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Zápisnica z 8. zasadania OZ v Malom Slavkove, konaného dňa 25. 10. 2019. 

 
 

O B E C    MA L Ý    S L A V K O V 

                                                                                                     Malý Slavkov, 25. 10. 2019 

Z Á P I S N I C A 
 

z 8. zasadania obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove konaného 

dňa 25. 10. 2019 o 16.30 hod. v zasadačke obce v Malom Slavkove 

 

Prítomní poslanci: 6 - Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika Gromanová,  

                                      PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Ľudovít Svocák  

 

Neprítomný(í) poslanci: 1 -  Kamil Pompa 

 

Hlavná kontrolórka obce: PhDr. Mária Balková -neprítomná 

Prezenčná listina tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice. 

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice je elektronická nahrávka DVD nosiča č. 7/1,2/2019. 

 

1. Otvorenie zasadania  

     Starosta obce Malý Slavkov p. Ladislav Oravec zahájil 8. zasadanie obecného zastupiteľstva, 

privítal všetkých prítomných. Skonštatoval, že 8. zasadanie obecného zastupiteľstva je uznášania 

schopné, zo siedmych poslancov je prítomných šesť poslancov (Ing. František Bartko, Anatolij 

Dejneka, Mgr. Veronika Gromanová, PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Ľudovít Svocák), 

neprítomný je jeden poslanec (Kamil Pompa).  

 

2. Schválenie programu  

Starosta obce predložil prítomným poslancom na rokovanie program na 8. zasadanie obecného 

zastupiteľstva s tým, že po 3. bode programu dajú priestor vystúpiť p. Trembáčovej, aby nemusela 

čakať až do diskusie. Prítomní poslanci súhlasili s návrhom starostu. Keďže z nich nemal nik 

pozmeňujúci návrh, starosta dal hlasovať za uvedený program. 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k 2. bodu programu uznesenie č. 73: Obecné zastupiteľstvo v Malom 

Slavkove schvaľuje program 8. zasadania OZ   

1. Otvorenie zasadania  

2. Schválenie programu  

3. Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Schválenie predaja  pozemkov: par. C KN č. 457/49–Marek D., par C KN č.457/51–Gurka  P.   

6. Schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemku      

7. Zmluva o zriadení vecného bremena medzi Obcou Malý Slavkov a Východoslovenskou 

distribučnou, a. s. Košice  

8. Rôzne  

9. Interpelácia poslancov 

10. Diskusia 

11. Záver 
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Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov: 7                                                                                                      

                        

3.  Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa 
Do návrhovej komisie boli starostom navrhnutí -  Mgr. Veronika Gromanová, Ing. Tomáš Pix 

za overovateľov zápisnice boli určení – PaedDr. Ján Klein,  Ľudovít Svocák 

za zapisovateľku bola určená Veronika Pirožeková. 

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove k 3. bodu programu uznesenie č. 74: Obecné zastupiteľstvo 

v Malom Slavkove 

A/schvaľuje 

návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Veronika Gromanová, Ing. Tomáš Pix 

B/berie na vedomie, 
že starosta obce určil  

overovateľov zápisnice: PaedDr. Ján Klein,  Ľudovít Svocák 

zapisovateľku: Veronika Pirožeková 

  

Hlasovanie:  

Počet všetkých poslancov: 7     

                                                                                                         

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – dal slovo p. Trembáčovej, ohľadom nového dopravného značenia 

v obci 

P. Ľ. Trembáčová  – pozdravila, poďakovala za privítanie. Uviedla, že prišla kvôli tomu, že nesúhlasí 

s umiestnením retardera, ktorý by mal byť rovno pred jej domom, konkrétne rovno pred oknami 

spálne. Susedia dookola s tým tiež  nie sú nadšení. Teraz sa tu nasťahovala rodina s malými deťmi. 

Bude to rušiť detičky, najmä pri spánku. Hovorila aj s p. Birošíkom (on má retarder 25 m od jeho 

spálne), nevadilo by mu, ak by bol retarder na hranici ich pozemkov. Opakovane zdôrazňovala, že 

treba brať ľudský ohľad na malé detičky, ale aj na tých, ktorých sa to bezprostredne týka. Ona si 

myslí, že nie je problém posunúť retarder vyššie. Keď bol p. starosta aj s p. Binekom na tvare mieste, 

on súhlasil, že môže byť vyššie. Ona nechce robiť zle nijakému susedovi, ak by sa umiestnil na 

hranicu, nebude vadiť ani jednému jej susedovi.  

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – povedal, že jeho názor je umiestniť retarder v zmysle 

schváleného projektu. Ukazuje prítomným projekt, vysvetľuje, prítomní spolu diskutujú.  

   Počet Mená poslancov 

Za: 

6 Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika 

Gromanová,  PaedDr. Ján Klein,  Ing. Tomáš Pix Ľudovít 

Svocák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Kamil Pompa 

Nehlasovali: 0  

   Počet Mená poslancov 

Za: 

6 Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika 

Gromanová,  PaedDr. Ján Klein,  Ing. Tomáš Pix, Ľudovít 

Svocák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Kamil Pompa 

Nehlasovali: 0  
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P. Veronika Gromanová  Mgr.(poslanec OZ) – uviedla, že to nie je argument, že tam spia detičky. 

Ide o verejno-prospešný projekt. Ak by sa obec mala v takýchto prípadoch riadiť nespokojnosťou 

jednotlivcov, tak sa v obci nič neurobí.  

P. Tomáš Pix Ing.(poslanec OZ) – poukázal, že to projektoval odborník, ktorý spolupracoval aj s p. 

Binekom, takže nevidí dôvod to meniť. 

P. Anatolij Dejneka (poslanec OZ) – povedal, že ak bude retarder v križovatke, tak to nemá význam. 

P. F. Bartko Ing. (poslanec OZ) – uviedol, že keď sa posunie vyššie o 20 m tak, ako bolo povedané,  

nebude to mať význam, lebo autá tam zrýchľujú. 

P. Ľ. Trembáčová  – pred časom som prišla za Vami v dobrej viere nejako poriešiť túto situáciu. 

Keďže som väčšinou doma, tak vidím, ako sa tam jazdí, ako idú autá z hora, hotová katastrofa. Je 

zázrak, že sa tam ešte nič nestalo. 

P. Ľudovít Svocák (poslanec OZ) – zhodnotilo sa, že je to potrebné, dali sa vyhotoviť projekty, 

nemôžeme sa predsa pýtať občanov, či s tým súhlasia, keď je to robené  v zmysle zákona. 

František Bartko Ing. (poslanec OZ) – vždy je to subjektívny názor, ak niekto povie, že nechce 

chodník, čo potom? 

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – on je za to, aby sa to dalo podľa projektu. Vyskúšajme, ak to 

bude zlé, budeme konať. Uviedol, že projekt ukazoval p. Birošíkovi aj p. Trembáčovej, asi si to na 

začiatku nesprávne premietli do reality. On má za to, že to bude dobré, že budú spokojní. 

P. Trembáčová povedala, že  podľa toho, ako jej to bolo vysvetlené dnes, je už spokojnejšia.  

P. starosta poďakoval p. Trembačovaj a zasadanie  pokračovalo bodom programu č. 5. 

4. Kontrola plnenia uznesení 

p. Ladislav Oravec (starosta obce) - predložil na rokovanie prítomným poslancom kontrolu plnenia 

uznesení zo  7. zasadania  OZ, konaného dňa 25. 09. 2019.   

P. František Bartko Ing. (poslanec OZ) – informoval sa, ako to vyzerá s výmenou pozemkov.  

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – v súčasnosti mesto Kežmarok robí posudky, oceňuje pozemky. 

Opäť pripomína, že v tomto prípade nejde o m2, ale o výšku  ceny.  

Následne neboli ku kontrole žiadne otázky. Člen NK prečítal návrh uznesenia č. 75 a  starosta 

požiadal prítomných poslancov o hlasovanie. Obecné zastupiteľstvo prijalo k 4. bodu programu 

uznesenie č. 75: Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove berie na vedomie kontrolu plnenia 

uznesení zo 7.  zasadania  OZ, konaného 25. 09. 2019  ako informatívnu. 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 

6 Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika 

Gromanová,  PaedDr. Ján Klein,  Ing. Tomáš Pix, Ľudovít 

Svocák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Kamil Pompa 

Nehlasovali: 0  

Počet všetkých poslancov: 7       

 

5. Schválenie predaja  pozemkov: par. C KN č. 457/49–Marek D.  

P. Ladislav Oravec (starosta obce) –  predložil na rokovanie návrh uznesenia na schválenie pozemku 

p. Marekovi, na predchádzajúcom zasadaní súhlasili s odpredajom a schválil sa spôsob predaja, dnes 

nasleduje samotné schválenie. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie č. 76. 

Následne dal hlasovať, kto je za. Obecné zastupiteľstvo prijalo k 5. bodu programu uznesenie č. 76: 

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove schvaľuje  
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predaj pozemku vo vlastníctve obce parcela C KN číslo 457/49, druh pozemku ostatná plocha,  

o výmere 122 m2, ktorá vznikla oddelením od parcely C KN č. 457/37, evidovanej v katastri 

nehnuteľnosti na LV č. 1  v k. ú. obce Malý Slavkov, geometrickým plánom č. 110/2019, zo dňa 10. 

06. 2017,  vyhotoveným Ing.  Antonom Olekšákom – geodetom, Zebeka Zimná 464/66, Spišská Belá, 

ktorý autorizačne overil dňa 10. 06. 2019 Ing. Anton Olekšák a úradne overila dňa 21. 06. 2019, pod 

číslom G1 394/19 Ing. Iveta Kapolková, OÚ Kežmarok, Katastrálny odbor, žiadateľovi Dominikovi 

Marekovi, rod. Marek, nar. 27. 08. 1992, bytom Malý Slavkov, Gerlachovská 30/66, za cenu  7,-  

€/m2. 

Celková výmera odpredávaného pozemku je 122 m2, cena celkom 854,- €, slovom 

osemstopäťdesiatštyri 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 všetkých poslancov: 7     

      

5. Schválenie predaja  pozemkov: par. C KN č. 457/51–Gurka P.  

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – predložil na rokovanie opätovnú žiadosť p. Gurku na odkúpenie 

pozemku. Uviedol, že to musia riešiť tak ako  p. Mareka.  V novembri  r. 2017 schválili odpredaj 

pozemku za nehnuteľnosťou  na ul. Lomnická p.  Gurkovi. Keďže  žiadateľ začal v tejto veci konať 

len prednedávnom, GP na základe, ktorého schválili odpredaj  pozemku, už neplatí, pretože sa v tejto 

lokalite odvtedy predávali pozemky a zmenili sa parcelné čísla. P. Gurka musel dať vyhotoviť GP 

s aktuálnymi parcelami.  Na základe uvedeného rokujeme dnes opätovne o odpredaji pozemku p. 

žiadateľa. 

P. František Bartko Ing. (poslanec OZ) – do budúcna treba dať zamerať celé územie, aby sme sa vyhli 

takýmto skutočnostiam. 

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – dnes schvaľujeme zámer predaja, prosí p. poslanca  Pixu, aby 

prečítal návrh na uznesenie. Následne dal hlasovať, kto je za uvedené uznesenie. Obecné 

zastupiteľstvo prijalo k 5. bodu programu uznesenie č. 77: Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 

A/ súhlasí s predajom pozemku vo vlastníctve obce, parcela C KN číslo 457/51, druh pozemku 

ostatná plocha,  o výmere 130 m2, ktorá vznikla oddelením od  parcely C KN č.  457/37, druh 

pozemku ostatná plocha, o výmere 370 m2, evidovanej v katastri nehnuteľnosti na LV č. 1  v k. ú. 

obce Malý Slavkov, žiadateľovi Petrovi Gurkovi, rod. Gurka, nar. 28. 02. 1978, bytom  Malý Slavkov, 

Lomnická 231/10. 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 457/51, druh 

pozemku ostatná plocha,  o výmere 130 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 (V zmysle Zásad 

hospodárenia s majetkom obce). 

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 

   Počet Mená poslancov 

Za: 

6 Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika 

Gromanová,  PaedDr. Ján Klein,  Ing. Tomáš Pix, Ľudovít 

Svocák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Kamil Pompa 

Nehlasovali: 0  
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nadobúdateľa. (V zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce Malý Slavkov č. 2/2012, § 12, písm. 

g)). 
Hlasovanie:  

Počet všetkých poslancov: 7     

 

6.  Schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemku      

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – o podmienkach VOS sme sa už spolu bavili, dnes je potrebné 

schváliť predložené podmienky. Vy keď schválite tieto podmienky, budú zverejnené v zmysle 

zákona, uskutoční sa OVS a s jej výsledkom Vás budeme len informovať. Požiadal návrhovú 

komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie č. 78 a následne dal za uznesenie hlasovať. Obecné 

zastupiteľstvo prijalo k 6. bodu programu uznesenie č. 78: Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 

schvaľuje podmienky obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemku 

 parcelné číslo C-KN 412/72, druh pozemku ostatné plochy o výmere 104 m2, vytvoreného 

odčlenením od parcely číslo C-KN 412/1, druh pozemku ostatné plochy, o výmere 12114 m2, 

v k. ú. Malý Slavkov, vedených na LV č.1, v zmysle geometrického plánu č. 47/2019, zo dňa 

05. 06. 2019, vyhotoveným Ing. Jánom Maniakom – geodetom, Medňanského 50, Spišská 

Belá, ktorý autorizačne overil dňa 06. 06. 2019, Ing. Vladimír Kupčo  a úradne overila dňa 

20. 06. 2019, pod číslom G1 379/19, Ing. Iveta Kapolková, OÚ Kežmarok, Katastrálny odbor 

 účastníkom ponúkaná kúpna cena za predmet obchodnej verejnej súťaže nesmie predstavovať 

sumu nižšiu ako 1 144,– EUR (11,00 €/m2) 

 splatnosť kúpnej ceny najneskôr 60 dní od ukončenia súťaže 

 vyhradenie komisie nevybrať žiaden z predložených návrhov 

 vyhradenie práva vyhlasovateľa súťaže  zrušiť vyhlásenú súťaž 

 súťaž sa začína dňom jej uverejnenia na úradnej tabuli obce Malý Slavkov a dňom uverejnenia 

na webovej stránke Obce Malý Slavkov, t. j. dňa 28, 10. 2019.  

 uzávierka na predkladanie ponúk je 15. 11. 2019 o 12:00 hod. 
            Ponuky doručené po tomto termíne, budú odmietnuté. 

Hlasovanie:  

Počet všetkých poslancov: 7     

 

7. Zmluva o zriadení vecného bremena medzi obcou Malý Slavkov a východoslovenskou      

   distribučnou, a. s. Košice  

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informoval  prítomných poslancov, že sa jedná o rekonštrukciu 

vysokého napätia cez ihrisko, konkrétne pozemok pod trafostanicou. 

   Počet Mená poslancov 

Za: 

6 Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika 

Gromanová,  PaedDr. Ján Klein,  Ing. Tomáš Pix, Ľudovít 

Svocák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Kamil Pompa 

Nehlasovali: 0  

   Počet Mená poslancov 

Za: 

6 Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika 

Gromanová,  PaedDr. Ján Klein,  Ing. Tomáš Pix, Ľudovít 

Svocák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Kamil Pompa 

Nehlasovali: 0  
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V podstate sme s tým pred časom súhlasili. Obci to pomohlo a vyhovovalo kvôli ihrisku. VSE 

navrhujú, že  obci zaplatia za vecné bremeno štandardne, také zmluvy dávajú bežne. Návrh zmluvy 

mali k dispozícii v pracovných materiáloch. Požiadal člena návrhovej komisie, aby prečítal návrh na  

uznesenie č. 79 a následne dal  hlasovať za uvedené uznesenie. Obecné zastupiteľstvo prijalo k 7. 

bodu programu uznesenie č. 79: Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove schvaľuje  Zmluvu 

o zriadení vecného bremena č. 1776/2210/2019 medzi Obcou Malý Slavkov, Gerlachovská 52, 060 

01 Malý Slavkov, ako povinný z vecného bremena a Východoslovenskou distribučnou, a. s. Mlynská 

31, 042 91  Košice, IČO 36599361, ako oprávnený z vecného bremena, ktorá spočíva v povinnosti 

povinného strpieť umiestnenie elektro-energetického zariadenia na par. C KN č. 294/11 v rozsahu 

GP č. 628/2018 a na par. C KN č. 295, C KN č. 231/1, E KN č. 121, E KN č. 124/1 v rozsahu GP č. 

631/2018.  

Hlasovanie:  

Počet všetkých poslancov: 7     

      

8. Rôzne  

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informuje, že dáva do bodu Rôzne informáciu o Zámennej 

zmluve medzi REA Tatry, s. r. o. Bratislava a obcou Malý Slavkov. Ako už býva zvykom firmy,  pred 

dvoma dňami mi doručili predmetnú zmluvu. V podstate sme v r. 2018 odsúhlasili zápis 

geometrického plánu do katastra (zmena trasovania komunikácie). Teraz ide o ďalší krok v tomto 

procese, a to schváliť zámer Zámennej zmluvy, v ktorej budú obsiahnuté údaje na základe uvedeného 

geometrického plánu č. 07/2018, ktorý bol vyhotovený  dňa 17. 05. 2018, overený na katastri v KK, 

dňa 07. 01. 2019 pod č. G1 527/18. Opakuje, že všetko ostáva nezmenné. V blízkej budúcnosti 

pristúpia k procesu schvaľovania predmetnej zmluvy, nakoľko to od firmy žiada kataster. Považoval  

za potrebné informovať ich dnes o podmienkach zámennej zmluvy a zverejniť zámer.   

P. poslanci Ing. Pix a Ing. Bartko požiadali nahliadnuť do návrhu zmluvy. 

P. poslanec Svocák konštatuje, že sa zmenilo  len trasovanie, m2 ostávajú.  

P. starosta to potvrdzuje, tak ako o tom hovorili  pri schvaľovaní GP. 

Po rozprave požiadal starosta člena návrhovej komisie, aby prečítal návrh na uznesenie č. 80. Po jeho 

prečítaní dal hlasovať za uvedené uznesenie. Obecné zastupiteľstvo prijalo k 8. bodu programu 

uznesenie č. 80: Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove schvaľuje zámer obce Malý Slavkov 

zameniť majetok obce v zmysle  Zámennej zmluvy medzi spoločnosťou REA Tatry, s.r.o., Bratislava, 

Šuleková 2 a obcou Malý Slavkov, Gerlachovská 52, ktorej predmetom je záväzok Zmluvných strán 

vzájomne si zameniť diely ich jednotlivých pozemkov podľa geometrického plánu č. 07/2018, ktorý 

vyhotovil Ing. Zoltán Pavličko, dňa 17. 05. 2018, autorizačne overila dňa 17. 05. 2019 Ing. Marianna 

Stanová a úradne overila dňa 07. 01. 2019, pod číslom G1 527/18, Ing. Iveta Kapolková, OU 

Kežmarok, Katastrálny odbor. 
Developer - REA Tatry, s.r.o., Bratislava je výlučným vlastníkom nasledovných pozemkov 

nachádzajúcich sa v okrese Kežmarok, v obci: Malý Slavkov, v katastrálnom území Malý Slavkov, 

zapísané na liste vlastníctva č. 652 vedenom Okresným úradom Kežmarok, katastrálnym odborom: 

     pozemok parcely registra „C“ s parc. č. 676/1 o výmere 39661 m2, ostatné plochy (ďalej len        
    „Parcela č. 676/1“), 

 pozemok parcely registra „C“ s parc. č. 676/2 o výmere 111287 m2, ostatné plochy (ďalej len 
„Parcela č. 676/2“), 

 pozemok parcely registra „C“ s parc. č. 676/3 o výmere 2331 m2, orná pôda (ďalej len „Parcela 
č. 676/3“), 

   Počet Mená poslancov 

Za: 
6 Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika 

Gromanová,  Ing. Tomáš Pix, Ľudovít Svocák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 PaedDr. Ján Klein,  Kamil Pompa 

Nehlasovali: 0  
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 pozemok parcely registra „C“ s parc. č. 679 o výmere 2431 m2, zastavaná plocha a nádvorie 
(ďalej len „Parcela č. 679“), 

 pozemok parcely registra „C“ s parc. č. 681 o výmere 3593 m2, zastavaná plocha a nádvorie 
(ďalej len „Parcela č. 681“), 

 pozemok parcely registra „C“ s parc. č. 682/1 o výmere 12974 m2, orná pôda (ďalej len „Parcela 
č. 682/1“), 

 pozemok parcely registra „C“ s parc. č. 682/2 o výmere 7311 m2, ostatné plochy (ďalej len 
„Parcela č. 682/2“), 

 pozemok parcely registra „C“ s parc. č. 682/3 o výmere 867 m2, ostatné plochy (ďalej len 
„Parcela č. 682/3“), 

 pozemok parcely registra „C“ s parc. č. 682/4 o výmere 3071 m2, ostatné plochy (ďalej len 
„Parcela č. 682/4“), 

 pozemok parcely registra „C“ s parc. č. 683/3 o výmere 481 m2, ostatné plochy (ďalej len 
„Parcela č. 683/3“), 

 pozemok parcely registra „C“ s parc. č. 683/4 o výmere 9123 m2, ostatné plochy (ďalej len 
„Parcela č. 683/4“), 

 pozemok parcely registra „C“ s parc. č. 683/5 o výmere 4581 m2, ostatné plochy (ďalej len 
„Parcela č. 683/5“), 

 pozemok parcely registra „C“ s parc. č. 683/6 o výmere 133 m2, ostatné plochy (ďalej len 
„Parcela č. 683/6“), 

 pozemok parcely registra „C“ s parc. č. 686/1 o výmere 12088 m2, ostatné plochy (ďalej len 
„Parcela č. 686/1“), 

 pozemok parcely registra „C“ s parc. č. 686/2 o výmere 44037 m2, ostatné plochy (ďalej len 
„Parcela č. 686/2“), 

 pozemok parcely registra „C“ s parc. č. 686/3 o výmere 18063 m2, ostatné plochy (ďalej len 
„Parcela č. 686/3“), 

 pozemok parcely registra „C“ s parc. č. 691/5 o výmere 177902 m2, ostatné plochy (ďalej len 
„Parcela č. 691/5“), 

 pozemok parcely registra „C“ s parc. č. 699/1 o výmere 897 m2, lesný pozemok (ďalej len 
„Parcela č. 699/1“), 

 pozemok parcely registra „C“ s parc. č. 699/2 o výmere 10027 m2, lesný pozemok (ďalej len 
„Parcela č. 699/2“), 

 pozemok parcely registra „C“ s parc. č. 701 o výmere 84318 m2, ostatné plochy (ďalej len 
„Parcela č. 701“). 

Obec je výlučným vlastníkom nasledovného pozemku nachádzajúceho sa v okrese Kežmarok, v obci: 

Malý Slavkov, v katastrálnom území Malý Slavkov, zapísané na liste vlastníctva č. 631 vedenom 

Okresným úradom Kežmarok, katastrálnym odborom: 

 pozemok parcely registra „C“ s parc. č. 680 o výmere 5179 m2, zastavaná plocha a nádvorie (ďalej 
len „Parcela č. 680“). 

A) Diely prevádzané Obci od Developera 

 diel 3 o výmere 447 m2 z Parcely č. 676/1, ktorý doteraz vlastnil Developer v podiele 1/1 k celku, 
nadobúda Obec do svojho výlučného vlastníctva v podiele 1/1 k celku, pričom tento diel sa 
zlučuje s Parcelou č. 680, ktorej výmera a druh pozemku ostávajú bez zmeny; 

 diel 6 o výmere 742 m2 z Parcely č. 676/2, ktorý doteraz vlastnil Developer v podiele 1/1 k celku, 
nadobúda Obec do svojho výlučného vlastníctva v podiele 1/1 k celku, pričom tento diel sa 
zlučuje s Parcelou č. 680, ktorej výmera a druh pozemku ostávajú bez zmeny; 

 diel 12 o výmere 78 m2 z Parcely č. 676/3, ktorý doteraz vlastnil Developer v podiele 1/1 k celku, 
nadobúda Obec do svojho výlučného vlastníctva v podiele 1/1 k celku, pričom tento diel sa 
zlučuje s Parcelou č. 680, ktorej výmera a druh pozemku ostávajú bez zmeny; 
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 diel 19 o výmere 49 m2 z Parcely č. 679, ktorý doteraz vlastnil Developer v podiele 1/1 k celku, 
nadobúda Obec do svojho výlučného vlastníctva v podiele 1/1 k celku, pričom tento diel sa 
zlučuje s Parcelou č. 680, ktorej výmera a druh pozemku ostávajú bez zmeny; 

 diel 20 o výmere 42 m2 z Parcely č. 679, ktorý doteraz vlastnil Developer v podiele 1/1 k celku, 
nadobúda Obec do svojho výlučného vlastníctva v podiele 1/1 k celku, pričom tento diel sa 
zlučuje s Parcelou č. 680, ktorej výmera a druh pozemku ostávajú bez zmeny; 

 diel 21 o výmere 24 m2 z Parcely č. 679, ktorý doteraz vlastnil Developer v podiele 1/1 k celku, 
nadobúda Obec do svojho výlučného vlastníctva v podiele 1/1 k celku, pričom tento diel sa 
zlučuje s Parcelou č. 680, ktorej výmera a druh pozemku ostávajú bez zmeny; 

 diel 22 o výmere 78 m2 z Parcely č. 679, ktorý doteraz vlastnil Developer v podiele 1/1 k celku, 
nadobúda Obec do svojho výlučného vlastníctva v podiele 1/1 k celku, pričom tento diel sa 
zlučuje s Parcelou č. 680, ktorej výmera a druh pozemku ostávajú bez zmeny; 

 diel 23 o výmere 101 m2 z Parcely č. 679, ktorý doteraz vlastnil Developer v podiele 1/1 k celku, 
nadobúda Obec do svojho výlučného vlastníctva v podiele 1/1 k celku, pričom tento diel sa 
zlučuje s Parcelou č. 680, ktorej výmera a druh pozemku ostávajú bez zmeny; 

 diel 53 o výmere 10 m2 z Parcely č. 681, ktorý doteraz vlastnil Developer v podiele 1/1 k celku, 
nadobúda Obec do svojho výlučného vlastníctva v podiele 1/1 k celku, pričom tento diel sa 
zlučuje s Parcelou č. 680, ktorej výmera a druh pozemku ostávajú bez zmeny; 

 diel 54 o výmere 52 m2 z Parcely č. 681, ktorý doteraz vlastnil Developer v podiele 1/1 k celku, 
nadobúda Obec do svojho výlučného vlastníctva v podiele 1/1 k celku, pričom tento diel sa 
zlučuje s Parcelou č. 680, ktorej výmera a druh pozemku ostávajú bez zmeny; 

 diel 55 o výmere 29 m2 z Parcely č. 681, ktorý doteraz vlastnil Developer v podiele 1/1 k celku, 
nadobúda Obec do svojho výlučného vlastníctva v podiele 1/1 k celku, pričom tento diel sa 
zlučuje s Parcelou č. 680, ktorej výmera a druh pozemku ostávajú bez zmeny; 

 diel 67 o výmere 306 m2 z Parcely č. 682/2, ktorý doteraz vlastnil Developer v podiele 1/1 
k celku, nadobúda Obec do svojho výlučného vlastníctva v podiele 1/1 k celku, pričom tento diel 
sa zlučuje s Parcelou č. 680, ktorej výmera a druh pozemku ostávajú bez zmeny; 

 diel 71 o výmere 67 m2 z Parcely č. 682/3, ktorý doteraz vlastnil Developer v podiele 1/1 k celku, 
nadobúda Obec do svojho výlučného vlastníctva v podiele 1/1 k celku, pričom tento diel sa 
zlučuje s Parcelou č. 680, ktorej výmera a druh pozemku ostávajú bez zmeny; 

 diel 76 o výmere 333 m2 z Parcely č. 682/4, ktorý doteraz vlastnil Developer v podiele 1/1 
k celku, nadobúda Obec do svojho výlučného vlastníctva v podiele 1/1 k celku, pričom tento diel 
sa zlučuje s Parcelou č. 680, ktorej výmera a druh pozemku ostávajú bez zmeny; 

 diel 83 o výmere 475 m2 z Parcely č. 683/4, ktorý doteraz vlastnil Developer v podiele 1/1 
k celku, nadobúda Obec do svojho výlučného vlastníctva v podiele 1/1 k celku, pričom tento diel 
sa zlučuje s Parcelou č. 680, ktorej výmera a druh pozemku ostávajú bez zmeny; 

 diel 88 o výmere 601 m2 z Parcely č. 683/5, ktorý doteraz vlastnil Developer v podiele 1/1 
k celku, nadobúda Obec do svojho výlučného vlastníctva v podiele 1/1 k celku, pričom tento diel 
sa zlučuje s Parcelou č. 680, ktorej výmera a druh pozemku ostávajú bez zmeny; 

 diel 100 o výmere 1 m2 z Parcely č. 686/3, ktorý doteraz vlastnil Developer v podiele 1/1 k celku, 
nadobúda Obec do svojho výlučného vlastníctva v podiele 1/1 k celku, pričom tento diel sa 
zlučuje s Parcelou č. 680, ktorej výmera a druh pozemku ostávajú bez zmeny 

(ďalej len „Diely pre Obec“). 

B) Diely prevádzané Developerovi od Obce 

 diel 29 o výmere 36 m2 z Parcely č. 680, ktorý doteraz vlastnila Obec v podiele 1/1 k celku, 
nadobúda Developer do svojho výlučného vlastníctva v podiele 1/1 k celku, pričom tento diel sa 
zlučuje s Parcelou č. 676/1, ktorej druh pozemku ostáva bez zmeny a nová výmera bude 48501 
m2; 

 diel 30 o výmere 1443 m2 z Parcely č. 680, ktorý doteraz vlastnila Obec v podiele 1/1 k celku, 
nadobúda Developer do svojho výlučného vlastníctva v podiele 1/1 k celku, pričom tento diel sa 
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zlučuje s Parcelou č. 676/1, ktorej druh pozemku ostáva bez zmeny a nová výmera bude 48501 
m2; 

 diel 31 o výmere 309 m2 z Parcely č. 680, ktorý doteraz vlastnila Obec v podiele 1/1 k celku, 
nadobúda Developer do svojho výlučného vlastníctva v podiele 1/1 k celku, pričom tento diel sa 
zlučuje s Parcelou č. 676/2, ktorej druh pozemku ostáva bez zmeny a nová výmera bude 110301 
m2; 

 diel 32 o výmere 39 m2 z Parcely č. 680, ktorý doteraz vlastnila Obec v podiele 1/1 k celku, 
nadobúda Developer do svojho výlučného vlastníctva v podiele 1/1 k celku, pričom tento diel sa 
zlučuje s Parcelou č. 679, ktorej druh pozemku ostáva bez zmeny a nová výmera bude 6024 m2; 

 diel 33 o výmere 56 m2 z Parcely č. 680, ktorý doteraz vlastnila Obec v podiele 1/1 k celku, 
nadobúda Developer do svojho výlučného vlastníctva v podiele 1/1 k celku, pričom tento diel sa 
zlučuje s Parcelou č. 679, ktorej druh pozemku ostáva bez zmeny a nová výmera bude 6024 m2; 

 diel 34 o výmere 131 m2 z Parcely č. 680, ktorý doteraz vlastnila Obec v podiele 1/1 k celku, 
nadobúda Developer do svojho výlučného vlastníctva v podiele 1/1 k celku, pričom tento diel sa 
zlučuje s Parcelou č. 679, ktorej druh pozemku ostáva bez zmeny a nová výmera bude 6024 m2; 

 diel 35 o výmere 259 m2 z Parcely č. 680, ktorý doteraz vlastnila Obec v podiele 1/1 k celku, 
nadobúda Developer do svojho výlučného vlastníctva v podiele 1/1 k celku, pričom tento diel sa 
zlučuje s Parcelou č. 679, ktorej druh pozemku ostáva bez zmeny a nová výmera bude 6024 m2; 

 diel 36 o výmere 192 m2 z Parcely č. 680, ktorý doteraz vlastnila Obec v podiele 1/1 k celku, 
nadobúda Developer do svojho výlučného vlastníctva v podiele 1/1 k celku, pričom tento diel sa 
zlučuje s Parcelou č. 679, ktorej druh pozemku ostáva bez zmeny a nová výmera bude 6024 m2; 

 diel 41 o výmere 13 m2 z Parcely č. 680, ktorý doteraz vlastnila Obec v podiele 1/1 k celku, 
nadobúda Developer do svojho výlučného vlastníctva v podiele 1/1 k celku, pričom tento diel sa 
zlučuje s Parcelou č. 681, ktorej druh pozemku ostáva bez zmeny a nová výmera bude 2225 m2; 

 diel 42 o výmere 24 m2 z Parcely č. 680, ktorý doteraz vlastnila Obec v podiele 1/1 k celku, 
nadobúda Developer do svojho výlučného vlastníctva v podiele 1/1 k celku, pričom tento diel sa 
zlučuje s Parcelou č. 681, ktorej druh pozemku ostáva bez zmeny a nová výmera bude 2225 m2; 

 diel 43 o výmere 251 m2 z Parcely č. 680, ktorý doteraz vlastnila Obec v podiele 1/1 k celku, 
nadobúda Developer do svojho výlučného vlastníctva v podiele 1/1 k celku, pričom tento diel sa 
zlučuje s Parcelou č. 681, ktorej druh pozemku ostáva bez zmeny a nová výmera bude 2225 m2; 

 diel 44 o výmere 92 m2 z Parcely č. 680, ktorý doteraz vlastnila Obec v podiele 1/1 k celku, 
nadobúda Developer do svojho výlučného vlastníctva v podiele 1/1 k celku, pričom tento diel sa 
zlučuje s Parcelou č. 682/1, ktorej druh pozemku ostáva bez zmeny a nová výmera bude 13107 
m2; 

 diel 45 o výmere 440 m2 z Parcely č. 680, ktorý doteraz vlastnila Obec v podiele 1/1 k celku, 
nadobúda Developer do svojho výlučného vlastníctva v podiele 1/1 k celku, pričom tento diel sa 
zlučuje s Parcelou č. 682/2, ktorej druh pozemku ostáva bez zmeny a nová výmera bude 7725 
m2; 

 diel 46 o výmere 150 m2 z Parcely č. 680, ktorý doteraz vlastnila Obec v podiele 1/1 k celku, 
nadobúda Developer do svojho výlučného vlastníctva v podiele 1/1 k celku, pričom tento diel sa 
zlučuje s Parcelou č. 686/1, ktorej druh pozemku ostáva bez zmeny a nová výmera bude 12212 
m2 

(ďalej len „Diely pre Developera“) 

Hlasovanie 

   Počet Mená poslancov 

Za: 
5 Ing. František Bartko,  Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika 

Gromanová, Ing. Tomáš Pix, Ľudovít Svocák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 PaedDr. Ján Klein, Kamil Pompa 
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Počet všetkých poslancov: 7     

 

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informuje, že pred časom r. 2017 rokovali o žiadostiach 

o príspevkoch CVČ, kde sa dohodli, že obec prispeje len centrám, ktoré budú pôsobiť na území 

katastra obce Malý Slavkov. Teraz nám prichádzajú nové žiadosti, tak dáva do pléna, či to zmenia 

alebo ostane v platnosti naďalej prijaté uznesenie z r. 2017. Opätovne to rozoberajú, p. starosta  

informoval, že ak žiada dochádzku nedajú mu. Obec bude prispievať a na základe čoho vieme 

skontrolovať, či tie deti, ktoré sú na začiatku šk. roka zapísané aj chodia na krúžky. Naše deti 

dostávajú z podielových daní iné veci (MDD, Mikuláš, karneval).  Dáva im to na vedomie, aby 

prípadne vedeli informovať rodičov detí. V rozprave sa zhodli na tom, že uznesenie ostáva 

v platnosti. Člen návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie č. 81 a starosta dal hlasovať za 

uvedené uznesenie. Obecné zastupiteľstvo prijalo k 8. bodu programu uznesenie č. 81: Obecné 

zastupiteľstvo v Malom Slavkove berie na vedomie informácie ohľadom žiadosti o finančný 

príspevok centrám voľného času a potvrdzuje platnosť  uz. č. 221/2017, zo dňa 14. 11. 2017 – Obecné 

zastupiteľstvo v Malom Slavkove  nesúhlasí s financovaním CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti 

obce Malý Slavkov. 

Hlasovanie:  

Počet všetkých poslancov: 7     

 

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informuje prítomných, že bola prijatá novela zákona o podpore 

práce s mládežou. Ide o tom, že v r. 2020 bude MŠVVaŠ vyhlásená výzva na predkladanie žiadosti 

o dotáciu v programe „KOMUNITA mladých“. Táto výzva je určená mestám a obciam, ktoré majú 

možnosť získať podporu s predpokladanou výškou 6 000,- EUR.  

Myslí si,  že je  dobré  podporiť našu mládež a vytvoriť jej vhodné podmienky, aby sa viac zapájala 

do života obce. Má záujem zúčastniť sa školenia Strategické plánovanie v práci s mládežou  pre 

samosprávy. Vybral by z niektorých mladých - dievčatá, ktoré sa zaškolia, ako tvoriť tento strategický 

dokument pre oblasť mládeže, aby sme sa mohli do výzvy zapojiť. Cieľom je podporiť mládežnícku 

politiku na lokálnej úrovni. Školenie bude v dňoch 14. -15. novembra 2019 v Prešove. 

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informoval prítomných, že prišiel list od SOZA ohľadom 

uzatvorenia hromadnej licenčnej zmluvy v prípade používania chránených hudobných diel na 

obecných akciách v r. 2018 a 2019. Ak k tomu došlo, je potrebné vyplniť dohodu o urovnaní a zaslať 

ju na SOZA a oni následne pošlú  obci faktúru.  

Prítomní sa spoločne zhodli, že v našej obci sme v podstate nič neuskutočňovali a neorganizovali také 

podujatia z dôvodu rekonštrukcie budovy MŠ a KD, tak ohľadom vyššie uvedeného nebude obec 

konať. 

P. František Bartko Ing. (poslanec OZ) – oslovili ho niektorí rómski spoluobčania, že ich deti nemali 

MDD a dotácia je ešte nevyčerpaná. Navrhovali, aby sa im teraz urobili balíčky. On  nemá problém 

pomôcť, ale zásadne nesúhlasí s tým, aby boli peniaze  takto bezúčelne minuté. Treba sa do budúcna 

zamerať na to,  aby sa príspevok použil na  organizovanie  nejakej spoločnej akcie vhodnej pre deti, 

napr. návšteva kina, divadla, spoločensko-športové podujatia, či vymyslieť niečo prospešné pre deti. 

Čo z toho, že rómovia urobia nejaký bašavel, ktorý ani nie je vhodný pre deti. On nemá chuť  niekomu 

vysvetľovať, prečo dostal niekto jeden balík a druhý dva. Opätovne zdôrazňuje, že on v žiadnom 

prípade nesúhlasí s balíčkami, sú to bezúčelne míňané obecné financie.  

Nehlasovali: 0  

   Počet Mená poslancov 

Za: 
6 Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika 

Gromanová,  Ing. Tomáš Pix, Ľudovít Svocák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 PaedDr. Ján Klein,  Kamil Pompa 

Nehlasovali: 0  
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P. starosta uviedol, že nikoho nechcú ukracovať. P. Svocák - nech nečakajú len na pomoc, ale nech  

aj sami vyvíjajú iniciatívu. Nikto im nepovedal, že nedostanú peniaze a nebránil niečo na MDD 

zorganizovať. Poslanci súhlasili s názorom p. Bartka, do budúcna organizovať akcie vhodné pre deti, 

ktoré ich budú pozitívne formovať, a nielen dať balíčky a tým to končí. 

 

P. Ľudovít Svocák (poslanec OZ) – informoval prítomných, že 5. 11. 2019 príde k nemu predseda 

záhradkárov, ktorý  má po Slovensku 6 ihrísk, o ktoré sa stará sám so svojimi žiakmi. Ide o spojenie 

teórie a praxe v oblasti záhradkárčenia, napr. starostlivosť, pestovanie a rez ovocných stromov, 

pestovanie jahôd a pod.  Mohlo by sa to zrealizovať aj v našej obci, ak by sa tu našiel vhodný 

pozemok. Otázka je, či to chceme? Obec by to nič nestálo, všetko by zabezpečoval organizátor sám 

(materiál, starostlivosť  a pod.), ktorý 1x do mesiaca príde aj so svojimi žiakmi a postará sa o všetko. 

Spoločne rozoberajú návrh p. Svocáka a konštatujú, že ide o dobrý projekt a rozhodujú sa, kde by to 

bolo najlepšie urobiť. 

P. Jaroslav Majerčák (občan) – sa zapojil do rozpravy a sám ponúkol, že vie poskytnúť na to 

pozemok. Požiadal, aby bol prizvaný, ak budú jednať ohľadom prenájmu pozemku. 

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informoval, že toto nech sa dohodne s p. Svocákom.  

 

P. Tomáš Pix Ing. (poslanec OZ) – ako to vyzerá s výstavbou vodovodu v rómskej časti. 

P. František Bartko Ing. (poslanec OZ) – koľkí sa ešte môžu napojiť na vodovod, ktorý ide z ul. 

Gerlachovskej na ul. Sv. Michala, nie je tam už napojených veľa odberateľov? 

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – v týchto dňoch sa už začne s výstavbou vodovodu v rómskej 

časti, čo nám dorieši  dodávku pitnej vody nových RD. 

 

P. František Bartko Ing. (poslanec OZ) – nastolil problematiku voľne pobehujúcich psov po obci. 

Robia neplechu, napádajú zvieratá i ľudí, čo s tým?  

P. Ladislav Oravec (starosta obce) –  vysvetľuje, že toto je dlhodobý problém nielen našej obce. Pred 

časom sme to riešili šarhom, prišiel už ráno o 5.00 hod. Nebudete veriť podarilo sa mu odchytiť len 

dvoch psov. Obec zaplatila za túto službu 500,00 EUR, a ako sami počujete minulo sa to účinku. 

V súčasnosti poveril obecnú hliadku, aby na to dávala pozor. Vypozorovali, že od lesa do obce chodia 

aj túlavé psy. V prípade, že mi odchytíme psa, umiestnime ho do klietky a po 48 hodinách, keď sa 

neprihlási majiteľ,  ide do útulku, čo stojí 50,00 EUR.  

 

9. Interpelácia 

Nikto z  prítomných poslancov neinterpeloval p. starostu. 

 

10. Diskusia 

P. Jaroslav Majerčák (občan) –  informuje sa, či sa niečo robilo ohľadom konania vo veci kanalizácie 

za jeho záhradou. On je tiež účastníkom konania a do dnešného dňa mu nebolo nič dodané. Od 

posledného pojednávania prešlo koľko 1-2-3 mesiacov, a on o ničom nevie. Naposledy sa rozprávalo, 

že budú nejaké merania. 

P. Ladislav Oravec (starosta obce) –  zdôrazňuje, že kanalizácia nie je čierna stavba. My máme 

geometrický plán, vy tvrdíte svoje a my svoje. Máte nejaký dôkaz na to, čo tvrdíte? Obec má 

porealizačné  zameranie, podľa ktorého je stavba uložená správne. 

P. Jaroslav Majerčák (občan) –  šachta ide inde, on má na to dôkaz. Ten pán, ktorý Vám to robil, 

príde o pečiatku. Ja som účastníkom konania, celá tá stavba je čierna stavba.  

P. Ľudovít Svocák (poslanec OZ) – prečo by mal  robiť niečo zlé, štát by nám dal financie na čiernu 

stavbu? Sú na to predsa projekty a ostatné potrebné dokumenty. 

P. Jaroslav Majerčák (občan) –  opäť poukazuje, že prešli tri mesiace, už malo byť rozhodnuté.  Pýta 

sa, či bolo vydané rozhodnutie. 

 

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – mi to tu teraz nevyriešime, ja sa s Vami hádať nebudem. Buď 

príde o pečiatku Váš geodet alebo náš. Pýtal  geodeta  optické zameranie. Povedal, že  nie, lebo 
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kamera nevidí krivú rúru. Ohľadom rozhodnutia sa musíte obrátiť na životné prostredie, obec je tiež 

len účastníkom konania. 

 

11. Záver 

     Starosta obce Ladislav Oravec poďakoval prítomným za aktívnu účasť  na 8. zasadaní obecného 

zastupiteľstva obce Malý Slavkov a ukončil rokovanie. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                        Ladislav Oravec  

                                                                                                      starosta obce 

                          

 

Overovatelia: 
 

PaedDr. Ján Klein                   ........................................ 

 

 

Ľudovít Svocák              ........................................ 

 

 

 

 

Zapísala: Veronika Pirožeková 
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Uznesenia z 8. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, 25. 10. 2019,  č. 73 – č. 81 

 

 

 
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 

 

Malý Slavkov, 25. 10. 2019 

Uznesenia 
z 8. zasadania obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove 

konaného dňa  25. októbra  2019 o 16.30 hod. v kancelárii starostu v Malom Slavkove 

 

Uznesenie č. 73 

K bodu 2.  Schválenie programu 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

schvaľuje 

program 8. zasadania OZ  

 s týmto programom: 

1. Otvorenie zasadania  

2. Schválenie programu  

3. Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Schválenie predaja  pozemkov: par. C KN č. 457/49–Marek D., par C KN č. 457/51–Gurka  P.   

6. Schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemku      

7. Zmluva o zriadení vecného bremena medzi Obcou Malý Slavkov a Východoslovenskou 

distribučnou, a. s. Košice  

8. Rôzne  

9. Interpelácia poslancov 

10. Diskusia 

11. Záver 

Hlasovanie:  

Počet všetkých poslancov: 7     

                                                                                                    

 

             

                                                                                                             Ladislav Oravec 

                                                                                   starosta obce Malý Slavkov 

 

 

 

 

   Počet Mená poslancov 

Za: 

6 Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika 

Gromanová,  PaedDr. Ján Klein,  Ing. Tomáš Pix Ľudovít 

Svocák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Kamil Pompa 

Nehlasovali: 0  
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Uznesenie č. 74   

K bodu 3.  Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

A/schvaľuje 

návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Veronika Gromanová, Ing. Tomáš Pix  

 

B/berie na vedomie, 
že starosta obce určil  

overovateľov zápisnice: PaedDr. Ján Klein, Ľudovít Svocák 

a zapisovateľku: Veronika Pirožeková  

Hlasovanie:  

Počet všetkých poslancov: 7     

      

 

 

                                                                                                             Ladislav Oravec 

                                                                           starosta obce Malý Slavkov 

 

 

 

Uznesenie č. 75 

K bodu 4. Kontrola plnenia uznesení 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

berie na vedomie  

kontrolu plnenia uznesení zo 7. zasadania  OZ, konaného 25. 09. 2019  

Hlasovanie:  

Počet všetkých poslancov: 7     

      

 

 

 

                                                                                                             Ladislav Oravec 

                                                                               starosta obce Malý Slavkov 

   Počet Mená poslancov 

Za: 

6 Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika 

Gromanová,  PaedDr. Ján Klein,  Ing. Tomáš Pix, Ľudovít 

Svocák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Kamil Pompa 

Nehlasovali: 0  

   Počet Mená poslancov 

Za: 

6 Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika 

Gromanová,  PaedDr. Ján Klein,  Ing. Tomáš Pix, Ľudovít 

Svocák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Kamil Pompa 

Nehlasovali: 0  
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Uznesenie č. 76 

 

K bodu 5. Schválenie predaja  pozemkov: par. C KN  č. 457/49  – Marek D. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

schvaľuje  

predaj pozemku vo vlastníctve obce parcela C KN číslo 457/49, druh pozemku ostatná,  o výmere 122  

m2, ktorá vznikla oddelením od  parcely C KN č.  457/37, evidovanej v katastri nehnuteľnosti na LV 

č. 1  v k. ú. obce Malý Slavkov, geometrickým plánom č. 110/2019, zo dňa 10. 06. 2019,  

vyhotoveným Ing.  Antonom Olekšákom – geodetom, Zebeka Zimná 464/66, Spišská Belá, ktorý 

autorizačne overil dňa 10. 06. 2019, Ing. Anton Olekšák a úradne overila dňa 21. 06. 2019, pod číslom 

G1 394/19, Ing. Iveta Kapolková, OÚ Kežmarok, Katastrálny odbor,     žiadateľovi Dominikovi 

Marekovi, rod. Marek, nar.  27. 08. 1992, bytom Malý Slavkov, Gerlachovská  30/66, za cenu  7,-  

€/m2. 

Celková výmera odpredávaného pozemku je 122 m2, cena celkom 854,- €, slovom 

osemstopäťdesiatštyri 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 všetkých poslancov: 7     

      

 

                                                                                                             Ladislav Oravec 

                                                                               starosta obce Malý Slavkov 

  

Uznesenie č. 77 

K bodu 5. Schválenie predaja  pozemku: par. C KN  č. 457/51 – Gurka  P.   

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

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

A/ súhlasí 

s predajom pozemku vo vlastníctve obce, parcela C KN číslo 457/51, druh pozemku ostatná plocha,  

o výmere 130 m2, ktorá vznikla oddelením od  parcely C KN č.  457/37, druh pozemku ostatná plocha, 

o výmere 370 m2, evidovanej v katastri nehnuteľnosti na LV č. 1  v k. ú. obce Malý Slavkov, 

žiadateľovi Petrovi Gurkovi, rod. Gurka, nar. 28. 02. 1978, bytom  Malý Slavkov, Lomnická 231/10. 

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 457/51, druh pozemku ostatná plocha,  o výmere 130 

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 (V zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce). 

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 

   Počet Mená poslancov 

Za: 

6 Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika 

Gromanová,  PaedDr. Ján Klein,  Ing. Tomáš Pix, Ľudovít 

Svocák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Kamil Pompa 

Nehlasovali: 0  
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nadobúdateľa. (V zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce Malý Slavkov č. 2/2012, § 12, písm. 

g)). 

Hlasovanie:  

Počet všetkých poslancov: 7     

      

 

                                                                                                             Ladislav Oravec 

                                                                              starosta obce Malý Slavkov 

 

Uznesenie č. 78 

K bodu 6. Schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemku      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

schvaľuje 

podmienky obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemku 

 parcelné číslo C-KN 412/72, druh pozemku ostatné plochy o výmere 104 m2, vytvoreného 

odčlenením od parcely číslo C-KN 412/1, druh pozemku ostatné plochy, o výmere 12114 m2, 

v k. ú. Malý Slavkov, vedených na LV č.1, v zmysle geometrického plánu č. 47/2019, zo dňa 

05. 06. 2019, vyhotoveným Ing. Jánom Maniakom – geodetom, Medňanského 50, Spišská 

Belá, ktorý autorizačne overil dňa 06. 06. 2019, Ing. Vladimír Kupčo  a úradne overila dňa 20. 

06. 2019, pod číslom G1 379/19, Ing. Iveta Kapolková, OÚ Kežmarok, Katastrálny odbor 

 účastníkom ponúkaná kúpna cena za predmet obchodnej verejnej súťaže nesmie predstavovať 

sumu nižšiu ako 1 144,– EUR (11,00 €/m2) 

 splatnosť kúpnej ceny najneskôr 60 dní od ukončenia súťaže 

 vyhradenie komisie nevybrať žiaden z predložených návrhov 

 vyhradenie práva vyhlasovateľa súťaže  zrušiť vyhlásenú súťaž 

 súťaž sa začína dňom jej uverejnenia na úradnej tabuli obce Malý Slavkov a dňom uverejnenia 

na webovej stránke Obce Malý Slavkov, t. j. dňa 28, 10. 2019.  

 uzávierka na predkladanie ponúk je 15. 11. 2019 o 12:00 hod. 
            Ponuky doručené po tomto termíne budú odmietnuté 
Hlasovanie:  

Počet všetkých poslancov: 7     

     

                                                                                                             Ladislav Oravec 

                                                                               starosta obce Malý Slavkov 

 

   Počet Mená poslancov 

Za: 

6 Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika 

Gromanová,  PaedDr. Ján Klein,  Ing. Tomáš Pix, Ľudovít 

Svocák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Kamil Pompa 

Nehlasovali: 0  

   Počet Mená poslancov 

Za: 

6 Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika 

Gromanová,  PaedDr. Ján Klein,  Ing. Tomáš Pix, Ľudovít 

Svocák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Kamil Pompa 

Nehlasovali: 0  
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Uznesenie č. 79 

K bodu 7. Zmluva o zriadení vecného bremena medzi Obcou Malý Slavkov 

a Východoslovenskou distribučnou, a.s. Košice  

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

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

schvaľuje  

Zmluvu o zriadení vecného bremena č. 1776/2210/2019 medzi Obcou Malý Slavkov, Gerlachovská 

52, 060 01 Malý Slavkov, ako povinný z vecného bremena a Východoslovenskou distribučnou, a.s. 

Mlynská 31, 042 91  Košice, IČO 36599361, ako oprávnený z vecného bremena, ktorá spočíva 

v povinnosti povinného strpieť  umiestnenie elektro-energetického zariadenia na par.C KN č. 294/11 

v rozsahu GP č. 628/2018 a    na par. C KN č. 295, C KN č. 231/1, E KN č. 121, E KN č. 124/1 

v rozsahu GP č. 631/2018.  

Hlasovanie:  

Počet všetkých poslancov: 7     

      

 

 

                                                                                                          Ladislav Oravec 

                                                                           starosta obce Malý Slavkov 

 

Uznesenie č. 80 

K bodu 8. Rôzne 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

schvaľuje zámer obce Malý Slavkov zameniť majetok obce v zmysle  Zámennej zmluvy medzi 

spoločnosťou REA Tatry, s.r.o., Bratislava, Šuleková 2 a obcou Malý Slavkov, Gerlachovská 52, 

ktorej predmetom je záväzok Zmluvných strán vzájomne si zameniť diely ich jednotlivých pozemkov 

podľa geometrického plánu č. 07/2018, ktorý vyhotovil Ing. Zoltán Pavličko, dňa 17. 05. 2018, 

autorizačne overila dňa 17. 05. 2019 Ing. Marianna Stanová a úradne overila dňa 07. 01. 2019, pod 

číslom G1 527/18, Ing. Iveta Kapolková, OU Kežmarok, Katastrálny odbor. 

Developer - REA Tatry, s.r.o., Bratislava je výlučným vlastníkom nasledovných pozemkov 

nachádzajúcich sa v okrese Kežmarok, v obci: Malý Slavkov, v katastrálnom území Malý Slavkov, 

zapísané na liste vlastníctva č. 652 vedenom Okresným úradom Kežmarok, katastrálnym odborom: 

     pozemok parcely registra „C“ s parc. č. 676/1 o výmere 39661 m2, ostatné plochy (ďalej len        
    „Parcela č. 676/1“), 

 pozemok parcely registra „C“ s parc. č. 676/2 o výmere 111287 m2, ostatné plochy (ďalej len 
„Parcela č. 676/2“), 

 pozemok parcely registra „C“ s parc. č. 676/3 o výmere 2331 m2, orná pôda (ďalej len „Parcela č. 
676/3“), 

 pozemok parcely registra „C“ s parc. č. 679 o výmere 2431 m2, zastavaná plocha a nádvorie (ďalej 
len „Parcela č. 679“), 

 pozemok parcely registra „C“ s parc. č. 681 o výmere 3593 m2, zastavaná plocha a nádvorie (ďalej 
len „Parcela č. 681“), 

 pozemok parcely registra „C“ s parc. č. 682/1 o výmere 12974 m2, orná pôda (ďalej len „Parcela 
č. 682/1“), 

   Počet Mená poslancov 

Za: 
6 Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika 

Gromanová,  Ing. Tomáš Pix, Ľudovít Svocák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 PaedDr. Ján Klein,  Kamil Pompa 

Nehlasovali: 0  
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 pozemok parcely registra „C“ s parc. č. 682/2 o výmere 7311 m2, ostatné plochy (ďalej len 
„Parcela č. 682/2“), 

 pozemok parcely registra „C“ s parc. č. 682/3 o výmere 867 m2, ostatné plochy (ďalej len „Parcela 
č. 682/3“), 

 pozemok parcely registra „C“ s parc. č. 682/4 o výmere 3071 m2, ostatné plochy (ďalej len 
„Parcela č. 682/4“), 

 pozemok parcely registra „C“ s parc. č. 683/3 o výmere 481 m2, ostatné plochy (ďalej len „Parcela 
č. 683/3“), 

 pozemok parcely registra „C“ s parc. č. 683/4 o výmere 9123 m2, ostatné plochy (ďalej len 
„Parcela č. 683/4“), 

 pozemok parcely registra „C“ s parc. č. 683/5 o výmere 4581 m2, ostatné plochy (ďalej len 
„Parcela č. 683/5“), 

 pozemok parcely registra „C“ s parc. č. 683/6 o výmere 133 m2, ostatné plochy (ďalej len „Parcela 
č. 683/6“), 

 pozemok parcely registra „C“ s parc. č. 686/1 o výmere 12088 m2, ostatné plochy (ďalej len 
„Parcela č. 686/1“), 

 pozemok parcely registra „C“ s parc. č. 686/2 o výmere 44037 m2, ostatné plochy (ďalej len 
„Parcela č. 686/2“), 

 pozemok parcely registra „C“ s parc. č. 686/3 o výmere 18063 m2, ostatné plochy (ďalej len 
„Parcela č. 686/3“), 

 pozemok parcely registra „C“ s parc. č. 691/5 o výmere 177902 m2, ostatné plochy (ďalej len 
„Parcela č. 691/5“), 

 pozemok parcely registra „C“ s parc. č. 699/1 o výmere 897 m2, lesný pozemok (ďalej len „Parcela 
č. 699/1“), 

 pozemok parcely registra „C“ s parc. č. 699/2 o výmere 10027 m2, lesný pozemok (ďalej len 
„Parcela č. 699/2“), 

 pozemok parcely registra „C“ s parc. č. 701 o výmere 84318 m2, ostatné plochy (ďalej len „Parcela 
č. 701“). 

Obec je výlučným vlastníkom nasledovného pozemku nachádzajúceho sa v okrese Kežmarok, v obci: 

Malý Slavkov, v katastrálnom území Malý Slavkov, zapísané na liste vlastníctva č. 631 vedenom 

Okresným úradom Kežmarok, katastrálnym odborom: 

 pozemok parcely registra „C“ s parc. č. 680 o výmere 5179 m2, zastavaná plocha a nádvorie (ďalej 
len „Parcela č. 680“). 

A) Diely prevádzané Obci od Developera 

 diel 3 o výmere 447 m2 z Parcely č. 676/1, ktorý doteraz vlastnil Developer v podiele 1/1 k celku, 
nadobúda Obec do svojho výlučného vlastníctva v podiele 1/1 k celku, pričom tento diel sa 
zlučuje s Parcelou č. 680, ktorej výmera a druh pozemku ostávajú bez zmeny; 

 diel 6 o výmere 742 m2 z Parcely č. 676/2, ktorý doteraz vlastnil Developer v podiele 1/1 k celku, 
nadobúda Obec do svojho výlučného vlastníctva v podiele 1/1 k celku, pričom tento diel sa 
zlučuje s Parcelou č. 680, ktorej výmera a druh pozemku ostávajú bez zmeny; 

 diel 12 o výmere 78 m2 z Parcely č. 676/3, ktorý doteraz vlastnil Developer v podiele 1/1 k celku, 
nadobúda Obec do svojho výlučného vlastníctva v podiele 1/1 k celku, pričom tento diel sa 
zlučuje s Parcelou č. 680, ktorej výmera a druh pozemku ostávajú bez zmeny; 

 diel 19 o výmere 49 m2 z Parcely č. 679, ktorý doteraz vlastnil Developer v podiele 1/1 k celku, 
nadobúda Obec do svojho výlučného vlastníctva v podiele 1/1 k celku, pričom tento diel sa 
zlučuje s Parcelou č. 680, ktorej výmera a druh pozemku ostávajú bez zmeny; 

 diel 20 o výmere 42 m2 z Parcely č. 679, ktorý doteraz vlastnil Developer v podiele 1/1 k celku, 
nadobúda Obec do svojho výlučného vlastníctva v podiele 1/1 k celku, pričom tento diel sa 
zlučuje s Parcelou č. 680, ktorej výmera a druh pozemku ostávajú bez zmeny; 



7 

 

Uznesenia z 8. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, 25. 10. 2019,  č. 73 – č. 81 

 diel 21 o výmere 24 m2 z Parcely č. 679, ktorý doteraz vlastnil Developer v podiele 1/1 k celku, 
nadobúda Obec do svojho výlučného vlastníctva v podiele 1/1 k celku, pričom tento diel sa 
zlučuje s Parcelou č. 680, ktorej výmera a druh pozemku ostávajú bez zmeny; 

 diel 22 o výmere 78 m2 z Parcely č. 679, ktorý doteraz vlastnil Developer v podiele 1/1 k celku, 
nadobúda Obec do svojho výlučného vlastníctva v podiele 1/1 k celku, pričom tento diel sa 
zlučuje s Parcelou č. 680, ktorej výmera a druh pozemku ostávajú bez zmeny; 

 diel 23 o výmere 101 m2 z Parcely č. 679, ktorý doteraz vlastnil Developer v podiele 1/1 k celku, 
nadobúda Obec do svojho výlučného vlastníctva v podiele 1/1 k celku, pričom tento diel sa 
zlučuje s Parcelou č. 680, ktorej výmera a druh pozemku ostávajú bez zmeny; 

 diel 53 o výmere 10 m2 z Parcely č. 681, ktorý doteraz vlastnil Developer v podiele 1/1 k celku, 
nadobúda Obec do svojho výlučného vlastníctva v podiele 1/1 k celku, pričom tento diel sa 
zlučuje s Parcelou č. 680, ktorej výmera a druh pozemku ostávajú bez zmeny; 

 diel 54 o výmere 52 m2 z Parcely č. 681, ktorý doteraz vlastnil Developer v podiele 1/1 k celku, 
nadobúda Obec do svojho výlučného vlastníctva v podiele 1/1 k celku, pričom tento diel sa 
zlučuje s Parcelou č. 680, ktorej výmera a druh pozemku ostávajú bez zmeny; 

 diel 55 o výmere 29 m2 z Parcely č. 681, ktorý doteraz vlastnil Developer v podiele 1/1 k celku, 
nadobúda Obec do svojho výlučného vlastníctva v podiele 1/1 k celku, pričom tento diel sa 
zlučuje s Parcelou č. 680, ktorej výmera a druh pozemku ostávajú bez zmeny; 

 diel 67 o výmere 306 m2 z Parcely č. 682/2, ktorý doteraz vlastnil Developer v podiele 1/1 k celku, 
nadobúda Obec do svojho výlučného vlastníctva v podiele 1/1 k celku, pričom tento diel sa 
zlučuje s Parcelou č. 680, ktorej výmera a druh pozemku ostávajú bez zmeny; 

 diel 71 o výmere 67 m2 z Parcely č. 682/3, ktorý doteraz vlastnil Developer v podiele 1/1 k celku, 
nadobúda Obec do svojho výlučného vlastníctva v podiele 1/1 k celku, pričom tento diel sa 
zlučuje s Parcelou č. 680, ktorej výmera a druh pozemku ostávajú bez zmeny; 

 diel 76 o výmere 333 m2 z Parcely č. 682/4, ktorý doteraz vlastnil Developer v podiele 1/1 k celku, 
nadobúda Obec do svojho výlučného vlastníctva v podiele 1/1 k celku, pričom tento diel sa 
zlučuje s Parcelou č. 680, ktorej výmera a druh pozemku ostávajú bez zmeny; 

 diel 83 o výmere 475 m2 z Parcely č. 683/4, ktorý doteraz vlastnil Developer v podiele 1/1 k celku, 
nadobúda Obec do svojho výlučného vlastníctva v podiele 1/1 k celku, pričom tento diel sa 
zlučuje s Parcelou č. 680, ktorej výmera a druh pozemku ostávajú bez zmeny; 

 diel 88 o výmere 601 m2 z Parcely č. 683/5, ktorý doteraz vlastnil Developer v podiele 1/1 k celku, 
nadobúda Obec do svojho výlučného vlastníctva v podiele 1/1 k celku, pričom tento diel sa 
zlučuje s Parcelou č. 680, ktorej výmera a druh pozemku ostávajú bez zmeny; 

 diel 100 o výmere 1 m2 z Parcely č. 686/3, ktorý doteraz vlastnil Developer v podiele 1/1 k celku, 
nadobúda Obec do svojho výlučného vlastníctva v podiele 1/1 k celku, pričom tento diel sa 
zlučuje s Parcelou č. 680, ktorej výmera a druh pozemku ostávajú bez zmeny 

(ďalej len „Diely pre Obec“). 

B) Diely prevádzané Developerovi od Obce 

 diel 29 o výmere 36 m2 z Parcely č. 680, ktorý doteraz vlastnila Obec v podiele 1/1 k celku, 
nadobúda Developer do svojho výlučného vlastníctva v podiele 1/1 k celku, pričom tento diel sa 
zlučuje s Parcelou č. 676/1, ktorej druh pozemku ostáva bez zmeny a nová výmera bude 48501 
m2; 

 diel 30 o výmere 1443 m2 z Parcely č. 680, ktorý doteraz vlastnila Obec v podiele 1/1 k celku, 
nadobúda Developer do svojho výlučného vlastníctva v podiele 1/1 k celku, pričom tento diel sa 
zlučuje s Parcelou č. 676/1, ktorej druh pozemku ostáva bez zmeny a nová výmera bude 48501 
m2; 

 diel 31 o výmere 309 m2 z Parcely č. 680, ktorý doteraz vlastnila Obec v podiele 1/1 k celku, 
nadobúda Developer do svojho výlučného vlastníctva v podiele 1/1 k celku, pričom tento diel sa 
zlučuje s Parcelou č. 676/2, ktorej druh pozemku ostáva bez zmeny a nová výmera bude 110301 
m2; 
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 diel 32 o výmere 39 m2 z Parcely č. 680, ktorý doteraz vlastnila Obec v podiele 1/1 k celku, 
nadobúda Developer do svojho výlučného vlastníctva v podiele 1/1 k celku, pričom tento diel sa 
zlučuje s Parcelou č. 679, ktorej druh pozemku ostáva bez zmeny a nová výmera bude 6024 m2; 

 diel 33 o výmere 56 m2 z Parcely č. 680, ktorý doteraz vlastnila Obec v podiele 1/1 k celku, 
nadobúda Developer do svojho výlučného vlastníctva v podiele 1/1 k celku, pričom tento diel sa 
zlučuje s Parcelou č. 679, ktorej druh pozemku ostáva bez zmeny a nová výmera bude 6024 m2; 

 diel 34 o výmere 131 m2 z Parcely č. 680, ktorý doteraz vlastnila Obec v podiele 1/1 k celku, 
nadobúda Developer do svojho výlučného vlastníctva v podiele 1/1 k celku, pričom tento diel sa 
zlučuje s Parcelou č. 679, ktorej druh pozemku ostáva bez zmeny a nová výmera bude 6024 m2; 

 diel 35 o výmere 259 m2 z Parcely č. 680, ktorý doteraz vlastnila Obec v podiele 1/1 k celku, 
nadobúda Developer do svojho výlučného vlastníctva v podiele 1/1 k celku, pričom tento diel sa 
zlučuje s Parcelou č. 679, ktorej druh pozemku ostáva bez zmeny a nová výmera bude 6024 m2; 

 diel 36 o výmere 192 m2 z Parcely č. 680, ktorý doteraz vlastnila Obec v podiele 1/1 k celku, 
nadobúda Developer do svojho výlučného vlastníctva v podiele 1/1 k celku, pričom tento diel sa 
zlučuje s Parcelou č. 679, ktorej druh pozemku ostáva bez zmeny a nová výmera bude 6024 m2; 

 diel 41 o výmere 13 m2 z Parcely č. 680, ktorý doteraz vlastnila Obec v podiele 1/1 k celku, 
nadobúda Developer do svojho výlučného vlastníctva v podiele 1/1 k celku, pričom tento diel sa 
zlučuje s Parcelou č. 681, ktorej druh pozemku ostáva bez zmeny a nová výmera bude 2225 m2; 

 diel 42 o výmere 24 m2 z Parcely č. 680, ktorý doteraz vlastnila Obec v podiele 1/1 k celku, 
nadobúda Developer do svojho výlučného vlastníctva v podiele 1/1 k celku, pričom tento diel sa 
zlučuje s Parcelou č. 681, ktorej druh pozemku ostáva bez zmeny a nová výmera bude 2225 m2; 

 diel 43 o výmere 251 m2 z Parcely č. 680, ktorý doteraz vlastnila Obec v podiele 1/1 k celku, 
nadobúda Developer do svojho výlučného vlastníctva v podiele 1/1 k celku, pričom tento diel sa 
zlučuje s Parcelou č. 681, ktorej druh pozemku ostáva bez zmeny a nová výmera bude 2225 m2; 

 diel 44 o výmere 92 m2 z Parcely č. 680, ktorý doteraz vlastnila Obec v podiele 1/1 k celku, 
nadobúda Developer do svojho výlučného vlastníctva v podiele 1/1 k celku, pričom tento diel sa 
zlučuje s Parcelou č. 682/1, ktorej druh pozemku ostáva bez zmeny a nová výmera bude 13107 
m2; 

 diel 45 o výmere 440 m2 z Parcely č. 680, ktorý doteraz vlastnila Obec v podiele 1/1 k celku, 
nadobúda Developer do svojho výlučného vlastníctva v podiele 1/1 k celku, pričom tento diel sa 
zlučuje s Parcelou č. 682/2, ktorej druh pozemku ostáva bez zmeny a nová výmera bude 7725 
m2; 

 diel 46 o výmere 150 m2 z Parcely č. 680, ktorý doteraz vlastnila Obec v podiele 1/1 k celku, 
nadobúda Developer do svojho výlučného vlastníctva v podiele 1/1 k celku, pričom tento diel sa 
zlučuje s Parcelou č. 686/1, ktorej druh pozemku ostáva bez zmeny a nová výmera bude 12212 
m2 

(ďalej len „Diely pre Developera“)  

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov: 7     

 

 

 

                                                                                                         Ladislav Oravec 

                                                                           starosta obce Malý Slavkov 

   Počet Mená poslancov 

Za: 
5 Ing. František Bartko,  Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika 

Gromanová, Ing. Tomáš Pix, Ľudovít Svocák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 PaedDr. Ján Klein, Kamil Pompa 

Nehlasovali: 0  
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Uznesenie č. 81 

K bodu 8. Rôzne 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

berie na vedomie 

informácie ohľadom žiadosti o finančný príspevok centrám voľného času a potvrdzuje platnosť  uz. 

č. 221/2017, zo dňa 14. 11. 2017 – Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  nesúhlasí 

s financovaním CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti obce Malý Slavkov. 

Hlasovanie:  

Počet všetkých poslancov: 7     

      

 

 

                                                                                                          Ladislav Oravec 

                                                                           starosta obce Malý Slavkov 

 

   Počet Mená poslancov 

Za: 
6 Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika 

Gromanová,  Ing. Tomáš Pix, Ľudovít Svocák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 PaedDr. Ján Klein,  Kamil Pompa 

Nehlasovali: 0  
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