OBEC

MA L Ý

SLAVKOV
Malý Slavkov, 12. 11. 2018

ZÁPISNICA
z 32. zasadania obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove konaného
dňa 05. 11. 2018 o 16.30 hod. v kancelárii starostu obce v Malom Slavkove
Prítomní poslanci: 7 - Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav
Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít Svocák
Neprítomný(í) poslanci: 0
Hlavná kontrolórka obce: neprítomná
Prezenčná listina tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice je elektronická nahrávka DVD nosiča č. 29/1,2/2018.
1. Otvorenie zasadania a schválenie programu
32. zasadanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Malý Slavkov p. Ladislav
Oravec. Privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že 32. zasadanie obecného zastupiteľstva je
uznášania schopné, zo siedmych poslancov je prítomných momentálne 6 poslancov (Peter Badžo,
PaedDr. Ján Klein, Marek Pompa, Rastislav Pompa, Ľudovít Svocák. Ing. Tomáš Pix oznámil, že
bude meškať).
Prítomným poslancom predložil na rokovanie program 32. zasadania obecného zastupiteľstva.
Poslanec Tibor Pompa predložil návrh doplniť do programu bod: Odmeny poslancom OZ
a starostovi obce Malý Slavkov. Všetci prítomní súhlasili s návrhom t. j. za bod programu 10. sa
vsunul bod 11. Odmeny poslancom OZ a starostovi obce Malý Slavkov. Starosta obce dal hlasovať
za takto zmenený program na 32. zasadanie OZ.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k 1. bodu programu uznesenie č. 296/2018:
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove schvaľuje program 32. zasadania OZ
1. Otvorenie zasadania a schválenie programu
2. Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Úprava č. 1 rozpočtu obce Malý Slavkov na rok 2018
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malý Slavkov na 6 mesiacov
(10/2018 – 03/2019)
6. Schválenie predloženia žiadosti o NFP v rámci výzvy OPLZ-PO5-2018-1 pre projekt
„MOPS Malý Slavkov“ a 5 % spolufinancovania projektu
7. Žiadosti o odkúpenie pozemku – p. Jurišicová, p. Kuchtová, p. Dubjelová, p. Pompa M.,
p. Oračko R., p. Pompa J., p. Oračko L., p. Šleboda
8. Žiadosť o poskytnutie sociálnej pomoci – p. Dunka
9. Žiadosť o bezbariérový vstup do rodinného domu – p. Pišta
10. Žiadosť o zriadenie vecného bremena – p. Badžo
11. Odmeny poslancom OZ a starostovi obce Malý Slavkov
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12. Rôzne
13. Interpelácia poslancov
14. Diskusia
15. Záver
Hlasovanie:

Za:

Počet
6

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

0
0
1
0

Mená poslancov
Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Marek Pompa, Rastislav
Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít Svocák

Ing. Tomáš Pix

2. Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľa
Do návrhovej komisie boli starostom navrhnutí - Marek Pompa a Tibor Pompa, za overovateľov
zápisnice boli určení - Rastislav Pompa a Ľudovít Svocák, za zapisovateľku bola určená Veronika
Pirožeková.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k 2. bodu programu uznesenie č. 297/2018: Obecné zastupiteľstvo
v Malom Slavkove
a) schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení: Marek Pompa a Tibor Pompa
berie na vedomie,
že starosta obce určil
overovateľov zápisnice: Rastislava Pompu a Ľudovíta Svocáka
a zapisovateľku: Veroniku Pirožekovú
Hlasovanie:

Za:

Počet
6

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

0
0
1
0

Mená poslancov
Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Marek Pompa, Rastislav
Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít Svocák

Ing. Tomáš Pix

3. Kontrola plnenia uznesení z 31. zasadania OZ, konaného 18. 07. 2018
L. Oravec (starosta obce) – predložil prítomným kontrolu plnenia uznesení z 31. zasadania OZ,
konaného 18. 07. 2018. Poslanec M. Pompa sa pýtal na svetlá v rómskej časti, či je to už splnené.
Starosta informuje, že ešte nie. Uvedenú kontrolu prítomní poslanci zobrali na vedomie. Starosta
dal hlasovať za tento bod. Obecné zastupiteľstvo prijalo k 3. bodu programu uznesenie č.
298/2018: Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení
z 31. zasadania OZ, konaného dňa 18. 07. 2018, ako informatívnu.
Hlasovanie:
Počet
Mená poslancov
6
Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Marek Pompa, Rastislav
Za:
Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít Svocák
0
Proti:
2
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0
Zdržal sa:
1
Neprítomní:
0
Nehlasovali:
Počet všetkých poslancov: 7

Ing. Tomáš Pix

4. Úprava č. 1 rozpočtu obce Malý Slavkov na rok 2018
L. Oravec (starosta obce) – požiadal prítomných poslancov, aby sa vyjadrili k predloženej úprave
č. 1 rozpočtu obce Malý Slavkov. Uvedené materiály boli zverejnené v zmysle zákona na info
tabuli a internetovej stránke obce a taktiež ich mali všetci k dispozícii v pracovných materiáloch.
V predloženom návrhu sú už jasné príjmy a výdavky, čo sme nevedeli na začiatku roka. Počas
roka 2018 sme išli do viacerých projektov, preto teraz potrebujeme upraviť pôvodný rozpočet.
Z položiek, kde sme rozpočet počas roka nevyčerpali, sme presunuli finančné prostriedky na
kapitálové výdavky.
Prítomní mali rozpravu na túto tému napr.:
R. Pompa (poslanec obecného zastupiteľstva) – poukazuje, že reálne výdavky na odpadové
hospodárstvo sme mali EUR 16 500.- , aby to bolo pokryté poplatok za TKO/1 osobu a rok by mal
byť EUR 16,50.
L. Oravec (starosta obce) – informuje prítomných, že sa zmenil zákon, zvýšili sa poplatky za
skládkovanie TKO. Ak budeme chcieť pokryť výdavky na odpadové hospodárstvo, poplatok za
TKO sa zvýši na EUR 20,00.-/1 osobu a rok. Hore nevedia, ako to tu dole funguje. Politika štátu
je, že ak obec nemá financie, nech zvyšuje poplatky (je to pre obec originálna kompetencia).
M. Pompa (poslanec obecného zastupiteľstva) – keď sa bude v obci separovať, tak nebude toľko
komunálneho odpadu, nebudú sa možno musieť zvyšovať poplatky.
Ľ. Svocák (poslanec obecného zastupiteľstva – to je aj teraz, separuješ a poplatky za vývoz TKO
sú aj tak vysoké.
L. Oravec (starosta obce) – uviedol, že by sa čudovali koľkí v našej obci dávajú do odpadových
nádob lístie trávu a konáre. Takíto občania, ktorí neseparujú, či dávajú do odpadových
nádob odpad, ktorý tam nepatrí, zvyšujú náklady obce za skládkovanie, čo však zaplatia všetci
tí občania, ktorí platia za vývoz TKO. Aby sa znížilo množstvo komunálneho odpadu a tým aj
výdavky za TKO, je dôležité, aby každí občan poriadne separoval. Táto situácia by sa mala zmeniť,
ak obec vybuduje separačný dvor v rámci, ktorého bude aj kompostovisko, kde by občania vozili
takýto odpad, z ktorého by sme mohli tvoriť kompost.
P. Badžo (poslanec obecného zastupiteľstva – sa pýta, či aj z hora budú chodiť s odpadom do
separačného dvora. Pre starých je to ďaleko, malo by sa kúpiť auto, ktoré by odpad zvážalo.
Po rozprave dal starosta hlasovať o predloženej úprave rozpočtu. Obecné zastupiteľstvo prijalo
k 4. bodu programu uznesenie č. 299/2018: Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove schvaľuje
úpravu č. 1 rozpočtu obce Malý Slavkov na rok 2018
Hlasovanie:
Počet Mená poslancov
6
Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Marek Pompa, Rastislav
Za:
Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít Svocák
0
Proti:
0
Zdržal sa:
1
Ing. Tomáš Pix
Neprítomní:
0
Nehlasovali:
Počet všetkých poslancov: 7
Úprava č. 1 rozpočtu obce Malý Slavkov na rok 2018 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.
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5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malý Slavkov na 6 mesiacov
(10/2018 – 03/2019)
L. Oravec (starosta obce) – predložil na schválenie návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce,
ktorého zámer je kontrolnými aktivitami prispieť k efektívnemu a účinnému hospodáreniu
s verejnými financiami a s majetkom obce. Opýtal sa prítomných, či je potreba z ich strany niečo
doplniť do predloženého plánu. Keďže nikto z prítomných nič nedoplnil, dal hlasovať za
predložený návrh.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k 5. bodu programu uznesenie č. 300/2018: Obecné zastupiteľstvo
v Malom Slavkove schvaľuje
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malý Slavkov na 6 mesiacov (10/2018
– 03/2019)
Hlasovanie:
Počet Mená poslancov
5
PaedDr. Ján Klein, Marek Pompa, Rastislav Pompa, Tibor
Za:
Pompa, Ľudovít Svocák
0
Proti:
1
Peter Badžo
Zdržal sa:
1
Ing. Tomáš Pix
Neprítomní:
0
Nehlasovali:
Počet všetkých poslancov: 7
Plán kontrolnej činnosti HK na 6 mesiacov tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.

6. Schválenie predloženia žiadosti o NFP v rámci výzvy OPLZ-PO5-2018-1 pre projekt
„MOPS Malý Slavkov“ a 5 % spolufinancovania projektu
L. Oravec (starosta obce) – informuje prítomných o podanej žiadosti na poriadkovú službu v obci
s prítomnosťou marginalizovanej rómskej komunity. Ich hlavná činnosť by bolo napr. sprevádzať
deti do škôl, kontrola v šk. autobusoch, kontrola verejného poriadku po obci počas dňa aj večer.
V našej obci (podľa počtu obyvateľov) môžeme v rámci uvedeného projektu zamestnať 4
hliadkujúcich na dva roky.
T. Pompa (poslanec obecného zastupiteľstva) – nesúhlasí vytvárať obecné hliadky. Nám to
netreba. Dúfa, že naši ľudia, deti nie sú až takí zlí, aby sme potrebovali poriadkové hliadky.
V našej obci nie je kriminalita, hliadky nám netreba. Hore to bude len na zvadu a rozbroje medzi
rodinami. Koľko je tých 5% z rozpočtu obce?
L. Oravec (starosta obce) – vysvetľuje, že tento projekt nie je o tom, či v obci je kriminalita alebo
nie. Spolufinancovanie obce vo výške 5% predstavuje pre obec 4 968,95 EUR z vlastných
zdrojov.
R. Pompa (poslanec) – pýta sa, či budú pracovať za minimálnu mzdu a či sprevádzanie detí je až
do školy.
M. Pompa (poslanec) – sa zaujíma, kedy začína projekt a prečo o tom má rozhodovať toto
zastupiteľstvo tri dni pred voľbami.
L. Oravec (starosta obce) – uviedol, že budú mať minimálnu mzdu, sprevádzať budú detí až do
škôl, ostatné obce, ktoré išli do toho už dostali výzvu, o chvíľu dostaneme výzvu aj my. Do 10
dní po obdŕžaní výzvy, je potrebné doložiť schválené uznesenie.
Ľ. Svocák (poslanec) – upozorňuje, že ak do toho projektu obec pôjde a zamestná štyroch ľudí, či
nebude problém neskôr, ak bude taká možnosť žiadať aj o kamerový systém po obci. Zamestnaní
musia byť len rómovia?
L. Oravec (starosta obce) – áno, ide o rómsky projekt. Cez výberové konanie obec môže zamestnať
len rómov, ktorí budú mať školenie o tom, čo je v ich kompetenciách. Títo budú spolupracovať
s políciou.
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Po rozprave o tomto bode dal starosta hlasovať za uvedený bod. Obecné zastupiteľstvo prijalo k 6.
bodu programu uznesenie č. 301/2018: Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove schvaľuje
A/predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPLZ-PO5-2018-1 pre projekt „MOPS Malý
Slavkov“, ktorý je zrealizovaný v obci Malý Slavkov s prítomnosťou marginalizovanej rómskej
komunity v Prešovskom samosprávnom kraji, pričom ciele projektu sú v súlade s platným
programom rozvoja obce.
B/ zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP,
C/ z celkových oprávnených výdavkov na projekt v maximálnej výške 99 378,94 EUR, je
zabezpečené povinné spolufinancovanie projektu obcou Malý Slavkov minimálne vo výške 5%
z celkových oprávnených výdavkov projektu. Spôsob povinného spolufinancovania projektu bude
zo strany obce Malý Slavkov vo výške 4 968,95 EUR z vlastných zdrojov obce Malý Slavkov.
E/ zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel medzi
celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu z vlastných
zdrojov obce Malý Slavkov.
F/ predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPLZ-PO5-2018-1 pre projekt „MOPS Malý
Slavkov“ a 5 % spolufinancovania projektu.
Hlasovanie:
Počet
Mená poslancov
6
Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Marek
Za:
Pompa, Rastislav Pompa, Ľudovít Svocák
1
Tibor Pompa
Proti:
0
Zdržal sa:
0
,
Neprítomní:
0
Nehlasovali:
Počet všetkých poslancov: 7
7. Schválenie predaja pozemku par. č.126/29 – Anne Jurišicovej
L. Oravec (starosta obce) – uviedol, že na predchádzajúcom zasadaní schválili zámer odpredaja
pozemku vo vlastníctve obce p. Jurišicovej. Tento zámer bol zverejnený po dobu 15 dní, dnes
pristúpia k samotnému schvaľovaniu odpredaja predmetného pozemku. Pripomenul prítomným,
že o spôsobe predaja uvedeného pozemku rozhodovali na predchádzajúcom zasadaní OZ.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k 7. bodu programu uznesenie č. 302/2018: Obecné zastupiteľstvo
v Malom Slavkove schvaľuje predaj 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.
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, za cenu
7,- €/m2.Celková výmera odpredávaného pozemku je 23 m2, cena celkom 161,- €, slovom
jedenstošesťdesiatjeden 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 –
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)).
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Hlasovanie:
Za:

Počet
6

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

0
1
0
0

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

7. Schválenie predaja pozemku par. č. par. č.412/1, 232/1 – Jozefovi Šlebodovi a manželke
Oľge
L. Oravec (starosta obce) – informoval, že aj v tomto prípade ide o druhý krok pri odpredaji
pozemkov vo vlastníctve obce Šlebodovcom. 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. 303/2018: Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
schvaľuje predaj pozemku vo vlastníctve obce parcela C KN číslo 412/68, druh pozemku ostatná
plocha, o výmere 22 m2, a parcela C KN č. 232/26, druh pozemku vodná plocha, o výmere 192 m2
vedená na LV 1, geometrickým plánom č. 63/2018, zo dňa 06. 07. 2018, vyhotoveným Ing. Jánom
Maniakom – geodetom, Medňanského 50, Spišská Belá - Strážky, ktorý autorizačne overil dňa 09.
07. 2018 Ing. Vladimír Kupčo a úradne overila dňa 16. 07. 2018, pod číslom G1 465/18, Ing. Iveta
Kapolková, OÚ Kežmarok, Katastrálny odbor, žiadateľom Jozefovi Šlebodovi, rod. Šleboda
bytom Malý Slavkov, Sv. Michala 217/11, za cenu 7,- €/m2 a manželke Oľge Šlebodovej, rod.
Bordigová, bytom Malý Slavkov, Sv. Michala 217/11, za cenu 7,- €/m2.
Celková výmera odpredávaného pozemku 214 m2, cena celkom 1498,- €, slovom
jedentisícštyristodeväťdesiatosem 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
6
Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Rastislav
Za:
Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít Svocák
0
Proti:
1
Marek Pompa
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
0
Nehlasovali:
Počet všetkých poslancov: 7
7. Žiadosť o odpredaj pozemku – Oračko Ladislav ml. a manž. Irma
L. Oravec (starosta obce) – opätovne predložil na rokovanie žiadosť p. Oračka Ladislava.
s manželkou Irmou na odkúpenie pozemku par. č. 412/20 o výmere 280 m2. Pripomenul, že na
predchádzajúcom zasadaní OZ odsúhlasili predaj, ale nakoľko obecné zastupiteľstvo nehlasovalo
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, uznesenie bolo neplatné v zmysle § 9a ods. 8 písm.
e) zákona č. 138/1991 Zb. Požiadal prítomných, aby hlasovali za predmetný predaj.
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Obecné zastupiteľstvo prijalo k 7. bodu programu uznesenie č. 304/2018: Obecné zastupiteľstvo
v Malom Slavkove A/ súhlasí s predajom pozemku vo vlastníctve obce, parcela C KN číslo
412/20, druh pozemku ostatná plocha, o výmere 280 m2, ktorá vznikla oddelením od parcely C
KN č. 412/1, evidovanej v katastri nehnuteľnosti na LV č. 1 v k. ú. obce Malý Slavkov,
žiadateľom Ladislavovi Oračkovi, rod. Oračko, bytom Malý Slavkov, Gerlachovská 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 plocha, 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 majetkovoprávne vysporiadanie pozemku
zastavaného stavbou – rodinným domom bez súpisného čísla, ktorú žiadatelia postavili bez
stavebného povolenia 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
6
Peter Badžo, Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav
Za:
Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít Svocák
0
Proti:
1
PaedDr. Ján Klein
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
0
Nehlasovali:
Počet všetkých poslancov: 7
7. Žiadosť o odpredaj pozemku – Pompa Jaroslav a manž. Erika
L. Oravec (starosta obce) – uviedol, že teraz budú rokovať v troch prípadoch o odpredaji
obecných pozemkoch v lokalite Pri potoku. Ide o rovnaké prípady, ako všetky doterajšie v tejto
lokalite, kde žiadatelia postavili rodinný dom bez stavebného povolenia a chcú si ho dodatočne
zlegalizovať.
Predkladá im teda na rokovanie žiadosť o odpredaj pozemku p. Pompu J. s manželkou Erikou,
ktorí postavili rodinný dom bez stavebného povolenia a chcú si ho dodatočne zlegalizovať.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k 7. bodu programu uznesenie č. 305/2018: Obecné zastupiteľstvo
v Malom Slavkove
A/ súhlasí s predajom pozemkov vo vlastníctve obce, parcela C KN číslo 412/15, druh pozemku
- zastavaná plocha, o výmere 180 m2 a parcela C KN číslo 412/63, druh pozemku - zastavaná
plocha, o výmere 291 m2, ktoré vznikli oddelením od parcely C KN č. 412/1, druh pozemku ostatná plocha, o výmere 12153 m2, parcely C KN č. 412/14, druh pozemku - ostatná plocha,
o výmere 210 m2 a parcely C KN č. 412/15, druh pozemku - ostatná plocha, o výmere 235 m2,
evidovaných v katastri nehnuteľností na LV č. 1 v k. ú. obce Malý Slavkov, žiadateľom
Jaroslavovi Pompovi, rod. Pompa, bytom Malý Slavkov, Gerlachovská 184/93, a manželke Erike
Pompovej, rod. Pištová, bytom Malý Slavkov, Gerlachovská 184/93
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 412/15, druh pozemku - zastavaná plocha,
o výmere 180 m2 a parcela C KN číslo 412/63, druh pozemku - zastavaná plocha, o výmere 291
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).
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Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že ide o majetkovoprávne vysporiadanie pozemku
zastavaného stavbou – rodinným domom bez súpisného čísla, ktorú žiadatelia postavili bez
stavebného povolenia 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
6
Peter Badžo, Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav
Za:
Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít Svocák
0
Proti:
1
PaedDr. Ján Klein
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
0
Nehlasovali:
Počet všetkých poslancov: 7
7. Žiadosť o odpredaj pozemku – Oračko Rastislav a manž. Zuzana
L. Oravec (starosta obce) – predložil ďalšiu žiadosť o odkúpenie pozemku v lokalite Pri potoku.
Žiadatelia p. Oračko R. s manželkou Zuzanou postavili rodinný dom bez stavebného povolenia
a teraz ho chcú dodatočné zlegalizovať. Dal hlasovať za predloženú žiadosť.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k 7. bodu programu uznesenie č. 306/2018: Obecné zastupiteľstvo
v Malom Slavkove
A/ súhlasí s predajom pozemku vo vlastníctve obce, parcela C KN číslo 412/33, druh pozemku –
ostatná plocha, o výmere 370 m2, ktorý vznikol oddelením od parcely C KN č. 412/1, druh
pozemku - ostatná plocha, parcely C KN č. 412/14, druh pozemku - ostatná plocha, parcely C KN
č. 412/32, druh pozemku - ostatná plocha a parcely C KN č. 412/33, druh pozemku - ostatná
plocha, evidovaných v katastri nehnuteľností na LV č. 1 v k. ú. obce Malý Slavkov, žiadateľom
Rastislavovi Oračkovi, rod. Oračko, bytom Malý Slavkov, Gerlachovská 90/75, a manželke
Zuzane Oračkovej, rod. Pištová, bytom Malý Slavkov, Gerlachovská 90/75.
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 412/33, druh pozemku ostatná plocha, o výmere 370 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 majetkovoprávne vysporiadanie pozemku
zastavaného stavbou – rodinným domom bez súpisného čísla, ktorú žiadatelia postavili bez
stavebného povolenia 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
6
Peter Badžo, Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav
Za:
Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít Svocák
0
Proti:
1
PaedDr. Ján Klein
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
0
Nehlasovali:
Počet všetkých poslancov: 7
7. Žiadosť o odpredaj pozemku – Pompa Marcel a manž. Ingrida
8
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L. Oravec (starosta obce) – predložil žiadosť o odkúpenie pozemku v lokalite Pri potoku
žiadateľov p. Pompu Marcela. a manž. Ingridy. Opäť rodinný dom postavený bez stavebného
povolenia a žiadatelia ho chcú zlegalizovať. Dal hlasovať za predmetnú žiadosť. Obecné
zastupiteľstvo prijalo k 7. bodu programu uznesenie č. 307/2018: Obecné zastupiteľstvo v Malom
Slavkove
A/ súhlasí
s predajom pozemku vo vlastníctve obce, parcela C KN číslo 412/32, druh pozemku – ostatná
plocha, o výmere 305 m2, ktorý vznikol oddelením od parcely C KN č. 412/31, druh pozemku ostatná plocha a parcely C KN č. 412/32, druh pozemku - ostatná plocha, evidovaných v katastri
nehnuteľností na LV č. 1 v k. ú. obce Malý Slavkov, žiadateľom Marcelovi Pompovi, rod. Pompa,
bytom Malý Slavkov, Gerlachovská 187/73, a manželke Ingride Pompovej, rod. Pompová, bytom
Malý Slavkov, Gerlachovská 187/73.
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 412/32, druh pozemku - ostatná plocha, o výmere
305 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 majetkovoprávne vysporiadanie pozemku
zastavaného stavbou – rodinným domom bez súpisného čísla, ktorú žiadatelia postavili bez
stavebného povolenia 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
6
Peter Badžo, Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav
Za:
Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít Svocák
0
Proti:
1
PaedDr. Ján Klein
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
0
Nehlasovali:
Počet všetkých poslancov: 7
7. Žiadosť o odpredaj pozemku – Dubjelová Alžbeta
L. Oravec (starosta obce) – informoval prítomných o žiadosti p. Dubjelovej Alžbety o odkúpenie
obecného pozemku par. č. 124/1, ktorá sa nachádza aj pred jej rodinným domom. Žiadateľka
uvádza, že by ho chcela využívať ako predzáhradku – zelenú plochu s tým, že sa zaväzuje
v prípade potreby sprístupniť daný pozemok. Požiadal prítomných, aby sa k predmetnej žiadosti
vyjadrili.
M. Pompa (poslanec obecného zastupiteľstva) – konštatuje, že v žiadosti žiadateľka neuviedla
výmery. Podľa predloženého materiálu ide o parcelu celej ulice.
L. Oravec (starosta obce) – uviedol, že ide o predbežnú žiadosť.
V rozprave o tejto žiadosti sa prítomní zhodli na tom, že takéto zelené plochy verejného
priestranstva obec nateraz nebude predávať.
Dal hlasovať za predmetnú žiadosť. Obecné zastupiteľstvo prijalo k 7. bodu programu uznesenie
č. 308/2018: Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove nesúhlasí s predajom pozemku vo
vlastníctve obce, parcela C KN číslo 124/1, evidovaný v katastri nehnuteľností na LV č. 1 v k. ú.
obce Malý Slavkov, žiadateľovi Alžbete Dubjelovej, rod. Srebalová, bytom Malý Slavkov, Lúčna
260/45.
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Hlasovanie:
Za:

Počet
7

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

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

0
0
0
0

7. Žiadosť o odpredaj pozemku – Kuchtová Petra
L. Oravec (starosta obce) – predložil na rokovanie žiadosť p. Kuchtovej Petry o odkúpenie
pozemku par. č. 195 o výmere 184 m2. Uvedený pozemok bezprostredne hraničí s pozemkom vo
vlastníctve žiadateľa a má v úmysle ho využívať ako záhradu. V prípade odpredaja, žiada obec
o splátkový kalendár, výška splátky EUR 50,00.
Po rozprave sa poslanci dohodli, že súhlasia s odpredajom a o možnosti na splátky sa rozhodne
v druhom kroku odpredaja. Starosta dal hlasovať za predmetnú žiadosť. Obecné zastupiteľstvo
prijalo k 7. bodu programu uznesenie č. 309/2018: Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
A/ súhlasí s predajom pozemku vo vlastníctve obce, parcela C KN číslo 195/2, o výmere 184
m2, ktorý vznikol oddelením od parcely C KN č. 195, evidovaný v katastri nehnuteľností na LV
č. 1 v k. ú. obce Malý Slavkov, žiadateľovi Petre Kuchtovej, rod. Kuchtová, bytom Malý Slavkov,
Lúčna 126/28
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 195/2, o výmere 184 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
6
Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Rastislav
Za:
Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít Svocák
Proti:
0
Zdržal sa:
1
Marek Pompa
Neprítomní:
0
Nehlasovali:
0
Počet všetkých poslancov: 7
Poslanec PaedDr. Ján Klein sa ospravedlnil a odišiel zo zasadania OZ.
8. Žiadosť o poskytnutie sociálnej pomoci – p. Dunka František
L. Oravec (starosta obce) – predložil prítomným žiadosť p. Dunku Františka o poskytnutie
sociálnej výpomoci vo finančnej forme vo výške EUR 150,00 na nákup palivového dreva. Žiadateľ
uvádza, že sú vo finančnej tiesni, nakoľko spolu s manželkou majú nízky dôchodok.
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Ľ. Svocák (poslanec obecného zastupiteľstva) – navrhuje, aby sa cez TSP zistilo viac ohľadom
sociálnej situácie žiadateľa, napr. koľko má detí, kto s nimi žije v spoločnej domácnosti a aký
majú skutočný príjem.
L. Oravec (starosta obce) – uviedol, že už zisťoval niektoré skutočnosti a zistil, že žiadateľ má
štyri deti v spoločnej domácnosti, žije s manželkou, dcérou a vnučkou. V dome žije aj syn
s rodinou. Je potrebné povedať, že o svojich starších rodičov sa majú predovšetkým postarať
vlastná rodina, deti. Treba rozlišovať pri posudzovaní žiadosti o sociálnu pomoc, či tu pomoc
potrebuje človek starý, chorý, osamelo žijúci. Starosta upozorňuje prítomných, že v rozpočte
obce, na to nie sú vyčlenené financie. Poukázal, že v obci máme 130 dôchodcov a možno polovica
má taký istý nízky príjem. Môže sa stať, že na budúce tu budú mať ďalšie takéto žiadosti.
Prítomní poslanci rozoberali túto situáciu, napr. poslanec Badžo uviedol, že on je sociálne cítiaci
a bolo by dobré dať to do rozpočtu a poskytnúť finančnú pomoc bez rozdielu. Navrhuje, aby sa
žiadateľovi poskytla finančná pomoc vo výške EUR 100,00, toľko stojí fúra dreva. P. Svocák
navrhol p. starostovi, aby posťahoval poslancom z platu a dal žiadateľovi na drevo.
Nakoniec rozpravy sa väčšina prítomných poslancov zhodla na tom, že žiadateľ má predovšetkým
svoju rodinu, ktorá má povinnosť postarať sa o svojich rodičov. Konštatovali, že v tomto prípade
nejde o nejakú mimoriadnu situáciu, napr. živelnú pohromu a pod, v ktorej by sa žiadateľ ocitol.
Starosta obce dal hlasovať za predmetnú žiadosť. Obecné zastupiteľstvo prijalo k 8. bodu
programu uznesenie č. 310/2018: Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove neschvaľuje
poskytnutie sociálnej pomoci vo forme finančného príspevku vo výške 150,- € z rozpočtu obce
Malý Slavko,v na nákup palivového dreva p. Dunkovi Františkovi, bytom Gerlachovská 77, Malý
Slavkov
Hlasovanie:
Počet
Mená poslancov
1
Peter Badžo
Za:
2
Ing. Tomáš Pix, Ľudovít Svocák
Proti:
3
Marek Pompa, Rastislav Pompa, Tibor Pompa
Zdržal sa:
1
PaedDr. Ján Klein
Neprítomní:
0
Nehlasovali:
Počet všetkých poslancov: 7
9. Žiadosť o bezbariérový vstup do rodinného domu – p. Pišta Ladislav
L. Oravec (starosta obce) – informuje, že p. Pišta Ladislav žiada o pomoc pri vybudovaní
bezbariérového prístupu do rodinného domu, ktorý by mu umožnil ľahšie sa pohybovať
s invalidným vozíkom. Už na predchádzajúcom zasadaní sa zaoberali s podobnou žiadosťou od
menovaného, vtedy sa mu navrhlo, nech využije najskôr dostupné možnosti cez ÚPSVaR.
Nakoľko prišla opätovná žiadosť je potrebné to riešiť. Ide o zdravotne ťažko postihnutého občana,
ktorý má amputované obe dolné končatiny a z domu môže vychádzať len za pomoci mužov.
Žiadateľ v žiadosti uvádza, že on je invalidný dôchodca jeho manželka poberá príspevok na
opatrovanie. Majú teda nedostatok finančných prostriedkov, čo im znemožňuje vykonať úpravy
z vlastných zdrojov.
Ľ. Svocák (poslanec obecného zastupiteľstva) – opäť zopakoval to, čo minule, on má osobnú
skúsenosť, že ÚPSVaR poskytuje v takýchto prípadoch finančné prostriedky aj na plošiny, či
schodolezy. Keď nedostali finančné prostriedky, tak asi niečo nesplnili z podmienok ÚPSVaR
KK.
R. Pompa (poslanec obecného zastupiteľstva) – uviedol, že aj on im pomáhal s vozíkom do domu
a môže povedať, že je to dosť fyzicky náročné.
P. Badžo (poslanec obecného zastupiteľstva) – si myslí, že obec je schopná urobiť do domu
bezbariérový vstup.
V rámci rozpravy sa nakoniec poslanci dohodli, že p. starosta pôjde na tvar miesta a dohodne so
žiadateľom, či im obec vybetónuje nájazd, alebo sa na schody namontujú železné učka. Dal
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hlasovať za predmetnú žiadosť. Obecné zastupiteľstvo prijalo k 9. bodu programu uznesenie č.
311/2018: Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove poveruje starostu obce vyriešením
bezbariérového prístupu do rodinného domu betónovým nájazdom alebo železnými učkami,
žiadateľovi p. Ladislavovi Pištovi, bytom Gerlachovská 65, Malý Slavkov.
Hlasovanie:
Počet
Mená poslancov
6
Peter Badžo, , Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav
Za:
Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít Svocák
0
Proti:
0
Zdržal sa:
1
PaedDr. Ján Klein
Neprítomní:
0
Nehlasovali:
Počet všetkých poslancov: 7
10. Žiadosť o zriadenie vecného bremena – p. Badžo Miloš a manž. Mária
L. Oravec (starosta obce) – predložil na rokovanie žiadosť p. Badža Miloša s manželkou
o zriadenie vecného bremena na uloženie vodovodnej prípojky na par. č. 678 a 680. Jedná sa
o vodovodnú prípojku k rodinnému domu žiadateľa. Informuje, že by mala byť len dočasná, lebo
v tom istom trasovaní pôjde aj verejný vodovod. Keďže p. Badžo sa chce, čo najskôr nasťahovať
do domu, vybudoval si na vlastné náklady vodovodnú prípojku. Zmluvu o vecnom bremene
potrebuje predložiť vodárom, aby mu prišli zapojiť vodomer a spustiť dodávku vody. Starosta
predkladá poslancom aj projekt na nový vodovod v lokalite Pri potoku a ukazuje trasovanie
verejného vodovodu. Po diskusii o tomto bode, dal hlasovať za predloženú žiadosť. Obecné
zastupiteľstvo prijalo k 10. bodu programu uznesenie č. 312/2018: Obecné zastupiteľstvo v Malom
Slavkove A/súhlasí so žiadosťou o zriadenie vecného bremena na priznanie práva uloženia
inžinierskych sietí - vodovodnej prípojky na parcele C KN č. 678, druh pozemku - ostatná plocha
a parcele C KN č. 680, druh pozemku - zastavaná plocha v k. ú. Obce Malý Slavkov, v rozsahu
vymedzenom geometrickým plánom č. 120/2017 p. Milošovi Badžovi, rod. Badžo, bytom
Gerlachovská 225/111 a manž. Márii Badžovej, rod. Gažiková, bytom Gerlachovská 225/111,
Malý Slavkov
B/ schvaľuje zriadenie vecného bremena na parcele C KN č. 678, druh pozemku - ostatná plocha
a parcele C KN č. 680, druh pozemku - zastavaná plocha, o výmere 18 m pre stavbu vodovodnej
prípojky a jej príslušenstva za odplatu EUR 54,00.
Hlasovanie:
Počet
Mená poslancov
6
Peter Badžo, Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav
Za:
Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít Svocák
0
Proti:
0
Zdržal sa:
1
PaedDr. Ján Klein
Neprítomní:
Nehlasovali:
0
Počet všetkých poslancov: 7
11. Odmeny poslancom OZ a starostovi obce Malý Slavkov
L. Oravec (starosta obce) – dáva slovo poslancovi T. Pompu, aby predložil svoj návrh na odmeny
poslancom a starostovi obce.
T. Pompa (poslanec obecného zastupiteľstva) – navrhuje odmeny poslancom vo výške EUR
1 100.- v hrubom a po dohode s ostatnými poslancami, navrhujú starostovi obce zvýšiť základný
plat na 70 % za mesiac november 2018.
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L. Oravec (starosta obce) – odvoláva sa na schválený rozpočet obce a položku Odmeny
a príspevky poslancom. Poukazuje na nimi schválený rozpočet obce na r. 2018 a doterajšie
čerpanie. Nie je tam už toľko, aby si mohli schváliť odmeny navrhnuté p. T. Pompom. V takomto
prípade by sa prekročilo čerpanie rozpočtu, čo nie je možné (porušenie rozpočtových pravidiel).
Po rušnejšej debate, sa nakoniec prítomní dohodli, že sa rozdelia medzi 7. poslancov tie finančné
prostriedky, ktoré ešte v rozpočte neboli vyčerpané. Navrhli odmeny EUR 522,00 v hrubom pre
každého poslanca a pre starostu obce zvýšiť základný plat na 70 % za mesiac november 2018.
Starosta obce dal hlasovať za predmetný návrh. Obecné zastupiteľstvo prijalo k 11. bodu
programu uznesenie č. 313/2018: Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove schvaľuje
a) odmeny poslancom Obecného zastupiteľstva Malý Slavkov vo výške 522,00 € v hrubom,
ktoré budú vyplatené v mzdách za mesiac november 2018,
b) na základe § 4 ods. 2 zákona 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov zvýšenie základného platu
starostu obce o 70 % s účinnosťou od 01. 11. 2018 do 30. 11 2018.
Hlasovanie:
Počet
Mená poslancov
5
Peter Badžo, Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav
Za:
Pompa, Tibor Pompa
Proti:
1
Ľudovít Svocák
Zdržal sa:
Neprítomní:
1
PaedDr. Ján Klein
Nehlasovali:
0
Počet všetkých poslancov: 7
12. Rôzne
L. Oravec (starosta obce) – predkladá návrh poslanca T. Pixu, aby sa odstránili kamene z verejného
priestranstva v celej obci pri miestnych komunikáciách, aj susediacich s MK. Starosta dáva
priestor poslancom. V rozprave hovorili aj o tom, že v našej obci sa rozrastá problém parkovania
áut na verejných priestranstvách. Vlastníci nehnuteľnosti dlhodobo využívajú verejné
priestranstva na parkovanie svojich i firemných áut, čím sa komplikuje, napr. aj plynulosť
v cestnej premávke, či bezpečnosť účastníkov cestnej premávky. Do budúcna to musí obec riešiť
prijatím VZN o parkovaní v obci. V závere rozpravy sa dohodli, že nateraz prejdú po obci, a tam,
kde sú na verejnom priestranstve pred nehnuteľnosťami kamene, budú všetky odstraňovať.
Dal hlasovať za predmetnú žiadosť. Obecné zastupiteľstvo prijalo k 12. bodu programu uznesenie
č. 314/2018: Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove súhlasí s návrhom odstránenia kameňov
z verejného priestranstva pri miestnych komunikáciách v celej obci.
Hlasovanie:
Počet
Mená poslancov
6
Peter Badžo, Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav
Za:
Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít Svocák
0
Proti:
0
Zdržal sa:
1
PaedDr. Ján Klein
Neprítomní:
0
Nehlasovali:
Počet všetkých poslancov: 7
13. Interpelácia poslancov
Nikto z prítomných poslancov neinterpeloval starostu obce.
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14. Diskusia
Diskusia prebiehala súbežne, v rámci jednotlivých bodov.
15. Záver
Starosta obce Ladislav Oravec ukončil 32. zasadanie obecného zastupiteľstva obce Malý Slavkov.
Poďakoval prítomným za účasť na rokovaní obecného zastupiteľstva a tiež za spoluprácu počas
celého volebného obdobia 2014 – 2018.

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

Overovatelia:
Rastislav Pompa

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

Ľudovít Svocák

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

Zapísala: Veronika Pirožeková
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Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
Malý Slavkov, 05. 11. 2018

Uznesenia
z 32. zasadania obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove
konaného dňa 05. novembra 2018 o 16.30 hod. v kancelárii starostu v Malom Slavkove
Uznesenie č. 296/2018
K bodu 1. Schválenie programu
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
schvaľuje
program 32. zasadania OZ
1. Otvorenie zasadania a schválenie programu
2. Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Úprava č. 1 rozpočtu obce Malý Slavkov na rok 2018
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malý Slavkov na 6 mesiacov
(10/2018 – 03/2019)
6. Schválenie predloženia žiadosti o NFP v rámci výzvy OPLZ-PO5-2018-1 pre projekt „MOPS
Malý Slavkov“ a 5 % spolufinancovania projektu
7. Žiadosti o odkúpenie pozemku – p. Jurišicová, p. Kuchtová, p. Dubjelová, p. Pompa M., p.
Oračko R., p. Pompa J., p. Oračko L., p. Šleboda
8. Žiadosť o poskytnutie sociálnej pomoci – p. Dunka
9. Žiadosť o bezbariérový vstup do rodinného domu – p. Pišta
10. Žiadosť o zriadenie vecného bremena – p. Badžo
11. Odmeny poslancom OZ a starostovi obce Malý Slavkov
12. Rôzne
13. Interpelácia poslancov
14. Diskusia
15. Záver
Hlasovanie:

Za:

Počet
6

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

0
0
1
0

Mená poslancov
Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Marek Pompa, Rastislav
Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít Svocák

Ing. Tomáš Pix

Ladislav Oravec
starosta obce Malý Slavkov
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Uznesenie č. 297/2018
K bodu 2. Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
A/schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení: Marek Pompa, Tibor Pompa
B/berie na vedomie,
že starosta obce určil
overovateľov zápisnice: Ľudovít Svocák, Rastislav Pompa
a zapisovateľku: Veronika Pirožeková
Hlasovanie:
Za:

Počet
6

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

0
0
1
0

Mená poslancov
Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Marek Pompa, Rastislav
Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít Svocák

Ing. Tomáš Pix

Ladislav Oravec
starosta obce Malý Slavkov
Uznesenie 298/2018
K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení z 31. zasadania OZ, konaného 18. 07. 2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení z 31. zasadania OZ, konaného 18. 07. 2018, ako informatívnu.
Hlasovanie:
Za:

Počet
6

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

0
0
1
0

Mená poslancov
Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Marek Pompa, Rastislav
Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít Svocák

Ing. Tomáš Pix

Ladislav Oravec
starosta obce Malý Slavkov
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Uznesenie 299 /2018
K bodu 4. Úprava č. 1 rozpočtu obce Malý Slavkov na rok 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
schvaľuje
úpravu č. 1 rozpočtu obce Malý Slavkov na rok 2018
Hlasovanie:
Za:

Počet
6

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

0
0
1
0

Mená poslancov
Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Marek Pompa, Rastislav
Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít Svocák

Ing. Tomáš Pix

Ladislav Oravec
starosta obce Malý Slavkov

Uznesenie 300/2018
K bodu 5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malý Slavkov na 6 mesiacov
(10/2018 – 03/2019)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkov
schvaľuje
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malý Slavkov na 6 mesiacov (10/2018 –
03/2019)

Hlasovanie:
Za:

Počet
5

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

0
1
1
0

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

Ladislav Oravec
starosta obce Malý Slavkov
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Uznesenia 301/2018
K bodu 6. Schválenie predloženia žiadosti o NFP v rámci výzvy OPLZ-PO5-2018-1 pre projekt
„MOPS Malý Slavkov“ a 5 % spolufinancovania projektu
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkov
schvaľuje
A/predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPLZ-PO5-2018-1 pre projekt „MOPS Malý Slavkov“,
ktorý je zrealizovaný v obci Malý Slavkov s prítomnosťou marginalizovanej rómskej komunity
v Prešovskom samosprávnom kraji, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja
obce.
B/ zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP,
C/ z celkových oprávnených výdavkov na projekt v maximálnej výške 99 378,94 EUR, je zabezpečené
povinné spolufinancovanie projektu obcou Malý Slavkov minimálne vo výške 5% z celkových
oprávnených výdavkov projektu. Spôsob povinného spolufinancovania projektu bude zo strany obce
Malý Slavkov vo výške 4 968,95 EUR z vlastných zdrojov obce Malý Slavkov.
E/ zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel medzi
celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu z vlastných zdrojov obce
Malý Slavkov.
F/ predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPLZ-PO5-2018-1 pre projekt „MOPS Malý Slavkov“ a 5
% spolufinancovania projektu.
Hlasovanie:
Za:

Počet
6

1
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
Nehlasovali:
Počet všetkých poslancov: 7

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

Ladislav Oravec
starosta obce Malý Slavkov
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Uznesenie 302/2018
K bodu 7. Schválenie predaja pozemku par. č.126/29 – Anne Jurišicovej
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
schvaľuje
predaj 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. 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, za cenu 7,- €/m2.
Celková výmera odpredávaného pozemku je 23 m2, cena celkom 161,- €, slovom jedenstošesťdesiatjeden
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 –
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:

Za:

Počet
6

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

0
1
0
0

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

Ladislav Oravec
starosta obce Malý Slavkov

Uznesenia č. 296 – 314/2018 z 32. zasadania OZ, konaného 05. 11. 2018

6

Uznesenie 303/2018
K bodu 7. Schválenie predaja pozemku par. č.412/1, 232/1 – Jozefovi Šlebodovi a manželke Oľge
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
schvaľuje
predaj pozemku vo vlastníctve obce parcela C KN číslo 412/68, druh pozemku ostatná plocha, o výmere
22 m2, a parcela C KN č. 232/26, druh pozemku vodná plocha, o výmere 192 m2 vedená na LV 1,
geometrickým plánom č. 63/2018, zo dňa 06. 07. 2018, vyhotoveným Ing. Jánom Maniakom –
geodetom, Medňanského 50, Spišská Belá - Strážky, ktorý autorizačne overil dňa 09. 07. 2018 Ing.
Vladimír Kupčo a úradne overila dňa 16. 07. 2018, pod číslom G1 465/18, Ing. Iveta Kapolková, OÚ
Kežmarok, Katastrálny odbor. žiadateľom Jozefovi Šlebodovi, rod. Šleboda a manželke Oľge
Šlebodovej, rod. Bordigová, bytom Malý Slavkov, Sv. Michala 217/11, za cenu 7,- €/m2.
Celková výmera odpredávaného pozemku 214 m2, cena celkom 1498,- €, slovom
jedentisícštyristodeväťdesiatosem 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:
Za:

Počet
6

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

0
1
0
0

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

Ladislav Oravec
starosta obce Malý Slavkov
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Uznesenie 304/2018
K bodu 7. Žiadosť o odpredaj pozemku – Oračko Ladislav ml. a manž. Irma
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
A/ súhlasí
s predajom pozemku vo vlastníctve obce, parcela C KN číslo 412/20, druh pozemku ostatná plocha,
o výmere 280 m2, ktorá vznikla oddelením od parcely C KN č. 412/1, evidovanej v katastri
nehnuteľnosti na LV č. 1 v k. ú. obce Malý Slavkov, žiadateľom Ladislavovi Oračkovi, rod. Oračko,
bytom Malý Slavkov, Gerlachovská 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 plocha, o výmere 280
m2, prevod sa uskutoční podľa § 9a ods. 8 písm. e), zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí, t. j. podľa
osobitného zreteľa, za cenu 11,- €/m2 (V zmysle Znaleckého posudku č. 81/2016).
Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že ide o majetkoprávne vysporiadanie pozemku
zastavaného stavbou – rodinným domom bez súpisného čísla, ktorú žiadatelia postavili bez stavebného
povolenia 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:
Za:

Počet
6

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

0
1
0
0

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

Ladislav Oravec
starosta obce Malý Slavkov
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Uznesenie 305/2018
K bodu 7. Žiadosť o odpredaj pozemku – Pompa Jaroslav a manž. Erika
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
A/ súhlasí
s predajom pozemkov vo vlastníctve obce, parcela C KN číslo 412/15, druh pozemku - zastavaná
plocha, o výmere 180 m2 a parcela C KN číslo 412/63, druh pozemku - zastavaná plocha, o výmere
291 m2, ktoré vznikli oddelením od parcely C KN č. 412/1, druh pozemku - ostatná plocha, o výmere
12153 m2, parcely C KN č. 412/14, druh pozemku - ostatná plocha, o výmere 210 m2 a parcely C KN
č. 412/15, druh pozemku - ostatná plocha, o výmere 235 m2, evidovaných v katastri nehnuteľností na
LV č. 1 v k. ú. obce Malý Slavkov, žiadateľom Jaroslavovi Pompovi, rod. Pompa, bytom Malý
Slavkov, Gerlachovská 184/93, a manželke Erike Pompovej, rod. Pištová, bytom Malý Slavkov,
Gerlachovská 184/93
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 412/15, druh pozemku - zastavaná plocha, o výmere
180 m2 a parcela C KN číslo 412/63, druh pozemku - zastavaná plocha, o výmere 291 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 – rodinným domom bez súpisného čísla, ktorú žiadatelia postavili bez stavebného
povolenia 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:
Za:

Počet
6

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

0
1
0
0

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

Ladislav Oravec
starosta obce Malý Slavkov
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Uznesenie 306/2018
K bodu 7. Žiadosť o odpredaj pozemku – Oračko Rastislav a manž. Zuzana
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
A/ súhlasí
predajom pozemku vo vlastníctve obce, parcela C KN číslo 412/33, druh pozemku – ostatná plocha,
o výmere 370 m2, ktorý vznikol oddelením od parcely C KN č. 412/1, druh pozemku - ostatná plocha,
parcely C KN č. 412/14, druh pozemku - ostatná plocha, parcely C KN č. 412/32, druh pozemku ostatná plocha a parcely C KN č. 412/33, druh pozemku - ostatná plocha, evidovaných v katastri
nehnuteľností na LV č. 1 v k. ú. obce Malý Slavkov, žiadateľom Rastislavovi Oračkovi, rod. Oračko,
bytom Malý Slavkov, Gerlachovská 90/75, a manželke Zuzane Oračkovej, rod. Pištová, bytom Malý
Slavkov, Gerlachovská 90/75.
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 412/33, druh pozemku - ostatná plocha, o výmere 370
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 – rodinným domom bez súpisného čísla, ktorú žiadatelia postavili bez stavebného
povolenia 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:
Za:

Počet
6

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

0
1
0
0

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

Ladislav Oravec
starosta obce Malý Slavkov
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Uznesenie 307/2018
K bodu 7. Žiadosť o odpredaj pozemku – Pompa Marcel a manž. Ingrida
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
A/ súhlasí
s predajom pozemku vo vlastníctve obce, parcela C KN číslo 412/32, druh pozemku – ostatná plocha,
o výmere 305 m2, ktorý vznikol oddelením od parcely C KN č. 412/31, druh pozemku - ostatná plocha
a parcely C KN č. 412/32, druh pozemku - ostatná plocha, evidovaných v katastri nehnuteľností na LV
č. 1 v k. ú. obce Malý Slavkov, žiadateľom Marcelovi Pompovi, rod. Pompa, bytom Malý Slavkov,
Gerlachovská 187/73, a manželke Ingride Pompovej, rod. Pompová, bytom Malý Slavkov,
Gerlachovská 187/73.
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 412/32, druh pozemku - ostatná plocha, o výmere 305
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 – rodinným domom bez súpisného čísla, ktorú žiadatelia postavili bez stavebného
povolenia 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:
Za:

Počet
6

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

0
1
0
0

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

Ladislav Oravec
starosta obce Malý Slavkov
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Uznesenie 308/2018
K bodu 7. Žiadosť o odpredaj pozemku – Dubjelová Alžbeta
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
nesúhlasí
so žiadosťou o odpredaj pozemku vo vlastníctve obce, parcela C KN číslo 124/1, evidovaný v katastri
nehnuteľností na LV č. 1 v k. ú. obce Malý Slavkov, žiadateľovi Alžbete Dubjelovej, bytom Malý
Slavkov, Lúčna 260/45
Hlasovanie:
Počet
Mená poslancov
7
Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Marek
Za:
Pompa, Rastislav Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít Svocák
0
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
0
Nehlasovali:
Počet všetkých poslancov: 7
Ladislav Oravec
starosta obce Malý Slavkov
Uznesenie 309/2018
K bodu 7. Žiadosť o odpredaj pozemku – Kuchtová Petra
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
A/ súhlasí
s predajom pozemku vo vlastníctve obce, parcela C KN číslo 195/2, o výmere 184 m2, ktorý vznikol
oddelením od parcely C KN č. 195, evidovaný v katastri nehnuteľností na LV č. 1 v k. ú. obce Malý
Slavkov, žiadateľovi Petre Kuchtovej, rod. Kuchtová, bytom Malý Slavkov, Lúčna 126/28
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 195/2, o výmere 184 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:
Za:

Počet
6

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

0
1
0
0

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

Ladislav Oravec
starosta obce Malý Slavkov
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Uznesenie 310/2018
K bodu 8. Žiadosť o poskytnutie sociálnej pomoci – p. Dunka František
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
neschvaľuje
poskytnutie sociálnej pomoci vo forme finančného príspevku vo výške 150,- € z rozpočtu obce Malý
Slavkov, na nákup palivového dreva p. Dunkovi Františkovi, bytom Gerlachovská 77, Malý Slavkov
Hlasovanie:
Počet
1
Za:
2
Proti:
3
Zdržal sa:
1
Neprítomní:
0
Nehlasovali:
Počet všetkých poslancov: 7

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

Ladislav Oravec
starosta obce Malý Slavkov

Uznesenie 311/2018
K bodu 9. Žiadosť o poskytnutie sociálnej pomoci – p. Pišta Ladislav
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
poveruje
starostu obce vyriešením bezbarierového prístupu do rodinného domu betónovým nájazdom alebo
železnými učkami, žiadateľovi p. Ladislavovi Pištovi, bytom Gerlachovská 65, Malý Slavkov.
Hlasovanie:
Za:

Počet
6

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

0
0
1
0

Mená poslancov
Peter Badžo, , Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav
Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít Svocák

PaedDr. Ján Klein

Ladislav Oravec
starosta obce Malý Slavkov
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Uznesenie 312/2018
K bodu 10. Žiadosť o zriadenie vecného bremena – p. Badžo Miloš a manž. Mária
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
A/súhlasí
so žiadosťou o zriadenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí - vodovodnej
prípojky na parcele C KN č. 678, druh pozemku - ostatná plocha a parcele C KN č. 680, druh pozemku
- zastavaná plocha v k. ú. Obce Malý Slavkov, v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č.
120/2017 p. Milošovi Badžovi, rod. Badžo, bytom Gerlachovská 225/111 a manž. Márii Badžovej, rod.
Gažiková, bytom Gerlachovská 225/111, Malý Slavkov
B/ schvaľuje

zriadenie vecného bremena na parcele C KN č. 678, druh pozemku - ostatná plocha a parcele C KN č.
680, druh pozemku - zastavaná plocha, o výmere 18 m pre stavbu vodovodnej prípojky a jej
príslušenstva za odplatu EUR 54,00.
Hlasovanie:
Za:

Počet
6

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

0
0
1
0

Mená poslancov
Peter Badžo, Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav
Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít Svocák

PaedDr. Ján Klein

Ladislav Oravec
starosta obce Malý Slavkov
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Uznesenie 313/2018
K bodu 11. Odmeny poslancom OZ a starostovi obce Malý Slavkov
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
schvaľuje
a) odmeny poslancom Obecného zastupiteľstva Malý Slavkov vo výške 522,00 € v hrubom, ktoré
budú vyplatené v mzdách za mesiac november 2018,
b) na základe § 4 ods. 2 zákona 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov zvýšenie základného platu starostu obce
o 70 % s účinnosťou od 01. 11. 2018 do 30. 11 2018
Hlasovanie:
Za:

Počet
5

Proti:
1
Zdržal sa:
Neprítomní:
1
Nehlasovali:
0
Počet všetkých poslancov: 7

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

Ladislav Oravec
starosta obce Malý Slavkov

Uznesenie 314/2018
K bodu 12. Rôzne
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
súhlasí
s návrhom odstránenia kameňov z verejného priestranstva pri miestnych komunikáciách v celej obci.
Hlasovanie:
Počet
Mená poslancov
6
Peter Badžo, Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav
Za:
Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít Svocák
0
Proti:
0
Zdržal sa:
1
PaedDr. Ján Klein
Neprítomní:
0
Nehlasovali:
Počet všetkých poslancov: 7

Ladislav Oravec
starosta obce Malý Slavkov
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