemôže predať
pozemok, pretože by sme nemali, čo vymeniť s mestom KK. Len na cintorín potrebujeme zameniť
cca 8 500 m2. Dal hlasovať. Obecné zastupiteľstvo prijalo k 12. bodu programu uznesenie č.
289/2018: Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove nesúhlasí so žiadosťou o odkúpenie
pozemkov vo vlastníctve obce, parcela C KN č. 253/1, o výmere 33 154 m2 a parcela C KN 523
o výmere 7 801 m2, žiadateľa Jozefa Jurišicu.
Hlasovanie:
Počet
Mená poslancov
5
PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa,
Za:
Rastislav Pompa, Ľudovít Svocák
0
Proti:
0
Zdržal sa:
2
Peter Badžo, Tibor Pompa
Neprítomní:
0
Nehlasovali:
Počet všetkých poslancov: 7
12. Žiadosti o odpredaj pozemkov - Ľ. Vilk
L. Oravec (starosta obce) – uviedol, že tak ako už povedal, žiadosť p. Vilka je identická so
žiadosťou p. Jurišicu. Na základe vyššie uvedeného Obecné zastupiteľstvo prijalo k 12. bodu
programu uznesenie č. 290/2018: Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove nesúhlasí so
žiadosťou o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce, parcela C KN č. 253/1, o výmere 33 154
m2 a parcela C KN 523 o výmere 7 801 m2, žiadateľa Ľudovíta Vilka, bytom Lúčna 52, Malý
Slavkov.
Hlasovanie:
Počet
Mená poslancov
10
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Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:
Počet všetkých poslancov: 7

5
0
0
2
0

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

Peter Badžo, Tibor Pompa

12. Žiadosti o odpredaj pozemkov - Ľ. Trembáčová
L. Oravec (starosta obce) – predložil na rokovanie žiadosť p. Trembáčovej, ktorá má záujem
odkúpiť od obce pozemok nachádzajúci sa za pozemkom v jej vlastníctve. Ide o pozemok na
Lomnickej ulici za záhradami vlastníkov RD. Keďže už v minulosti odpredávali záujemcom
z tejto ulice pozemky, navrhuje prítomným, odpredať aj p. žiadateľke pozemok po vyhotovení GP.
Dal hlasovať za predložený návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo prijalo k 12. bodu programu
uznesenie č. 291/2018: Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove A/súhlasí
s predajom časti pozemku vo vlastníctve obce parcela C KN číslo 457/4, druh pozemku ostatná
plocha, o výmere cca 120 m2, žiadateľovi Ľudmile Trembáčovej, rod. Gregovej, Kežmarok,
Petržalská 13, 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 457/...., druh pozemku ostatná plocha, o výmere cca
120 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
5
PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa,
Za:
Rastislav Pompa, Ľudovít Svocák
0
Proti:
0
Zdržal sa:
2
Peter Badžo, Tibor Pompa
Neprítomní:
0
Nehlasovali:
Počet všetkých poslancov: 7
12. Žiadosti o odpredaj pozemkov - A. Jurišicová
L. Oravec (starosta obce) – informoval prítomných, že p. Jurišicová si podala žiadosť na odkúpenie
pozemku – predzáhradky o rozlohe 25 m2, nakoľko by si to chcela vysporiadať. To, že nie je
vlastníčkou predzáhradky zistila až teraz, pretože plánuje realizovať plynovú prípojku a skrinka
musí byť umiestnená na plote. O predzáhradku sa starala a užívala ju v dobrej viere, že je jej. Aj
v tomto prípade zastupiteľstvo v minulosti odpredávalo aj iným žiadateľom predzáhradky pred
ich RD, preto navrhuje p. Jurišicovej pozemok vo vlastníctve obce o výmere 23 m2 odpredať.
Geometrický plán má zhotovený preto tomu nič nebráni. Dal hlasovať za predložený návrh.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k 12. bodu programu uznesenie č. 292/2018: Obecné zastupiteľstvo
v Malom Slavkove A/súhlasí s predajom pozemku vo vlastníctve obce parcela C KN číslo 126/29,
druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 23 m2, ktorá vznikla oddelením od parcely
C KN č. 126/1, vo vlastníctve obce Malý Slavkov vedená na LV 1 geometrickým plánom č.
11
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72/2018, zo dňa 09. 07. 2018, vyhotoveným Ing. Jánom Furcoňom – geodetom, SNP 412, Spišská
Stará Ves, ktorý autorizačne overil dňa 11. 07. 2018 Ing. Vladimír Kupčo a úradne overila dňa 17.
07. 2018, pod číslom G1 469/18, Ing. Iveta Kapolková, OÚ Kežmarok, Katastrálny odbor
žiadateľovi Anne Jurišicovej, rod. Froncová, bytom Malý Slavkov, Gerlachovská 41/42,
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 126/29, druh pozemku zastavaná plocha, o výmere
23 m2, ktorá vznikla oddelením od parcely C KN č. 126/1, vo vlastníctve obce Malý Slavkov,
vedená na LV 1, 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 –
predzáhradku, 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
5
PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa,
Za:
Rastislav Pompa, Ľudovít Svocák
0
Proti:
0
Zdržal sa:
2
Peter Badžo, Tibor Pompa
Neprítomní:
0
Nehlasovali:
Počet všetkých poslancov: 7
12. Žiadosti o odpredaj pozemkov - L. Oračko
L. Oravec (starosta obce) – predložil na rokovanie žiadosť p. L. Oračka a manž. Irmy o odkúpenie
pozemku par. č. 412/20 o rozlohe 250 m2. Ide o lokalitu Pri potoku. Tak ako aj v predchádzajúcich
prípadoch, ktorými sa zaoberali v minulosti, aj tu ide o čiernu stavbu, ktorú žiadateľ realizuje na
uvedenom pozemku. Je potrebné to zlegalizovať v rámci už vytvorených parciel GP v tejto
lokalite. Informuje poslancov, že doposiaľ žiaľ ani jeden žiadateľ, ktorému pol odpredaj
schválený, neprišiel na obecný úrad, aby sa spísala kúpno-predajná zmluva. Všetci žiadatelia boli
listom informovaní a požiadaní, aby sa v čo najkratšom čase po obdŕžaní oznámenia o schválení
odpredaja dostavili na úrad za účelom spísania kúpno-predajnej zmluvy. Z tejto lokality tak
neurobil nik, okrem jedného aj to dal len 1. splátku. Upozorňuje však, že nakoľko tu nejde
o vysoké sumy, kupujúci má zaplatiť celú čiastku naraz. Obec nebude prijímať od kupujúcich
splátky, nakoľko je to oveľa zložitejšie (musela by sa spisovať zmluva o budúcej zmluve).
Je potrebné im povedať, že keď majú schválený odpredaj, tak to ešte neznamená, že pozemok je
ich.
Prebehla diskusia v rámci, ktorej napr. poslanec M. Pompa uviedol, že on im stále hovorí, že
zastupiteľstvo je verejné, treba prísť a informovať sa ale zdá sa, že oni to neberú vážne. Starosta
upozorňuje, že ten, kto nebude mať zaplatený a zavkladovaný pozemok, nebude mať prípojky
zadarmo. Hlavný vodovod sa už, čo nevidieť, ide robiť. Ešte raz zdôrazňuje, tí, ktorí nebudú mať
všetko vysporiadané, si budú prípojky platiť sami. Dohodli sa, že poslanci upozornia tých,
ktorých sa to týka, že ak do 31. októbra 2018 nebudú mať vyplatené pozemky, zastupiteľstvo zruší
uznesenia o konkrétnom odpredaji. Tiež diskutovali o tom, že do budúcna musia pri odpredaji
pozemkov podmieniť úhradu za pozemky do určitého termínu. Ak tak kupujúci neučinia,
uznesenie sa zruší. Starosta dal hlasovať o tomto bode.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k 12. bodu programu uznesenie č. 293/2018: Obecné zastupiteľstvo
v Malom Slavkove A/súhlasí s predajom pozemkov vo vlastníctve obce, parcela C KN číslo
412/20, druh pozemku ostatná plocha, o výmere 250 m2, ktorá vznikla oddelením od parcely C
KN č. 412/1, žiadateľom Ladislavovi Oračkovi, rod. Oračko, bytom Malý Slavkov, Gerlachovská
12
Zápisnica z 31. zasadania OZ v Malom Slavkove, konaného dňa 18. 07. 2018.

90/75, a manželke Irme Oračkovej rod. Pompová, bytom Ostrava, Moravská Ostrava, Na Jizdárně
č. 2486/15
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 412/20, druh pozemku ostatná plochy, o výmere
250 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 (V zmysle Znaleckého posudku č. 81/2016).
Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že ide o majetkoprávne vysporiadanie pozemku
zastavaného stavbou, ktorú žiadatelia postavili bez stavebného povolenia (čierna stavba)
a zlegalizovanie predmetnej stavby 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
4
Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav Pompa, Ľudovít
Za:
Svocák
0
Proti:
1
PaedDr. Ján Klein
Zdržal sa:
2
Peter Badžo, Tibor Pompa
Neprítomní:
0
Nehlasovali:
Počet všetkých poslancov: 7
Uznesenie je neplatné v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. (obecné
zastupiteľstvo nehlasovalo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov).
13. Žiadosť o zrealizovanie kanalizácie
L. Oravec (starosta obce) – informoval, že na obecný úrad boli doručené žiadosti občanov
z Družstevnej ulice Autoservisu Šterbák, p. P. Šterbáka, Š. Kredatusa, J. Švedlára, T. Nahálku na
zrealizovanie kanalizácie, asfaltovej cesty a odtoku dažďovej vody v uvedenej lokalite.
Povedal, že v súčasnosti máme rozrobených v obci veľa projektov, na čo budeme potrebovať
financie na spolufinancovanie. Pred časom sme sa dohodli na nejakom pláne prác v obci a podľa
neho sa snažíme postupovať. Teraz sa robí asfalt na Družstevnej v tých častiach, kde je už
vybudovaná kanalizácia. Keďže v tejto časti Družstevnej ulice nie je potiahnutá kanalizácia, nemá
význam asfaltovať cestu a neskôr to zničiť, tak ako to bolo v minulosti v rómskej časti obce.
Prítomní búrlivejšie diskutovali aj o tom, na ktorej ulici v obci sa, čo robí, či nerobí, z akých
zdrojov financovať výdavky obce na stavebné aktivity. Čo sa týka lokality okolo servisu spoločne
sa zhodli na tom, že najskôr je treba dorobiť chýbajúce siete ako v tomto prípade kanalizáciu,
odtok dažďovej vody, a tak uložiť asfalt. Poprosili prítomného zástupcu za žiadateľov p. T.
Nahálku, aby žiadateľom tlmočil, že obec má záujem zrealizovať uvedené no, tohto roku ešte nie.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k 13. bodu programu uznesenie č. 294/2018: Obecné zastupiteľstvo
v Malom Slavkove berie na vedomie žiadosť o zrealizovanie kanalizácie na Družstevnej ulici.
Hlasovanie:
Počet Mená poslancov
5
PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa,
Za:
Rastislav Pompa, Ľudovít Svocák
0
Proti:
0
Zdržal sa:
2
Peter Badžo, Tibor Pompa
Neprítomní:
0
Nehlasovali:
Počet všetkých poslancov: 7
13
Zápisnica z 31. zasadania OZ v Malom Slavkove, konaného dňa 18. 07. 2018.

14. Žiadosť o zrealizovanie asfaltovej cesty a odtoku dažďovej vody na Družstevnej ulici
L. Oravec (starosta obce) – požiadal prítomných, aby hlasovali za tento bod v zmysle vyššie
uvedeného. Obecné zastupiteľstvo prijalo k 14. bodu programu uznesenie č. 295/2018: Obecné
zastupiteľstvo v Malom Slavkove berie na vedomie žiadosť o zrealizovanie asfaltovej cesty
a odtoku dažďovej vody na Družstevnej ulici.
Hlasovanie:
Počet
Mená poslancov
5
PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa,
Za:
Rastislav Pompa, Ľudovít Svocák
0
Proti:
0
Zdržal sa:
2
Peter Badžo, Tibor Pompa
Neprítomní:
0
Nehlasovali:
Počet všetkých poslancov: 7
15. Rôzne
R. Pompa (poslanec) – informoval, že mu bolo povedané, že obec posiela exekúcie aj tým, ktorí
nič nevlastnia. Jemu sa to nezdá. Povedal im, že ak majú nejaké nejasnosti alebo podozrenie, nech
idú na úrad, tam sa to vysvetlí. Ak im išli exekúcie neprávoplatné, nech úrad zažalujú.
L. Oravec (starosta obce) – vysvetľuje postupnosť, najskôr daňovník obdrží rozhodnutie o dani
z nehnuteľností a poplatku za TKO. Ak si daňovník nesplní svoju daňovú povinnosť, obec je zo
zákona povinná zaslať mu najskôr výzvu na zaplatenie dlhu. Ak tak neurobí do zákonného
termínu, obec je povinná zaslať exekúciu zamestnávateľovi daňovníka. On má za to, že boli
k neplatičom roky zhovievaví, mali možnosť splácať na splátky, no väčšina to nevyužila. Už sa
to ďalej nemohlo tolerovať.
M. Pompa (poslanec) – tiež sa mu ponosovali a pýta sa, ako môže ekonómka stiahnuť exekúciu
zamestnancovi, ktorý pracuje na polovičný úväzok.
L. Oravec (starosta obce) – to už musí vedieť ekonóm, či mzdový pracovník komu a do akej výšky
môže stiahnuť zo mzdy exekučnú sumu. Vie, že sa do toho zarátavajú vyživované osoby, a že mu
musí ostať životné minimum.
16. Interpelácia poslancov
M. Pompa (poslanec) – pýta sa starostu, prečo poslanci nevedeli o nákupe kvetináčov a smetných
košov.
Ing. T. Pix (poslanec) – sa informuje, do akej výšky môže starosta nakupovať bez súhlasu
zastupiteľstva. Aj jeho sa pýtali občania o kvetináče a on o ničom nevedel. Nemali by také veci
odsúhlasovať oni? V minulosti tak už kúpil aj traktor na kosenie a oni o ničom nevedeli.
L. Oravec (starosta obce) – pred časom sa rozprávali, že má zabezpečiť smetný kôš na parkovisko
a tiež sa mali umiestniť smetné koše na Gerlachovskej ulici. Po prekrytí rigola nám tu vznikol
zelený pás. Nakoľko v zelenom páse sú vedené inžinierske siete, vysadenie okrasnej zelene
vyriešil tak, že kúpil kvetináče, do ktorých sa vysadila zeleň.
Nakupovať môže v rámci rozpočtu, ten nesmie prekročiť.
Prítomní poslanci konštatovali, že do budúcna by bolo dobré určiť rozhodnutím zastupiteľstva
starostovi na nákup určitý finančný limit.
Ľ. Svocák (poslanec) – sa informuje o unimobunke a či sa rozprával so susedom ohľadom
priestranstva pred domom.
L. Oravec (starosta obce) – opakuje, čo povedal minule. Obec mala občanovi pomôcť dočasne
v nevyhnutnom čase. Čo obec aj urobila. Pre neho je to vybavená vec. Ak p. Bangová splatí
bunku, je jej. Obec tu nemá, čo riešiť. Rozprával sa s p. Dubjelom, ktorý mu povedal, že tie kamene
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sú len dočasné, pokiaľ sa poriadne zakorení tráva. V zime kamene odstráni. Zhodli sa na tom, že
je tu potrebná vzájomná ohľaduplnosť.
17. Diskusia
Diskusia prebiehala súbežne, v rámci jednotlivých bodov.
18. Záver
Starosta obce Ladislav Oravec poďakoval prítomným za účasť na 31. zasadaní obecného
zastupiteľstva obce Malý Slavkov a ukončil zasadanie.

...........................................
Ladislav Oravec
starosta obce

Overovatelia:
Marek Pompa

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

Rastislav Pompa

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

Zapísala: Veronika Pirožeková
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1

Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove
Malý SlavkovĽ 18. 07. 2018

Uznesenia

z 31. zasadania obecného zastupite stva v Malom Slavkove
konaného dňa 18. júla 2018 o 16.30 hod. v kancelárii starostu v Malom Slavkove

K bodu 1. Schválenie programu

Uznesenie č. 275/2018

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

Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove

schva uje
program 31. zasadania OZ
1. Otvorenie zasadania a schválenie programu
2. Určenie návrhovej komisieĽ overovate ov zápisnice a zapisovate a
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Malý Slavkov na funkčné obdobie r. 2018 - 2022
5. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich na volebné obdobie r. 2018 - 2022
6. Správa audítora z auditu účtovnej závierky a výročnej správy obce Malý Slavkov za rok 2017
7. Schválenie predaja pozemku vo vlastníctve obce Malý Slavkov par. č. 525/4Ľ 524/2Ľ 523/2 – P.
Jastrabíkovi
8. Žiadosť o sponzorský príspevok OZ Rómskeho srdca v Malom Slavkove – Marek Pišta
9. Súhlas so zapísaním geometrického plánu č. 07/2018 nového trasovania cesty nad obcou par. č.
680
10. Schválenie úveru na predfinancovanie nenávratného finančného príspevku na projekty
„Výstavba splaškovej kanalizácie v obci Malý Slavkov“ a „Vybudovanie miestnej komunikácie
v obci Malý Slavkov“
11. Schválenie úveru na spolufinancovanie projektu Materskej školy v obci Malý SlavkovĽ na
financovanie projektu verejného osvetlenia v obci Malý Slavkov a prefinancovanie zostatku
úveru z Prima banky
12. Žiadosti o odpredaj pozemkov - J. JurišicaĽ . VilkĽ . TrembáčováĽ A. JurišicováĽ L. Oračko
13. Žiadosť o zrealizovanie kanalizácie na Družstevnej ulici
14. Žiadosť o zrealizovanie asfaltovej cesty a odtoku dažďovej vody na Družstevnej ulici
15. Rôzne
16. Interpelácia poslancov
17. Diskusia
18. Záver
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Hlasovanie:

Za:

Počet
5

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

0
0
2
0

Mená poslancov
PaedDr. Ján KleinĽ Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav
Pompa, udovít Svocák

Peter BadžoĽ Tibor Pompa

Ladislav Oravec
starosta obce Malý Slavkov
Uznesenie č. 276/2018
K bodu 2. Určenie návrhovej komisieĽ overovate ov zápisnice a zapisovate a
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove

A/schva uje
návrhovú komisiu v zložení: Ing, Tomáš PixĽ udovít Svocák
B/berie na vedomie,
že starosta obce určil
overovate ov zápisnice Marek Pompa, Rastislav Pompa
a zapisovate ku: Veronika Pirožeková
Hlasovanie:
Za:

Počet
5

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

0
0
2
0

Mená poslancov
PaedDr. Ján KleinĽ Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav
Pompa, udovít Svocák

Peter BadžoĽ Tibor Pompa

Ladislav Oravec
starosta obce Malý Slavkov
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Uznesenie 277/2018
K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení z 30. zasadania OZĽ konaného 24. 05. 2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove

berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení z 30. zasadania OZĽ konaného 24. 05. 2018Ľ ako informatívnu.
Hlasovanie:
Za:

Počet
5

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

0
0
2
0

Mená poslancov
PaedDr. Ján KleinĽ Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav
Pompa, udovít Svocák

Peter BadžoĽ Tibor Pompa

Ladislav Oravec
starosta obce Malý Slavkov
Uznesenie 278 /2018
K bodu 4. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Malý Slavkov na funkčné obdobie r.
2018 - 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove
určuje
pod a § 11 ods. 4 písm. i zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov výkon funkcie starostu obce Malý Slavkov pre volebné obdobie r. 2018-2022 v rozsahu 100% t. j. plný úväzok.
Hlasovanie:
Za:

Počet
5

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

0
0
2
0

Mená poslancov
PaedDr. Ján KleinĽ Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav
Pompa, udovít Svocák

Peter BadžoĽ Tibor Pompa

Ladislav Oravec
starosta obce Malý Slavkov
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Uznesenie 279/2018
K bodu 5. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich na volebné obdobie r. 2018 - 2022
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupite stvo v Malom Slavkov
určuje
v súlade s §166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov jeden volebný obvod pre vo by poslancov do
obecného zastupite stva obce Malý Slavkov pre volebné obdobie r. 2018-2022.
Hlasovanie:
Za:

Počet
5

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

0
0
2
0

Mená poslancov
PaedDr. Ján KleinĽ Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav
Pompa, udovít Svocák

Peter BadžoĽ Tibor Pompa

Ladislav Oravec
starosta obce Malý Slavkov
Uznesenia 280/2018
K bodu 5. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich na volebné obdobie r. 2018 - 2022
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupite stvo v Malom Slavkov
určuje
v súlade s § 11 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na
volebné obdobie r. 2018-2022 počet poslancov Obce Malý Slavkov 7.
Hlasovanie:
Počet
3
2
0
1

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

Mená poslancov
PaedDr. Ján KleinĽ Ing. Tomáš Pix, Rastislav Pompa
Marek PompaĽ udovít Svocák
Peter BadžoĽ Tibor Pompa

Ladislav Oravec
starosta obce Malý Slavkov
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Uznesenie 281/2018
K bodu 6. Správa audítora z auditu účtovnej závierky a výročnej správy obce Malý Slavkov za rok
2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove
berie na vedomie
predloženú správu nezávislého audítora k účtovnej závierke a výročnej správe obce Malý Slavkov za rok
2017.
Hlasovanie:

Za:

Počet
5

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

0
0
2
0

Mená poslancov
PaedDr. Ján KleinĽ Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav
Pompa, udovít Svocák

Peter BadžoĽ Tibor Pompa

Ladislav Oravec
starosta obce Malý Slavkov
Uznesenie 282/2018
K bodu 7. Schválenie predaja pozemku vo vlastníctve obce Malý Slavkov par. č. 525/4Ľ 524/2Ľ
523/2 – P. Jastrabíkovi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove
schva uje
predaj pozemkov vo vlastníctve obceĽ parcela C KN číslo 525/4Ľ druh pozemku ostatná plochaĽ o výmere
3032 m2Ľ ktorá vznikla oddelením od parcely C KN č. 525/1Ľ vo vlastníctve obce Malý SlavkovĽ vedená
na LV 549 a parcela C KN č. 524/2Ľ druh pozemku ostatná plochaĽ o výmere 440 m2Ľ ktorá vznikla
oddelením od parcely C KN č. 524Ľ vo vlastníctve obce Malý SlavkovĽ vedených na LV 631Ľ a parcela
C KN č. 523/2Ľ druh pozemku orná pôda, o výmere 1740 m2Ľ ktorá vznikla oddelením od parcely C KN
č. 523 vedená na LV 631Ľ geometrickým plánom č. 18/2018 zo dňa 14. 03. 2018Ľ vyhotoveným Ing.
Jánom Maniakom – geodetom, Medňanského 50Ľ Sp. Belá - StrážkyĽ ktorý autorizačne overil dňa 20. 03.
2018 Ing. Vladimír Kupčo a úradne overila dňa 27. 03. 2018Ľ pod číslom G1 171/18 Ing. Iveta KapolkováĽ
OÚ KežmarokĽ Katastrálny odbor žiadate ovi Petrovi Jastrabíkovi, bytom Furdekova 9, 851 04
Bratislava za cenu 2,74 €/m2, pod a znaleckého posudku č. 47/2018.
Celková výmera odpredávaného pozemku je 5212 m2, cena celkom 14 280,88 €Ľ slovom
štrnásťtisícdvestoosemdesiat eur a osemdesiatosem centov.
Prevod sa uskutoční v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov t. j. pod a osobitného zrete a.
Osobitný zrete je zdôvodnený skutočnosťouĽ že ide o prevod nehnute nosti vo verejnom záujme obce
Malý Slavkov. (V zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce Malý Slavkov č. 2/2012, § 12, písm. b)).
Uznesenia č. 275 – 295/2018 z 31. zasadania OZĽ konaného 18. 07. 2018

6
Hlasovanie:
Za:

Počet
5

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

0
0
2
0

Mená poslancov
PaedDr. Ján KleinĽ Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav
Pompa, udovít Svocák

Peter BadžoĽ Tibor Pompa

Ladislav Oravec
starosta obce Malý Slavkov

Uznesenie 283/2018
K bodu 8. Žiadosť o sponzorský príspevok OZ Rómskeho srdca v Malom Slavkove – Marek
Pišta
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove
neschva uje
žiadosť o sponzorský príspevok OZ Rómskeho srdca v Malom Slavkove – Marek Pišta na projekt
„Výlet do Zakopaného“ dňa 27. júla 2018.
Hlasovanie:
Počet
3
1
1
2

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

Mená poslancov
PaedDr. Ján KleinĽ Ing. Tomáš Pix, udovít Svocák
Marek Pompa
Rastislav Pompa
Peter BadžoĽ Tibor Pompa

Ladislav Oravec
starosta obce Malý Slavkov
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Uznesenie 284/2018
K bodu 9. Súhlas so zapísaním geometrického plánu č. 07/2018 nového trasovania cesty nad
obcou par. č. 680
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove
súhlasí
so zapísaním geometrického plánu č. 07/2018Ľ zo dňa 17. 05. 2018Ľ vyhotoveným Ing. Zoltánom
Pavličkom – Renew Energy s. r. o.Ľ Šandorova 8Ľ Bratislava, ktorý autorizačne overil dňa 17. 05. 2018
Ing. Marianna Stanová a úradne overila dňa .............Ľ pod číslom G1 ............. Ing. Iveta KapolkováĽ OÚ
KežmarokĽ Katastrálny odbor - nové trasovanie cesty nad obcou par. č. 680.
Hlasovanie:
Za:

Počet
5

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

0
0
2
0

Mená poslancov
PaedDr. Ján KleinĽ Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav
Pompa, udovít Svocák

Peter BadžoĽ Tibor Pompa

Ladislav Oravec
starosta obce Malý Slavkov
Uznesenie 285/2018
K bodu 10. Schválenie úveru na predfinancovanie nenávratného finančného príspevku na
projekt „Vybudovanie miestnej komunikácie v obci Malý Slavkov“
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove
schva uje
čerpanie úveru vo výške 99 972,29 EUR na realizáciu projektu „Vybudovanie miestnej komunikácie
v obci Malý Slavkov“ a jeho zabezpečenia vlastnou blankozmenkou obce a zmluvou o zriadení
záložného práva k poh adávke z dotačného účtu vedeného v Slovenskej záručnej a rozvojovej banke
Bratislava.
Hlasovanie:
Za:

Počet
5

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

0
0
2
0

Mená poslancov
PaedDr. Ján KleinĽ Ing. Tomáš PixĽ Marek PompaĽ Rastislav
PompaĽ udovít Svocák

Peter BadžoĽ Tibor Pompa

Ladislav Oravec
starosta obce Malý Slavkov
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Uznesenie 286/2018
K bodu 10. Schválenie úveru na predfinancovanie nenávratného finančného príspevku na
projekty „Výstavba splaškovej kanalizácie v obci Malý Slavkov“
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove
schva uje
čerpanie úveru vo výške 149 835,12 EUR na realizáciu projektu „Výstavba splaškovej kanalizácie
v obci Malý Slavkov“ a jeho zabezpečenia vlastnou blankozmenkou obce a zmluvou o zriadení
záložného práva k poh adávke z dotačného účtu vedeného v Slovenskej záručnej a rozvojovej banke
Bratislava.
Hlasovanie:
Počet
Mená poslancov
5
PaedDr. Ján KleinĽ Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav
Za:
Pompa, udovít Svocák
0
Proti:
0
Zdržal sa:
2
Peter BadžoĽ Tibor Pompa
Neprítomní:
0
Nehlasovali:
Počet všetkých poslancov: 7
Ladislav Oravec
starosta obce Malý Slavkov
Uznesenie 287/2018
K bodu 11. Schválenie úveru na spolufinancovanie projektu Materskej školy v obci Malý
SlavkovĽ na financovanie projektu verejného osvetlenia v obci Malý Slavkov a prefinancovanie
zostatku úveru z Prima banky
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove
schva uje
čerpanie úveru vo výške 240 000,00 EUR na:
 spolufinancovanie projektu Materskej škôlky v obci Malý Slavkov vo výške 124 500,00 EUR,
čo je 27Ľ96 % z celkovej investície 445 196,46 EUR (NFP od Ministerstva vnútra je vo výške
287 450,24 EUR)
 financovanie projektu verejného osvetlenia v obci Malý Slavkov vo výške 85 000,00 EUR
 prefinancovanie zostatku úveru z Prima banky, a.s. cca vo výške 30 500,00 EUR
a jeho zabezpečenia vlastnou blankozmenkou obce a zmluvou o zriadení záložného práva
k poh adávke z dotačného účtu vedeného v Slovenskej záručnej a rozvojovej banke Bratislava.
Hlasovanie:
Počet
Mená poslancov
5
PaedDr. Ján KleinĽ Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav
Za:
Pompa, udovít Svocák
0
Proti:
0
Zdržal sa:
2
Peter BadžoĽ Tibor Pompa
Neprítomní:
0
Nehlasovali:
Počet všetkých poslancov: 7
Ladislav Oravec
starosta obce Malý Slavkov
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Uznesenie 288/2018
K bodu 12. Žiadosť o odpredaj pozemku – Jozef Jurišica
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove
nesúhlasí
so žiadosťou o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obceĽ parcela C KN číslo 525/4Ľ druh pozemku
ostatná plochaĽ o výmere 3032 m2Ľ ktorá vznikla oddelením od parcely C KN č. 525/1Ľ vo vlastníctve
obce Malý SlavkovĽ vedená na LV 549 a parcela C KN č. 524/2Ľ druh pozemku ostatná plochaĽ o výmere
440 m2Ľ ktorá vznikla oddelením od parcely C KN č. 524Ľ vo vlastníctve obce Malý Slavkov, parcela C
KN č. 523/2Ľ druh pozemku orná pôda, o výmere 1740 m2Ľ ktorá vznikla oddelením od parcely C KN č.
523 vedených na LV 631 žiadate a Jozefa Jurišicu.
Hlasovanie:
Za:

Počet
5

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

0
0
2
0

Mená poslancov
PaedDr. Ján KleinĽ Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav
Pompa, udovít Svocák

Peter BadžoĽ Tibor Pompa

Ladislav Oravec
starosta obce Malý Slavkov
Uznesenie 289/2018
K bodu 12. Žiadosť o odpredaj pozemku – Jozef Jurišica
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove
nesúhlasí
so žiadosťou o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obceĽ parcela C KN č. 253/1, o výmere 33 154 m2
a parcela C KN 523 o výmere 7801 m2 žiadate a Jozefa Jurišicu.
Hlasovanie:
Za:

Počet
5

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

0
0
2
0

Mená poslancov
PaedDr. Ján KleinĽ Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav
Pompa, udovít Svocák

Peter BadžoĽ Tibor Pompa

Ladislav Oravec
starosta obce Malý Slavkov
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Uznesenie 290/2018
K bodu 12. Žiadosť o odpredaj pozemku – udovít Vilk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove
nesúhlasí
so žiadosťou o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obceĽ parcela C KN č. 253/1, o výmere 33 154 m2
a parcela C KN 523 o výmere 7801 m2 žiadate a udovíta VilkaĽ bytom Lúčna 52Ľ Malý Slavkov.
Hlasovanie:
Za:

Počet
5

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

0
0
2
0

Mená poslancov
PaedDr. Ján KleinĽ Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav
Pompa, udovít Svocák

Peter BadžoĽ Tibor Pompa

Ladislav Oravec
starosta obce Malý Slavkov

Uznesenie 291/2018
K bodu 12. Žiadosť o odpredaj pozemku – udmila Trembáčová
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove
A/súhlasí
s predajom časti pozemku vo vlastníctve obce parcela C KN číslo 457/4Ľ druh pozemku ostatná plochaĽ
o výmere cca 120 m2, žiadate oviĽ udmile Trembáčovej rod. GregovejĽ KežmarokĽ Petržalská 13, po
vyhotovení geometrického plánu
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 pozemku parcela C KN číslo 457/....Ľ druh pozemku ostatná plochaĽ o výmere cca 120
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 aĽ za cenu 7,- €/m2.
Osobitný zrete je zdôvodnený skutočnosťouĽ 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)).
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Hlasovanie:
Za:

Počet
5

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

0
0
2
0

Mená poslancov
PaedDr. Ján KleinĽ Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav
Pompa, udovít Svocák

Peter BadžoĽ Tibor Pompa

Ladislav Oravec
starosta obce Malý Slavkov
Uznesenie 292/2018
K bodu 12. Žiadosť o odpredaj pozemku – Anna Jurišicováová
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove
A/súhlasí
s predajom pozemku vo vlastníctve obce parcela C KN číslo 126/29Ľ druh pozemku zastavaná plocha
a nádvorieĽ o výmere 23 m2, ktorá vznikla oddelením od parcely C KN č. 126/1, vo vlastníctve obce
Malý Slavkov vedená na LV 1 geometrickým plánom č. 72/2018Ľ zo dňa 09. 07. 2018Ľ vyhotoveným
Ing. Jánom Furcoňom – geodetomĽ SNP 412Ľ Spišská Stará VesĽ ktorý autorizačne overil dňa 11. 07.
2018 Ing. Vladimír Kupčo a úradne overila dňa 17. 07. 2018Ľ pod číslom G1 469/18, Ing. Iveta
KapolkováĽ OÚ KežmarokĽ Katastrálny odbor
žiadate oviĽ Anne JurišicovejĽ rod. FroncováĽ bytom
Malý SlavkovĽ Gerlachovská 41/42Ľ
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 pozemku parcela C KN číslo 126/29Ľ druh pozemku zastavaná plochaĽ o výmere 23 m2,
ktorá vznikla oddelením od parcely C KN č. 126/1Ľ vo vlastníctve obce Malý SlavkovĽ vedená na LV
1, prevod sa uskutoční pod a §9a ods. 8 písm. e)Ľ zákona 138/1991 Zb. o majetku obcíĽ t. j. pod a
osobitného zrete aĽ za cenu 7,- €/m2.
Osobitný zrete je zdôvodnený skutočnosťouĽ že ide o pozemok okolo stavby, pri ahlú plochu –
predzáhradkuĽ 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:
Za:

Počet
5

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

0
0
2
0

Mená poslancov
PaedDr. Ján KleinĽ Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav
Pompa, udovít Svocák

Peter BadžoĽ Tibor Pompa

Ladislav Oravec
starosta obce Malý Slavkov
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Uznesenie 293/2018
K bodu 12. Žiadosť o odpredaj pozemku – Oračko Ladislav ml. a manž. Irma
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove
A/súhlasí
s predajom pozemkov vo vlastníctve obceĽ parcela C KN číslo 412/20Ľ druh pozemku ostatná plochyĽ
o výmere 250 m2Ľ ktoré vznikli oddelením od parcely C KN č. 412/1Ľ žiadate om Ladislavovi OračkoviĽ
rod. OračkoĽ bytom Malý SlavkovĽ Gerlachovská 90/75, a manželke Irme Oračkovej rod. PompováĽ
bytom OstravaĽ Moravská OstravaĽ Na Jizdárně č. 2486/15
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 412/20Ľ druh pozemku ostatná plochy, o výmere 250
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 (V zmysle Znaleckého posudku č. 81/2016).
Osobitný zrete je zdôvodnený skutočnosťouĽ že ide o majetkoprávne vysporiadanie pozemku
zastavaného stavbou, ktorú žiadatelia postavili bez stavebného povolenia (čierna stavba) a zlegalizovanie
predmetnej stavby 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:
Za:

Počet
4

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

0
1
2
0

Mená poslancov
Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav Pompa,
Svocák

udovít

PaedDr. Ján Klein
Peter BadžoĽ Tibor Pompa

Ladislav Oravec
starosta obce Malý Slavkov
Uznesenie je neplatné v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. (obecné zastupite stvo
nehlasovalo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov).
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Uznesenie 294/2018
K bodu 13. Žiadosť o zrealizovanie kanalizácie na Družstevnej ulici
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove
berie na vedomie
žiadosť o zrealizovanie kanalizácie na Družstevnej ulici.
Hlasovanie:
Za:

Počet
5

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

0
0
2
0

Mená poslancov
PaedDr. Ján KleinĽ Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav
Pompa, udovít Svocák

Peter BadžoĽ Tibor Pompa

Ladislav Oravec
starosta obce Malý Slavkov
Uznesenie 295/2018
K bodu 14. Žiadosť o zrealizovanie asfaltovej cesty a odtoku dažďovej vody na Družstevnej ulici
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove
berie na vedomie
žiadosť o zrealizovanie asfaltovej cesty a odtoku dažďovej vody na Družstevnej ulici.
Hlasovanie:
Za:

Počet
5

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

0
0
2
0

Mená poslancov
PaedDr. Ján KleinĽ Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav
Pompa, udovít Svocák

Peter BadžoĽ Tibor Pompa

Ladislav Oravec
starosta obce Malý Slavkov
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