
  

 

 

O B E C    MA L Ý    S L A V K O V 
                                                                                          Malý SlavkovĽ 20. 05. 2014 

Z Á P I S N I C A 
z  32. zasadnutia obecného zastupiteľstva  v Malom Slavkove konaného 
dňa 20. mája 2014 o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu 

 

Prítomní: František BiesĽ Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Hudovít SvocákĽ Ján Štancel  
 
Ospravedlnený: Marek Pišta 
Prezenčná listina tvorí neoddeliteInú súčasť tejto zápisnice. 

       Program: 
1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 
2.  Určenie návrhovej komisieĽ overovateIov zápisnice a zapisovateIa 
3.  Kontrola plnenia uznesení z 19. 03. 2014 
4.  Interpelácia poslancov 
5.  Hospodárenie obce Malý Slavkov za mesiac február – a marec 2014 
6.  Rozpočet obce Malý Slavkov na roky 2014 – 2016 – programový rozpočet 
7.  Určenie ceny stavebných pozemkov v lokalite Pri potoku 
8.  Žiadosť o odkúpenie pozemku – ornej pôdy parc. č. 253/1 a 523 – p. Jurišica 
9.  Žiadosť o odkúpenie pozemku – p. Šašalová  
10.  Žiadosť o odkúpenie pozemku – p. Gallik, p. Prusak 
11.  Žiadosti občanov o kúpu pozemkov 
12.  Žiadosť o zabezpečenie pouličného osvetlenia 
13.  Obnova verejného osvetlenia - ponuka 
14.  Rôzne 
15.  Záver 

 
Úvod 
 
     Tridsiate druhé  zasadanie obecného zastupiteIstva zahájil a viedol starosta obce p. Ladislav Oravec. 
Privítal poslancov obecného zastupiteIstva. KonštatovalĽ že obecné zastupiteIstvo je uznášania schopnéĽ 
zo siedmich poslancov sú  prítomní 6.   
Predložil na schválenie program 32. zasadania OZ s týmĽ že doplnil tento program o bod Zmluva 
o prevode obchodného podielu – Malý Slavkov s.r.o. a následne  požiadal  o jeho  prípadné doplnenie zo 
strany poslancov. 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 345/2014: Obecné zastupiteľstvo v 
Malom Slavkove schvaľuje program rokovania 32. zasadania obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove 
doplnený o bod Zmluva o prevode obchodného podielu – Malý Slavkov s.r.o. 
       Program: 

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 
2.  Určenie návrhovej komisieĽ overovateIov zápisnice a zapisovateIa 



3.  Kontrola plnenia uznesení z 19. 03. 2014 
4.  Interpelácia poslancov 
5.  Hospodárenie obce Malý Slavkov za mesiac február – a marec 2014 
6.  Rozpočet obce Malý Slavkov na roky 2014 – 2016 – programový rozpočet 
7.  Určenie ceny stavebných pozemkov v lokalite Pri potoku 
8.  Žiadosť o odkúpenie pozemku – ornej pôdy parc. č. 253/1 a 523 – p. Jurišica 
9.  Žiadosť o odkúpenie pozemku – p. Šašalová  
10.  Žiadosť o odkúpenie pozemku – p. Gallik, p. Prusak 
11.  Žiadosti občanov o kúpu pozemkov 
12.  Žiadosť o zabezpečenie pouličného osvetlenia 
13.  Obnova verejného osvetlenia - ponuka 
14.  Zmluva o prevode obchodného podielu – Malý Slavkov s.r.o. 
15. Rôzne 
16.  Záver 

Hlasovanie: 
za: František BiesĽ Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Hudovít SvocákĽ Ján Štancel 
proti: 
zdržal sa:  
neprítomný(í): Marek Pišta 
 
Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa 
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – určil  
do návrhovej komisie: František BiesĽ Ján Štancel  
za overovateIov zápisnice: Mgr. Ján KleinĽ Emil Pišta 
ZapisovateI zápisnice: Veronika Pirožeková 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 346/2014: Obecné zastupiteľstvo v 
Malom Slavkove určuje 
návrhovú komisiu v zložení: František Bies, Ján Štancel 
overovateľov zápisnice v zložení: Mgr. Ján Klein, Emil Pišta 
zapisovateľ: Veronika Pirožeková 
Hlasovanie: 
za: František BiesĽ Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Hudovít SvocákĽ Ján Štancel 
proti: 
zdržal sa:  
neprítomný(í): Marek Pišta 
 
NeoddeliteInou súčasťou tejto zápisnice je elektronická nahrávka DVD nosiča č. 33/1Ľ2Ľ3Ľ4Ľ5/2014 
 
Kontrola plnenia uznesení 
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – požiadal prítomných poslancov o vyjadrenie sa ku kontrole plnenia 
uzneseníĽ ktorú obdŕžali v písomnej forme. 
P. František Bies (poslanec  obecného zastupiteIstva) – sa informoval k uz. č. 339/14 nakoIko ho starosta 
nepodpísalĽ prečo to nie je v programe.  
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – uviedolĽ že uznesenie nepodpísalĽ lebo podIa neskorších zistení 
komisiaĽ ktorá vyhodnocovala žiadosti o nenávratné dotácie z rozpočtu obce nebola uznášania schopnáĽ 
vyhodnotenie neprebehlo podIa daných pravidielĽ preto rozhodolĽ že komisia musí nanovo  prehodnotiť 
žiadosti so všetkýmĽ čo k tomu treba.   
P. František Bies (poslanec  obecného zastupiteIstva) – sa dotazovalĽ či sa to do prázdnin stihne. 
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – uviedolĽ že sa to stihneĽ  dal za pravdu p. Svocákovi 
a jeho  pripomienkam na  predchádzajúcom zastupiteIstve.  
P. Hudovít Svocák (poslanec  obecného zastupiteIstva) – sa informoval, k uz. č. 344/2014Ľ či išla žiadosť 
v rámci výzvy riešenia nepriaznivej situácie rómskej komunityĽ @alej sa informovalĽ prečo nie je na 
zasadaní prítomná riaditeIka škôlky. 



P. Ladislav Oravec (starosta obce) – uviedolĽ že žiadosť bola pripravenáĽ ešte je treba niečo doplniť avšak  
vidí tam veIký otáznikĽ aby obec bola v tejto výzve úspešná. P. riaditeIka sa ospravedlnilaĽ príde na 
budúce zasadanie OZ.   
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 347/2014: Obecné zastupiteľstvo v 
Malom Slavkove berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 19. 03. 2014. 
Hlasovanie: 
za: František BiesĽ Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Hudovít SvocákĽ Ján Štancel 
proti: 
zdržal sa:  
neprítomný(í): Marek Pišta  
 
Interpelácia poslancov 
P. František Bies (poslanec  obecného zastupiteIstva) – chce vedieť informácie o PoIskuĽ či to splnilo 
svoj účel. 
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informoval prítomných o zahraničnej ceste do PoIského Slawkowa. 
Náš zbor sa prezentoval na námestí  pri podpise zmluvy a v Slawkowskom kostole. Zmluvu 
o cezhraničnej spolupráci podpísali PoIské mesto  SlawkowĽ České mesto  Slavkov u Brna a obec Malý 
Slavkov.  ZopakovalĽ že tieto zmluvy o cezhraničnej spolupráci majú podstatný význam pri zapájaní sa 
obce  do rôznych projektov.  UviedolĽ že pre našu obec bude táto zahraničná partnerská  spolupráca 
efektívna.   České mesto Slavkov u Brna má dôležité konexie na ministerstveĽ čo  môže napomôcťĽ aby 
boli žiadostiĽ ktoré z tejto spolupráce vzíduĽ  úspešné. Informoval napr. o jednom z prvých   projektoch 
Erazmus,  kde  ide o  výučbu anglického jazyka  pre deti zo škôl podIa vekových kategórií.  Do budúcna 
to budú aj iné projekty. Všetko sa bude odvíjať aj od financií. 
P. Hudovít Svocák (poslanec  obecného zastupiteIstva) – uviedolĽ že poliaci vedia  z takýchto 
cezhraničných projektov  získať neskutočné peniaze na rozvoj a v  prospech miestĽ či obcí.   
P. František Bies (poslanec  obecného zastupiteIstva) – spomínalĽ že ke@ on bol vo vedení obceĽ jeho 
generácia snívala o takýchto veciach a teraz sa to napĺňa. On to podporuje. Dotazoval sa u starostu, ako sa 
rieši problém s líškouĽ ktorá sa pohybuje  po obci a robí Iu@om škody. Aj on sám patrí medzi 
poškodenýchĽ chcel to riešiť humánneĽ zabezpečil si z TANAP-u pasceĽ ale líška je prefíkaná.      
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – vie o tom probléme. Treba striehnuť a snažiť sa ju odchytiť. Riešil to  
s p. VančomĽ problém je v tomĽ že na líšku nechce nikto poIovať. Riešenie vidí v dobrom plote. 
P. František Bies (poslanec  obecného zastupiteIstva) – uviedolĽ že on má svoj pozemok zabezpečený 
dobrým plotom. Osobne videl ako líška skáče cez vysoký plot. 
P. Anton Oračko (poslanec  obecného zastupiteIstva) – žiadal vysypať kameň na prístupovú cestu ku 
ŠaňoviĽ aby sa tam v daždivom počasí vedeli dostať smetiarske autá.     
P. Ján Štancel (poslanec  obecného zastupiteIstva) – uviedolĽ že ak tam má byť podIa ÚPN obce cestaĽ 
navrhuje to zatiaI rieši takĽ že aktivační pracovníci nazbierajú na jeseň z rolí kameneĽ ktorými sa 
problémový  terén vyštítuje.  
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – konštatovalĽ že všetko sa nedá urobiť naraz. Stanovili si priority - 
určitý plán prác  a podIa neho  sa ide. Ak sa urobí niečo na viacĽ tak je to  dobré. V prípadeĽ že budú 
nejaké zostatky   drvyĽ  ke@ sa dorobia chodníkyĽ môže sa to použiť ku Šaňovi. Zdôraznil všakĽ že 
prvoradé sú projektyĽ na ktoré obec získala financie z EÚ. 
P. Hudovít Svocák (poslanec  obecného zastupiteIstva) – nevie o tomĽ aké sú to tie stanovené priority. 
Plán potrebných prác v obci mali pripraviť všetci poslanci. PokiaI vieĽ tak len on a starosta 
odprezentovali  svoje plány. Navrhuje urobiť zoznam potrebných prác a odškrtávať ho.  
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – na júnové zasadanie urobíme zoznámĽ čo sme urobili z Hudovej 
prezentácie. P. Svocák si to zoberie na zodpovednosť. 
 
Hospodárenie obce Malý Slavkov za mesiac február a marec 2014 
P. František Bies (poslanec  obecného zastupiteIstva) – konštatovalĽ že zima bola dobrá (položka údržba 
MK) 
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – uviedolĽ že  letná údržba bude drahšia ako zimná (kosenie) 
P. Hudovít Svocák (poslanec  obecného zastupiteIstva) – sa informovalĽ či sa elektrika platí štvrťročne 
a prečo má MŠ za plyn až 650Ľ00 €? 



P. Ladislav Oravec (starosta obce) – elektrika sa platí štvrťročneĽ plyn mesačne. Škôlke pribudli nové 
priestory.   
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 348/2014: Obecné zastupiteľstvo v 
Malom Slavkove berie na vedomie informácie o hospodárení obce Malý Slavkov za mesiac február – 
a marec 2014 
Hlasovanie: 
za: František BiesĽ Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Hudovít SvocákĽ Ján Štancel 
proti: 
zdržal sa:  
neprítomný(í): Marek Pišta  
 
Rozpočet obce Malý Slavkov na roky 2014 – 2016 – programový rozpočet 
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informovalĽ že o programovom rozpočte rokovali už v decembri 
2013 (12. 12. 2013). NakoIko zákon začal platiť až od 14. decembra 2013Ľ OZ musí nanovo rozhodnúťĽ 
či obec bude alebo nebude uplatňovať programový rozpočet na r. 2014 - 2016. Dal hlasovať o tomto 
bode.  
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 349/2014: Obecné zastupiteľstvo v 
Malom Slavkove rozhoduje, že obec Malý Slavkov nebude uplatňovať  programový rozpočet. 
Hlasovanie: 
za: František BiesĽ Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Hudovít SvocákĽ Ján Štancel 
proti: 
zdržal sa:  
neprítomný(í): Marek Pišta  
 
Určenie ceny stavebných pozemkov v lokalite Pri potoku 
P. Hudovít Svocák (poslanec  obecného zastupiteIstva) – predpokladáĽ že ide o pozemky kde sú čierne 
stavby. PripomenulĽ že sa bavili o tomĽ že cena pozemku v danej lokalite sa bude odvíjať od nákladov. 
Všetko je potrebné zahrnúť do ceny. Preto navrhuje zaoberať sa cenou až po ukončení a schválení 
čiastkovej zmeny  ÚPN obce v lokalite „Pri potoku“Ľ kedy  budú vedieť výdavky. UpozornilĽ že  cena 
pozemku nemôže byť nižšiaĽ ako určí znalecĽ k tomu sa musia pripočítať aj vynaložené náklady na 
čiastkovú zmenu  ÚPN a  inžinierske siete.      
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – konštatovalĽ že nevie ako sa to bude riešiťĽ má toIko žiadostíĽ že tam 
ani niet toIko pozemkov. 
P. Hudovít Svocák (poslanec  obecného zastupiteIstva) – kritizovalĽ že stavby sú tam postavené krížom 
krážomĽ on  je zvedavýĽ ako sa to tam vyrieši.  
P. Anton Oračko (poslanec  obecného zastupiteIstva) – sa ohradilĽ že tam predsa bol geodet.  
Prítomní rómski občania: nespokojne poukázaliĽ dokedy budú ešte čakať. Majú nakúpený stavebný 
materiálĽ  stavby sú rozostavanéĽ stálo ich to nemálo prostriedkov. 
P. Ladislav Oravec (starosta obce) –  informovalĽ že občania si sami zavolali geodetaĽ ktorý bol za 
starostom. Dal mu  k dispozícii  obecný geometrický plánĽ na základe ktorého geodet zhotovil nový GP. 
Geodeta si zaplatili rómski občania sami. Nikto z týchĽ ktorí tam začali stavaťĽ nemôže byť nazlostenýĽ 
lebo začali stavať ešte pred zameranímĽ tak ako komu pasovalo. Načo zo seba robia hrdinov. Práce na 
čiastkovej zmene ÚPN už vrcholiaĽ čaká sa už len na vyjadrenie Prešovského samosprávneho kraja. Ak 
bude mať k dispozícii ich kladné rozhodnutieĽ na druhý deň sa môžeme stretnúť a riešiť to.       
P. František Bies (poslanec  obecného zastupiteIstva) – sa informoval, ako to v predmetnej lokalite 
vyzeralo po tých daž@och.  
P. Ladislav Oravec (starosta obce) –  poukázalĽ že teraz v tých daž@och  sa to ukázaloĽ kde skončila    
vodaĽ do potoka  nešla. A to ešte až tak strašne nepršalo.  Potvrdilo saĽ ako veImi je v tejto lokalite 
potrebný valĽ ktorý je navrhnutý v čiastkovej zmene ÚPNĽ a proti ktorému majú práve tíĽ ktorí tam 
stavajúĽ toIko pripomienok. ZatiaI tam ešte nikto nebývaĽ sú tam len rozostavané stavby. Čo potomĽ ak 
tam už budú bývaťĽ bude zle. Je dôležité  dodržať  ÚPN obceĽ a tak sa do budúcna vyvarovať  
neoprávnených požiadaviek zo strany stavebníkovĽ napr. na vybudovanie cestyĽ elektriky a pod. Uviedol, 
že to chce pripraviť takĽ aby nemusel nikoho zavádzať a mohol kIudne spať.  
P. Hudovít Svocák (poslanec  obecného zastupiteIstva) – opäť zdôraznilĽ ako môžu už teraz určiť cenu 
pozemkuĽ ke@ nevedia výšku nákladov s tým všetkým spojenú.  



Mgr. Ján Klein (poslanec  obecného zastupiteIstva) – kritizovalĽ že by to bola totálna neférovosťĽ ak by sa 
cena za čiastkovú zmenu  ÚPN nepremietla do ceny za pozemok. Ako k tomu prídu ostatní občaniaĽ ktorí 
sa podieIali na nákladoch čiastkovej zmeny ÚPN v lokalite BiesĽ Jezerčák....  
P. Anton Oračko (poslanec  obecného zastupiteIstva) – poukázalĽ že sú to zlé pozemkyĽ koIko majú mať 
ešte svojich nákladov. 
P. Hudovít Svocák (poslanec  obecného zastupiteIstva) – uviedolĽ že konečne budú robiť a zveIa@ovať 
svojeĽ hádam nechcúĽ aby im oni išli upravovať terényĽ či upratovať.   
P. Emil Pišta (poslanec  obecného zastupiteIstva) –  povedalĽ že to nebudú drahé pozemkyĽ lebo je tam 
zlý terén. 
P. Hudovít Svocák (poslanec  obecného zastupiteIstva) – upozornil p. PištuĽ čo to rozprávaĽ ak by aj  
samotný pozemok nebol drahýĽ čo inžinierske siete. Chcú hádam stavebné pozemky  a nie lúku. 
P. František Bies (poslanec  obecného zastupiteIstva) – povedalĽ že bude šikovnosťou starostu obceĽ ak 
by vedel získať  napr.  na vybudovanie IS financie z nejakých fondov. Potom by sa cena mohla znižovať. 
Teraz dávajú poslancom ťažké otázkyĽ odkiaI majú už teraz vedieť stanoviť cenu za pozemok.  
P. Ladislav Oravec (starosta obce) –  informovalĽ že aj kvôli tomu to dal do programuĽ lebo cena za 
pozemok je pre žiadateIa dôležitáĽ  aby  vedeli na čom sú. Predbežne to môže  byť aj 20Ľ00 €.  
P. Hudovít Svocák (poslanec  obecného zastupiteIstva) – nesúhlasí s týmĽ aby starosta hovoril predbežnú 
cenu za pozemok.  
Prítomní rómski občania a poslanci  prejavili svoju nespokojnosťĽ že je to veIa.  Nastala hlučná rozprava 
medzi prítomnými. P. Svocák kriticky poukázal na toĽ čo sú teraz nespokojníĽ kto im  tam  dovolil stavať.  
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 350/2014: Obecné zastupiteľstvo v 
Malom Slavkove  rozhoduje, že určením ceny stavebných pozemkov v lokalite Pri potoku sa Obecné 
zastupiteľstvo v Malom Slavkove bude zaoberať až po schválení čiastkovej zmeny ÚPN obce Malý 
Slavkov  v lokalite Pri potoku. 
Hlasovanie: 
za: František BiesĽ Mgr. Ján KleinĽ  Hudovít SvocákĽ Ján Štancel 
proti: 
zdržal sa: Anton OračkoĽ Emil Pišta 
neprítomný(í): Marek Pišta  
 
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – požiadal prítomných poslancovĽ  aby uprednostnili v programe 
rokovania bod 13. Obnova verejného osvetleniaĽ nakoIko prišiel zástupca spoločnosti EcoLed Solutions 
a. s,.  aby informoval o možnostiach obnovy verejného osvetlenia v obci. Prítomní poslanci súhlasili so 
zmenou v poradí bodov programu. 
 
Obnova verejného osvetlenia - ponuka 
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – dal slovo zástupcovi spoločnosti EcoLed Solutions a. s. (ELS)   
Zástupca spoločnosti EcoLed Solutions a.s.: informoval prítomnýchĽ že ich spoločnosť sa zaoberá 
návrhmiĽ realizáciouĽ inštaláciou riešenia v oblasti osvetlenia. Má mnohé referencieĽ napr. 40 
zazmluvnených obcíĽ riešia diaInice  a mnoho  aktivít v tomto smere.  Na základe podkladovĽ ktoré dostal 
od starostu obce, vypracovali analýzu obnovy verejného osvetlenia pre obec Malý Slavkov.   Ide  celkovo 
o 65 ks verejného osvetlenia (VO)Ľ kde by sa vymenili pôvodné svietidlá  za LED svietidlá najnovšej 
generácie s výkonmi 16W a 25W.  Pri  33 ks verejného osvetlenia sú nevyhovujúce  výložníkyĽ  teda je 
potrebné vymeniť celé svietidloĽ nie len lampu. Išlo by o osvetlenie na uliciach  GerlachovskáĽ 
DružstevnáĽ LúčnaĽ LomnickáĽ Sv. Michala za ročnú platbu 4 296Ľ00 EUR s DPH.  Nasvietenie Iadovej 
plochy a vianočná výzdoba by bola grátis. Tieto výrobky majú životnosť 20 rokov. Spoločnosť by 
podpísala s obcou  zmluvu na 13 rokov +  bezplatný prevod. Predmetom služby by bola výmena VO 
v réžii ELSĽ manažment projektu obnovy a následne údržba svietidielĽ možnosť doplnenia nových 
svetelných bodov (napr. nové ulice a pod.) a prevádzka by bola v ich zodpovednosti. Na  konci 
zmluvného vzťahu by sa odovzdali svietidlá do majetku obce za 1Ľ00 €Ľ alebo  by sa @alej podpísala 
partnerská zmluva. Išlo by o ročnú dobu svietenia verejného osvetlenia 3832Ľ5 hodín bez nočného 
vypínaniaĽ či stmievania podIa predpísaných noriem. V nasledujúcich rokoch môže byť cena upravená 
o index rastu ceny energieĽ ktorý určuje  regulačný úrad SR. Spoločnosť ELS vie udržať nárast do 2 %. 
Ak sa to náhodou prevýšiĽ urobí sa doplnok k partnerskej  zmluveĽ v ktorej je všetko detailne ošetrené.  
Ich zmluva o partnerstve je prijateIná a akceptovateIná. 



P. Hudovít Svocák (poslanec  obecného zastupiteIstva) – sa informoval čo v prípadeĽ ak  by mala  obec 
záujem len o svietidlá a či by obec nemohla ísť do toho cez MAS-ku. 
Zástupca spoločnosti  EcoLed Solutions a.s.:  ich spoločnosť je ústretováĽ vedia sa dohodnúť. Cena 
svietidla sa odvíja od watáži. Majú aj také obceĽ ktorým dodali len svietidlá. Ide o toĽ že taká obec je 
potom v dlhovej službe. Ak by všetko financovala ich spoločnosťĽ nebude to v dlhovej službe. On vidí 
v dlhodobom partnerstve celkom výhodu.      
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – starosta uviedolĽ že je to dobrá ponukaĽ v niečom to je výhodnéĽ 
v niečom nie. Trošku vidí problém v tomĽ že pred trinástimi rokmi sa v obci robila rekonštrukcia VO. 
Obec potrebuje znížiť spotrebu elektrickej energieĽ čo by v tomto prípade bolo až po trinástich rokoch.  
Po@akoval zástupcovi spoločnosti ELSĽ ktorý následne odišiel. Prítomní poslanci diskutovali 
o predloženej ponuke a zvažovali jej pre a proti. PrepočítavaliĽ čo by bolo pre obec ekonomickejšieĽ 
podpísať  partnerskú zmluvu so spoločnosťou ELS na základe prezentovanej ponuky alebo zakúpiť od 
nich len úsporné LED svietidlá  a výmenu starých a @alšiu starostlivosť o údržbu  VO zabezpečiť v réžii 
obce. Uvažovali  aj o alternatíve skúsiť to urobiť cez MAS-ku. Poverili starostu zistiť koIko stála obec 
rekonštrukcia VO z pred trinástich rokovĽ koIko by stála obec výmena  spomenutých 33 ks výmenníkov a  
potom sa rozhodnú.  
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 356/2014: Obecné zastupiteľstvo v 
Malom Slavkove berie na vedomie ponuku na obnovu verejného osvetlenia 
Hlasovanie: 
za: František BiesĽ Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Hudovít SvocákĽ Ján Štancel 
proti: 
zdržal sa:  
neprítomný(í): Marek Pišta  
  
Žiadosť o odkúpenie pozemku – ornej pôdy parc. č. 253/1 a 523 – p. Jurišica 
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informoval prítomných poslancov o žiadosti p. Jurišicu o odkúpenie 
ornej pôdy o rozlohe 4 ha na Družstevnej ulici. Ide o pozemky par. č. 253/1 a par. č. 523. 
P. Hudovít Svocák (poslanec  obecného zastupiteIstva) – poukázalĽ že ide o ornú pôdu vo vlastníctve 
obceĽ ktorú už majú v nájme a obhospodarujú ju občania obce. Obec má  s nájomníkmi podpísanú zmluvu 
na desať rokov.  V pracovných materiáloch  na dnešné rokovanie  je  aj žiadosť Mgr. Šašalovej  
o odkúpenie pozemku  o rozlohe cca 680 m2 v uvedenej lokalite. PokiaI vieĽ mali už na rokovaní žiadosť 
o odkúpenie pozemku v tejto oblasti od p. Oravca (26. zasadanie OZ z 27. 08. 2013)Ľ išlo o par. č. 258 
o rozmeroch 201 m 2  a teraz je tu nová žiadosť o odkúpenie toho istého pozemku. To ho vedie k úvahe 
vyčleniť určitú plochu v tejto oblasti a do budúcna rozmýšIať nad týmĽ aby tam obec vytvorila IBV pre 
10 -15 rodinných domov. Navrhuje skúsiť to zakresliť a dať vypracovať štúdiu na stavebné pozemky. To 
by bolo finančne výhodnejšie a obec by na tom aj zarobila. Ak to nebude možnéĽ navrhuje nepredávať 
a nechať ornú pôdu.   
P. František Bies (poslanec  obecného zastupiteIstva) – on vidí v predloženej žiadosti p. Jurišicu 
špekuláciu. Má za toĽ  nepredávať pozemky v predmetnej lokaliteĽ nakoIko ide  o ornú pôdu.  
Po diskusii sa  prítomní dohodliĽ že nebudú predávať pozemky v tejto oblastiĽ a že obec dá vypracovať 
predbežnú štúdiu - návrh na vytvorenie IBV v určitej časti predmetnej lokality. 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 351/2014: Obecné zastupiteľstvo v 
Malom Slavkove nesúhlasí s predajom pozemku parc. č. 253/1 KN-C, orná pôda o výmere 33 154 m2 

a parc. č. 523 KN-C, orná pôda o výmere 7 801 m2 p. Jurišicovi Jozefovi, Malý Slavkov 
Hlasovanie: 
za: František BiesĽ Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Hudovít SvocákĽ Ján Štancel 
proti: 
zdržal sa:  
neprítomný(í): Marek Pišta  
nesúhlasí 
 
Žiadosť o odkúpenie pozemku – p. Šašalová  
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – predložil na rokovanie  žiadosť Mgr. Šašalovej o odkúpenie 
pozemku podIa priloženého nákresu. NakoIko sa  o tom rokovalo  v predchádzajúcom bodeĽ prítomní 
poslanci to už nerozoberali. Starosta dal hlasovať za predložený návrh uznesenia.   



Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 352/2014: Obecné zastupiteľstvo v 
Malom Slavkove nesúhlasí s predajom časti pozemku parc. č. 258 KN-C, ostatné plochy a časti pozemku 
parc. č. 253/1 KN-C, orná pôda o celkovej výmere  cca 680 m2  p. Šašalovej Andrei  Mgr., Malý Slavkov 
Hlasovanie: 
za: František BiesĽ Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Hudovít SvocákĽ Ján Štancel 
proti: 
zdržal sa:  
neprítomný(í): Marek Pišta  
 
Žiadosť o odkúpenie pozemku – p. Gallik, p. Prusak 
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – predložil na rokovanie  žiadosti p. Gallika a p. Prusaka o odkúpenie 
pozemku v k. ú . Malý Slavkov par. č. 457/6 a par. č. 457/7. Jedná sa o parcelyĽ ktoré sa nachádzajú 
bezprostredne za pozemkami žiadateIovĽ a ktoré mali doposiaI žiadatelia od obce v nájme.    
P. Hudovít Svocák (poslanec  obecného zastupiteIstva) – poukázalĽ že už v minulosti sa tým zaoberali. 
Ke@že ide o pozemok  ochranného  pásma VNĽ starosta obce mal zabezpečiť v papierovej forme 
vyjadrenie od energetikovĽ či obec môže taký pozemok predať. Dotazoval saĽ  či má starosta takéto 
vyjadrenie. 
Ladislav Oravec (starosta obce) – uviedolĽ že už pred časom to zisťoval u energetikovĽ obec môže  predať 
aj takýto pozemok. Tak ako musí dodržiavať zákon o ochrannom pásme  obecĽ tak ho musí dodržiavať aj 
súkromník. V prípadeĽ ak odsúhlasia predaj predmetných pozemkovĽ musia najskôr zrušiť platné 
uznesenie o nájme týchto pozemkov. Pri odpredaji pozemkov  obec v kúpno-predajnej zmluve uvedieĽ že 
ide o pozemok v ochrannom pásme VN.     
Po rozprave o tomto bode poslanci rozhodli predať tieto pozemky. Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto 
bodu programu uznesenie č. 353/2014: Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove A/ ruší uznesenie č. 
56/09 z 18. 08. 2009 – (Žiadosť o dlhodobý prenájom obecných pozemkov p. Kalata a p. Prusák – ul. 
Lomnická) – schvaľuje ročné užívanie obecných pozemkov p. Kalatovi a p. Prusakovi – ul. Lomnická za 
0,04 €/m2 za rok 
Hlasovanie: 
za: František BiesĽ Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Hudovít SvocákĽ Ján Štancel 
proti: 
zdržal sa:  
neprítomný(í): Marek Pišta  
 
B/  súhlasí s predajom pozemku parc. č. 457/28 KN-C, ostatné plochy, o výmere 179 m2  na základe 
geometrického plánu č. 14280922-011/2013 p. Gallikovi Jánovi, Malý Slavkov 
C/ schvaľuje v súlade s § 9 ods. 2 písm. a)  zákona č. 138/1991 Zb. z.  o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Malý Slavkov z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa  § 9a ods. 8 písm. e),  a to konkrétne v danom prípade:   
pozemku parc. č. 457/28 KN-C, ostatné plochy o výmere 179 m2 ,ktorý sa nachádza v katastrálnom území 
Malý Slavkov a je zapísaný na liste vlastníctva č. 1 Obce Malý Slavkov za cenu 7,00 €/m2 
Dôvod: Jedná sa o plochu okolo stavby, ktorá je v súkromnom vlastníctve žiadateľa. (V zmysle Zásad 
hospodárenia s majetkom obce Malý Slavkov č. 2/2012, § 12, písm. g)) 
Hlasovanie: 
za: František BiesĽ Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Hudovít SvocákĽ Ján Štancel 
proti: 
zdržal sa:  
neprítomný(í): Marek Pišta  
 
D/  súhlasí s predajom pozemku parc. č. 457/29 KN-C, ostatné plochy, o výmere 157 m2  na základe 
geometrického plánu č. 14280922-011/2013 p. Prusakovi Mariánovi, Malý Slavkov 
E/ schvaľuje v súlade s § 9 ods. 2 písm. a)  zákona č. 138/1991 Zb. z.  o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Malý Slavkov z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa  § 9a ods. 8 písm. e),  a to konkrétne v danom prípade:  pozemku parc. č. 457/29 KN-
C, ostatné plochy o výmere 157 m2 , ktorý sa nachádza v katastrálnom území Malý Slavkov a je zapísaný 
na liste vlastníctva č. 1 Obce Malý Slavkov za cenu 7,00 €/m2 



Dôvod: Jedná sa o plochu okolo stavby, ktorá je v súkromnom vlastníctve žiadateľa. (V zmysle Zásad 
hospodárenia s majetkom obce Malý Slavkov č. 2/2012, § 12, písm. g)) 
Hlasovanie: 
za: František BiesĽ Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Hudovít SvocákĽ Ján Štancel 
proti: 
zdržal sa:  
neprítomný(í): Marek Pišta  
 
Žiadosti občanov o kúpu pozemkov 
Ladislav Oravec (starosta obce) – informoval o žiadostiach občanov Rudolfa PištuĽ Petra Gábora 
a Ondreja Pompu o kúpu pozemkov v rómskej častiĽ predložil ich poslancom na prerokovanie.  
P. Hudovít Svocák (poslanec  obecného zastupiteIstva) – uviedolĽ že z väčšiny predložených materiálov 
k tomuto bodu nie je zrejméĽ čo vlastne žiadatelia chcú odkúpiť. Kriticky uviedolĽ načo sa na rokovania 
OZ predkladajú žiadostiĽ z ktorých nie je zrejméĽ o čo presne ide. Takéto žiadosti by sa podIa neho 
nemali  na obecnom úrade  prijímať. Zbytočne sa tým zdržiava a aj tak sa nič nevyrieši.    
V následnej rozprave prítomní skonštatovaliĽ že v prípade žiadosti p. Gábora nechápuĽ na čo mu bude 
taký kúsokĽ ve@ žiadateI a jeho manželka nie sú vlastníkmi susednej nehnuteInosti. Zrejme chcú  
pozemokĽ aby získali   samostatný  vchod do domuĽ ktorý majú postavený bez akéhokoIvek povolenia 
(čierna stavba). Z priloženého nákresu vidnoĽ že predmetný pozemok sa nachádza v priestore, kde je  
a podIa ÚPN obce Malý Slavkov cesta medzi rodinnými domami v rómskej časti obce. Žiadosti P. 
Pompu o kúpu cca 1000 m2 obecného pozemku taktiež nemôžu vyhovieťĽ pokiaI nebude odsúhlasená 
čiastková zmena ÚPN obce v lokalite „Pri potoku“Ľ v ktorej bude presne definovanéĽ ktorá plocha v danej 
oblasti má  na čo slúžiť. Následne sa prítomní poslanci zhodliĽ že v tejto lokalite sa môžu zaoberať 
predajmi pozemkov až po odsúhlasení čiastkovej zmena ÚPN obce v lokalite „Pri potoku“ a v jej súlade.    
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 354/2014: Obecné zastupiteľstvo v 
Malom Slavkove A/  nesúhlasí s predajom časti pozemku, ostatné plochy, o výmere cca 150 m2 p. Pištovi 
Rudolfovi, Malý Slavkov 
Hlasovanie: 
za: František BiesĽ Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Hudovít SvocákĽ Ján Štancel 
proti: 
zdržal sa: Emil Pišta 
neprítomný(í): Marek Pišta  
 
B/ nesúhlasí s predajom pozemku parc. č. 433/2 KN-C, diel 1 ostatné plochy, o výmere cca 150 m2 p. 
Gáborovi Petrovi, Malý Slavkov 
Hlasovanie: 
za: František BiesĽ Mgr. Ján KleinĽ Hudovít SvocákĽ Ján Štancel 
proti: 
zdržal sa: Emil PištaĽ Anton Oračko 
neprítomný(í): Marek Pišta  
 
C/nesúhlasí s predajom pozemku o výmere cca 1 000 m2 p. Pompovi Ondrejovi, Malý Slavkov 
Hlasovanie: 
za: František BiesĽ Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Hudovít SvocákĽ Ján Štancel 
proti: 
zdržal sa:  
neprítomný(í): Marek Pišta  
 
Žiadosť o zabezpečenie pouličného osvetlenia 
Ladislav Oravec (starosta obce) – predložil na rokovanie žiadosť občanov Kamila BadžaĽ Miloša BadžaĽ 
Júliusa PompuĽ Eduarda OračkaĽ Igora PištuĽ Lukáša PištuĽ na zabezpečenie pouličného  osvetlenia na 
Gerlachovskej ulici v novej časti od č. d. 101 – 113.  
P. Hudovít Svocák (poslanec  obecného zastupiteIstva) – pripomenulĽ že pozemky im predalo mesto 
KežmarokĽ ktoré malo z toho príjemĽ nech teda žiadajú mesto o pouličné osvetlenie.  



Ladislav Oravec (starosta obce) – uviedolĽ že ak by aj obec chcela vyhovieť žiadosti občanovĽ zabezpečila 
by svetlá a kábleĽ nemá ich kde uložiťĽ lebo pozemky sú vlastníctvom mesta Kežmarok. ?alej poukázalĽ 
aby sa žiadatelia pozreli do kúpno-predajnej zmluvy aké pozemky kúpili od mesta (stavebnéĽ či ostatnú 
plochu?).  
Po diskusii prítomní poslanci rozhodli takĽ ako už bolo  uvedené vyššieĽ že akékoIvek zmeny   v danej 
oblasti sa budú riešiť až po schválení a v súlade s čiastkovou zmenou ÚPN obce v lokalite „Pri potoku“.  
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 355/2014: Obecné zastupiteľstvo v 
Malom Slavkove súhlasí so zabezpečením pouličného osvetlenia na Gerlachovskej ulici v jej novej časti 
od č. d. 101 – 113 žiadateľov Kamila Badža, Miloša Badža, Júliusa Pompu, Eduarda Oračka, Igora 
Pištu, Lukáša Pištu, až po schválení a v súlade s čiastkovou zmenou ÚPN obce Malý Slavkov v lokalite 
„Pri potoku“. 
Hlasovanie: 
za: František BiesĽ Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Hudovít SvocákĽ Ján Štancel 
proti: 
zdržal sa:  
neprítomný(í): Marek Pišta  
 
Zmluva o prevode obchodného podielu – Malý Slavkov s. r.o. 
Ladislav Oravec (starosta obce) – pripomenul prítomnýmĽ že na predchádzajúcom zasadaní obecného 
zastupiteIstva sa už zaoberali a riešili prevod obchodného podielu obchodnej spoločnosti Malý Slavkov 
s.r.o.Ľ ktorý obci odporúčala audítorka. Vtedy sa dohodliĽ že sa ešte raz stretnú s konateIom spoločnosti 
a spoločne prediskutujú túto záležitosť. Stretnutia sa z poslancov zúčastnil len p. Svocák. Informovali sa 
u konateIa ako spoločnosť prosperujeĽ či je pre obec nejakým ziskom byť v predmetnej s.r.o..  KonateI 
spoločnosti uviedolĽ že táto spoločnosť od svojho založenia nebola využívaná na svoj pôvodný účelĽ t.j. 
výstavba inžinierskych sietíĽ  príprava pozemkov na výstavbu rodinných domov a ich následný predajĽ ale 
vytvárala od začiatku stratuĽ na ktorej sa obec Malý Slavkov ako spoločník nijakým spôsobom 
nespolupodieIala. Celú stratu za tie roky (s.r.o. zriadená 12. 08. 2009) znášal väčšinový spoločník - 
spoločnosť WBAĽ a. s.. Ke@že zmluva je pre obec nevýhodná (obec je v menšineĽ má právo len hlasovaťĽ 
nemá rozhodujúce  právo)Ľ bolo by vhodné odstúpiť a previesť menšinový  obchodný podiel obce Malý 
Slavkov obchodnej spoločnosti Malý SlavkovĽ s.r.o. na väčšinového spoločníka spoločnosť WBAĽ a.s..  
Tým by sa doriešila celá vzniknutá situácia takĽ aby obci nevznikali @alšie záväzky z titulu vlastníctva 
spoločnosti Malý SlavkovĽ s.r.o..  
Mgr. Ján Klein (poslanec  obecného zastupiteIstva) – navrholĽ ak rozhodnúĽ že obec prevedie obchodný 
podiel, nech  obec v zastúpení starostom obce požiada spoločnosť WBAĽ  a.s.Ľ aby zmenila názov s.r.o.Ľ 
nech tam nefiguruje „obec Malý Slavkov“.  
Po diskusii sa  prítomní poslanci zhodliĽ že obec vystúpi ako spoločník z tejto s.r.o.  
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 357/2014: Obecné zastupiteľstvo v 
Malom Slavkove schvaľuje podpísanie Zmluvy o prevode obchodného podielu – obchodnej spoločnosti 
Malý Slavkov s.r.o., Palisády 33, 811 06  Bratislava zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 6061/B, IČO: 44 941 145 s nadobúdateľom Ing. Jurajom Bačíkom, 
Ilava 
Hlasovanie: 
za: František BiesĽ Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Hudovít SvocákĽ Ján Štancel 
proti: 
zdržal sa:  
neprítomný(í): Marek Pišta  
 
Rôzne 
P. Ján Štancel (poslanec  obecného zastupiteIstva) – navrhol nedávať VOK všade po dedineĽ nakoIko ich 
Iudia napĺňajú hoci čímĽ napr. biologický odpadĽ konáre stromovĽ ktoré  zaplnia kontejner a odpadĽ ktorí 
tam naozaj patríĽ je potom všadeĽ len nie v kontajneri. On navrhujeĽ aby obec zriadila zberný dvorĽ kde by 
bol zodpovedný pracovník a od občanov by preberal len ten odpadĽ ktorý naozaj patrí do VOK. Mohlo by 
sa tam potom zbieraťĽ napr. aj skloĽ papierĽ nebezpečný odpad   a iné.   
P. Hudovít Svocák (poslanec  obecného zastupiteIstva) – uviedolĽ že je to dobrý nápadĽ dvor treba 
vydláždiť a vyhradiť  na ňom miesto na zber odpadu. Navrhuje medzu pod cintorínskym múrom smerom 



na Lomnickú ulicu vysadiť vhodnými rastlinamiĽ ktoré by spevnili jej povrch a zároveň by to bolo aj 
estetické. ?alej dáva na zváženieĽ aby obec odkúpila rodinný dom od LizákaĽ zrekonštruovala ho 
a zriadila v ňom tzv.  slavkovskú izbu.  
Ladislav Oravec (starosta obce) – informoval prítomných o rekonštrukčných prácach na kultúrnom dome. 
Stručne priblížil prítomnýmĽ čo všetko sa urobilo a čo bolo urobené nad rámec vyčlenených nákladov -   
práce a materiál (napr. vchodové dvere do priestorov TSPĽ parapetyĽ zadná stena KDĽ špalety a iné)Ľ ktoré 
neboli zahrnuté v projekte na rekonštrukciu KDĽ ale bolo nevyhnutné ich zrealizovať. Ide o čiastku 5 
851Ľ09 €. Žiada  poslancovĽ aby mohol z rozpočtu obce uhradiť uvedenú čiastku. Na júnovom zasadaní 
OZ by prerokovali zmenu rozpočtu na rok 2014. Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu 
uznesenie č. 358/2014: Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove súhlasí s preplatením fa č. 05/2014 za 
materiál a vykonané práce na rekonštrukcii  Kultúrneho domu  v obci Malý Slavkov hodnote 5 851,09 € 
z rozpočtu obce.   
Hlasovanie: 
za: František BiesĽ Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Hudovít SvocákĽ Ján Štancel 
proti: 
zdržal sa:  
neprítomný(í): Marek Pišta  
 
Záver 
     P. Ladislav Oravec starosta obce po@akoval prítomným za účasť a ukončil 32. zasadanie obecného 
zastupiteIstva. 
 
V Malom Slavkove, 29. 05. 2014 
 
Zapísala: Veronika Pirožeková 
 
 
 
                                                                                                              
 
                                                                                                                Ladislav Oravec 
                                                                                                                   starosta obce 
Overovatelia: 
Mgr. Ján Klein 
 
Emil Pišta 
 

 

 

 

 

 

 
                                                                      



Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 

                                                 Malý Slavkov, 20. 05. 2014 

Uznesenia 

z 32.  zasadania obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove 

konaného dňa 20. mája 2014 v zasadacej miestnosti obecného úradu Obce Malý Slavkov 

 

Uznesenie č. 345/2014 
Program 32. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 20. 05. 2014 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  
 
schvaľuje 
program 32.  Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 20. 05. 2014 doplnený o bod 
Zmluva o prevode obchodného podielu – Malý Slavkov s. r.o. 
 

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

zdržal sa:  
neprítomný(í): Marek Pišta 
                                                                                                                           

                                                                                                                       

 
                                                                                                                           Ladislav Oravec 
                                                                                                                              starosta obce                                                        

 

 

Uznesenie č. 346/2014 
z 32. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 20. 05. 2014 
Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 
 

určuje 
návrhovú komisiu v zložení: František Bies, Ján Štancel 
overovateľov zápisnice v zložení: Mgr. Ján Klein, Emil Pišta 
zapisovateľ: Veronika Pirožeková 
 

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

zdržal sa:  
neprítomný(í): Marek Pišta 
                                                                                                                           
                                                                                                                          Ladislav Oravec 
                                                                                                                             starosta obce                                                         
 

 



Uznesenie č. 347/2014 
z 32. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 20. 05. 2014 
Kontrola plnenia uznesení z 19. 03. 2014 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  
 
berie na vedomie 
kontrolu plnenia uznesení z 19. 03. 2014 ako informatívnu 
 

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

zdržal sa:  
neprítomný(í): Marek Pišta 
                                                                                                                           
                                                                                                                          Ladislav Oravec 
                                                                                                                             starosta obce                                                         
 

Uznesenie č. 348/2014 
z 32. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 20. 05. 2014 
Informácia o hospodárení obce za mesiac február a marec 2014 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 
 

berie na vedomie 
informácie o hospodárení obce za mesiac február a marec 2014 
 

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

zdržal sa:  
neprítomný(í): Marek Pišta 
                                                                                                                           
                                                                                                                          Ladislav Oravec 
                                                                                                                             starosta obce                                                         

 

Uznesenie č. 349/2014 
z 32. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 20. 05. 2014 
Rozpočet obce Malý Slavkov na roky 2014 – 2016 – programový rozpočet 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 
 
rozhoduje, že 
Obec Malý Slavkov nebude uplatňovať programový rozpočet  
 

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

zdržal sa:  
neprítomný(í): Marek Pišta 
                                                                                                                           
                                                                                                                          Ladislav Oravec 
                                                                                                                             starosta obce                                                         

 



Uznesenie č. 350/2014 
z 32. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 20. 05. 2014 
Určenie ceny stavebných pozemkov v lokalite Pri potoku 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 
 
rozhoduje,  
že určením ceny stavebných pozemkov v lokalite Pri potoku sa Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 
bude zaoberať až po schválení čiastkovej zmeny ÚPN obce Malý Slavkov  v lokalite Pri potoku 
 
Hlasovanie: 
za: František Bies, Mgr. Ján Klein,  Ľudovít Svocák, Ján Štancel 
proti: 
zdržal sa: Anton Oračko, Emil Pišta 

neprítomný(í): Marek Pišta  
                                                                                                                           
                                                                                                                          Ladislav Oravec 
                                                                                                                             starosta obce                                                         
 

Uznesenie č. 351/2014 
z 32. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 20. 05. 2014 
Žiadosť o odkúpenie pozemku – ornej pôdy parc. č. 253/1 a 253 – p. Jurišica 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 
 
nesúhlasí 
s predajom pozemku parc. č. 253/1 KN-C, orná pôda o výmere 33 154 m2 a parc. č. 523 KN-C, orná pôda 
o výmere 7 801 m2 p. Jurišicovi Jozefovi, Malý Slavkov 
Hlasovanie: 
za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Ľudovít Svocák, Ján Štancel 
proti: 

zdržal sa:  
neprítomný(í): Marek Pišta  
                                                                                                                           
                                                                                                                          Ladislav Oravec 
                                                                                                                             starosta obce                                                         
 

Uznesenie č. 352/2014 
z 32. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 20. 05. 2014 
Žiadosť o odkúpenie pozemku – p. Šašalová 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 
 
nesúhlasí 
s predajom časti pozemku parc. č. 258 KN-C, ostatné plochy a časti pozemku parc. č. 253/1 KN-C, orná 
pôda o celkovej výmere  cca 680 m2  p. Šašalovej Andrei  Mgr., Malý Slavkov 
Hlasovanie: 
za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Ľudovít Svocák, Ján Štancel 
proti: 

zdržal sa:  
neprítomný(í): Marek Pišta  
                                                                                                                           
                                                                                                                          Ladislav Oravec 
                                                                                                                             starosta obce                                                         



 

Uznesenie č. 353/2014 
z 32. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 20. 05. 2014 
Žiadosť o odkúpenie pozemku – p. Gallik, p. Prusak 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 
 
A/ ruší 
uznesenie č. 56/09 z 18. 08. 2009 – (Žiadosť o dlhodobý prenájom obecných pozemkov p. Kalata a p. 
Prusák – ul. Lomnická) – schvaľuje ročné užívanie obecných pozemkov p. Kalatovi a p. Prusakovi – ul. 
Lomnická za 0,04 €/m2 za rok 
 

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

zdržal sa:  
neprítomný(í): Marek Pišta  
                                                                                                                           

                                                                                                                     

 
                                                                                                                          Ladislav Oravec 
                                                                                                                             starosta obce                                                         
 

 

B/  súhlasí 
s predajom pozemku parc. č. 457/28 KN-C, ostatné plochy, o výmere 179 m2  na základe geometrického 
plánu č. 14280922-011/2013 p. Gallikovi Jánovi, Malý Slavkov 
   
C/ schvaľuje 
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a)  zákona č. 138/1991 Zb. z.  o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Malý Slavkov z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa  § 9a ods. 8 písm. e),  a to konkrétne v danom prípade:   
 

· pozemku parc. č. 457/28 KN-C, ostatné plochy o výmere 179 m2 , 
 
ktorý sa nachádza v katastrálnom území Malý Slavkov a je zapísaný na liste vlastníctva č. 1 Obce Malý 
Slavkov za cenu 7,00 €/m2 
 
Dôvod: Jedná sa o plochu okolo stavby, ktorá je v súkromnom vlastníctve žiadateľa. (V zmysle Zásad 
hospodárenia s majetkom obce Malý Slavkov č. 2/2012, § 12, písm. g)) 
 

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

zdržal sa:  
neprítomný(í): Marek Pišta  
                                                                                                                           

                                                                                                                       

 
                                                                                                                          Ladislav Oravec 
                                                                                                                             starosta obce                                                         
 
 
 



 

D/  súhlasí 
s predajom pozemku parc. č. 457/29 KN-C, ostatné plochy, o výmere 157 m2  na základe geometrického 
plánu č. 14280922-011/2013 p. Prusakovi Mariánovi, Malý Slavkov 
   
E/ schvaľuje 
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a)  zákona č. 138/1991 Zb. z.  o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Malý Slavkov z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa  § 9a ods. 8 písm. e),  a to konkrétne v danom prípade:   
 

· pozemku parc. č. 457/29 KN-C, ostatné plochy o výmere 157 m2 ,  
 
ktorý sa nachádza v katastrálnom území Malý Slavkov a je zapísaný na liste vlastníctva č. 1 Obce Malý 
Slavkov za cenu 7,00 €/m2 
 
Dôvod: Jedná sa o plochu okolo stavby, ktorá je v súkromnom vlastníctve žiadateľa. (V zmysle Zásad 
hospodárenia s majetkom obce Malý Slavkov č. 2/2012, § 12, písm. g)) 
 

 

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

zdržal sa:  
neprítomný(í): Marek Pišta  
                                                                                                                           

                                                                                                                     

 
                                                                                                                         Ladislav Oravec 
                                                                                                                             starosta obce                                                         
 

 

 

Uznesenie č. 354/2014 
z 32. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 20. 05. 2014 
Žiadosti občanov o kúpu pozemkov 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 
 
A/  nesúhlasí 
 
s predajom časti pozemku, ostatné plochy, o výmere cca 150 m2 p. Pištovi Rudolfovi, Malý Slavkov 
   
Hlasovanie: 
za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Ľudovít Svocák, Ján Štancel 
proti: 
zdržal sa: Emil Pišta 

neprítomný(í): Marek Pišta  
                                                                                                                           

                                                                                                                         

 
                                                                                                                          Ladislav Oravec 
                                                                                                                             starosta obce                                                         
 
 



B/ nesúhlasí 
 
s predajom pozemku parc. č. 433/2 KN-C, diel 1 ostatné plochy, o výmere cca 150 m2 p. Gáborovi 
Petrovi, Malý Slavkov 
 

Hlasovanie: 
za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Ľudovít Svocák, Ján Štancel 
proti: 
zdržal sa: Emil Pišta, Anton Oračko 

neprítomný(í): Marek Pišta  
                                                                                                                           
                                                                                                                           
 
                                                                                                                         Ladislav Oravec 
                                                                                                                             starosta obce                                                         
   
 

C/nesúhlasí 
 
s predajom pozemku o výmere cca 1 000 m2 p. Pompovi Ondrejovi, Malý Slavkov 
   
Hlasovanie: 
za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Ľudovít Svocák, Ján Štancel 
proti: 

zdržal sa:  
neprítomný(í): Marek Pišta  
                                                                                                                           

                                                                                                                         

 
                                                                                                                          Ladislav Oravec 
                                                                                                                             starosta obce                                                         

 
Uznesenie č. 355/2014 

z 32. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 20. 05. 2014 
 
Žiadosť o zabezpečenie pouličného osvetlenia  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 
 
súhlasí 
so zabezpečením pouličného  osvetlenia na Gerlachovskej ulici v jej novej časti od č. d. 101 – 113 
žiadateľov Kamila Badža, Miloša Badža, Július Pompu, Eduarda Oračka, Igora Pištu, Lukáša Pištu,  
až po schválení a v súlade s čiastkovou zmenou ÚPN obce Malý Slavkov v lokalite Pri potoku 
 
Hlasovanie: 
za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Ľudovít Svocák, Ján Štancel 
proti: 

zdržal sa:  
neprítomný(í): Marek Pišta  
                                                                                                                           

                                                                                                                       

 
                                                                                                                         Ladislav Oravec 
                                                                                                                             starosta obce                                                         



Uznesenie č. 356/2014 
z 32. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 20. 05. 2014 
Obnova verejného osvetlenia - ponuka 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 
 
berie na vedomie 
ponuku na obnovu verejného osvetlenia 
 
Hlasovanie: 
za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Ľudovít Svocák, Ján Štancel 
proti: 

zdržal sa:  
neprítomný(í): Marek Pišta  
                                                                                                                           
                                                                                                                          Ladislav Oravec 
                                                                                                                             starosta obce                                                         

 

Uznesenie č. 357/2014 
z 32. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 20. 05. 2014 
Zmluva o prevode obchodného podielu – Malý Slavkov s.r.o. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 
 

schvaľuje 
podpísanie Zmluvy o prevode obchodného podielu – obchodnej spoločnosti Malý Slavkov s.r.o., Palisády 
33, 811 06  Bratislava zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 
6061/B, IČO: 44 941 145 s nadobúdateľom Ing. Jurajom Bačíkom, Ilava 
Hlasovanie: 
za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Ľudovít Svocák, Ján Štancel 
proti: 

zdržal sa:  
neprítomný(í): Marek Pišta  
                                                                                                                          Ladislav Oravec 

                                                                                                                             starosta obce                                                         
                                                                                                                              

Uznesenie č. 358/2014 
z 32. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 20. 05. 2014 
Rôzne 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 
 

súhlasí 
s preplatením fa č. 05/2014 za materiál a vykonané práce  na rekonštrukcii  Kultúrneho domu  v obci 
Malý Slavkov hodnote 5851,09 € z rozpočtu obce   
 

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

zdržal sa:  
neprítomný(í): Marek Pišta  
                                                                                                                        Ladislav Oravec  

                                                                                                                           starosta obce 


