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Zápisnica z 9. zasadania OZ v Malom Slavkove, konaného dňa 12. 12. 2019. 

 
 

O B E C    MA L Ý    S L A V K O V 

                                                                                                     Malý Slavkov, 12. 12. 2019 

Z Á P I S N I C A 
 

z 9. zasadania obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove konaného 

dňa 12. 12. 2019 o 16.30 hod. v zasadačke obce v Malom Slavkove 

 

Prítomní poslanci: 5 - Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika Gromanová,  

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

Neprítomný(í) poslanci: 2 -  Ing. František Bartko, Kamil Pompa 

 

Hlavná kontrolórka obce: PhDr. Mária Balková - prítomná 

Prezenčná listina tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice. 

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice je elektronická nahrávka DVD nosiča č. 8/1, 2/2019. 

 

1. Otvorenie zasadania  

     Starosta obce Malý Slavkov p. Ladislav Oravec otvoril 9. zasadanie obecného zastupiteľstva, 

privítal všetkých prítomných. Skonštatoval, že 9. zasadanie obecného zastupiteľstva je uznášania 

schopné, zo siedmych poslancov sú prítomní piati poslanci (Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika 

Gromanová, PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Ľudovít Svocák), neprítomní sú dvaja poslanci (Ing. 

František Bartko, Kamil Pompa).  

 

2. Schválenie programu  

Starosta obce predložil prítomným poslancom na rokovanie program na 9. zasadanie obecného 

zastupiteľstva s tým, že  navrhuje vzájomne zameniť bod 6. za bod 10. 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. 82: Obecné zastupiteľstvo 

v Malom Slavkove schvaľuje program 9. zasadania OZ   

1. Otvorenie zasadania  

2. Schválenie programu  

3. Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Rozpočet obce Malý Slavkov na rok 2019 – úprava č. 1                                                                                                  

6. Sadzobník miestnych poplatkov obce Malý Slavkov na rok 2020 - návrh  

7. Schválenie predaja  pozemku: par C KN  č. 457/51 – Gurka  P.   

8. Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady 

9. Návrh VZN o určení názvov ulíc v obci Malý Slavkov 

10. Rozpočet obce Malý Slavkov na roky 2020 - 2022 

11. Informácia o výsledku  obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemku      

12. Zmluva o zámene pozemkov medzi obcou Malý Slavkov a REA Tatry s.r.o. Bratislava,  

      Zmluva  o zámene pozemkov medzi obcou Malý Slavkov a P. Stupákom a manž.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

13. Rôzne  

14. Interpelácia poslancov 

15. Diskusia 

16. Záver 
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Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov: 7                                                                                                      
                        

3.  Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa 
Do návrhovej komisie boli starostom navrhnutí -  Anatolij Dejneka, Ľudovít Svocák 

za overovateľov zápisnice boli určení – Mgr. Veronika Gromanová, Ing. Tomáš Pix 

za zapisovateľku bola určená Veronika Pirožeková. 

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove k 3. bodu programu uznesenie č. 83: Obecné zastupiteľstvo 

v Malom Slavkove 

A/schvaľuje 

návrhovú komisiu v zložení: Anatolij Dejneka, Ľudovít Svocák  

B/berie na vedomie, 
že starosta obce určil  

overovateľov zápisnice: Mgr. Veronika Gromanová, Ing. Tomáš Pix 

zapisovateľku: Veronika Pirožeková 

Hlasovanie:  

Počet všetkých poslancov: 7     

                                                                                                         

4. Kontrola plnenia uznesení 

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

uznesení z  8. zasadania  OZ, konaného dňa 25. 10. 2019.   

Nikto z prítomných poslancov nemal ku kontrole žiadne otázky. Člen NK prečítal návrh uznesenia č. 

84/2019 a  starosta požiadal prítomných poslancov o hlasovanie. Obecné zastupiteľstvo prijalo k 4. 

bodu programu uznesenie č. 84: Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove berie na vedomie 

kontrolu plnenia uznesení z 8. zasadania  OZ, konaného 25. 10. 2019  ako informatívnu. 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 
5 Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika Gromanová,  PaedDr. Ján 

Klein,  Ing. Tomáš Pix, Ľudovít Svocák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Ing. František Bartko, Kamil Pompa 

Nehlasovali: 0  

Počet všetkých poslancov: 7       
 

5. Rozpočet obce Malý Slavkov na rok 2019 – úprava č. 1                                                                                                 

   Počet Mená poslancov 

Za: 
5 Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika Gromanová,  PaedDr. Ján 

Klein,  Ing. Tomáš Pix, Ľudovít Svocák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Ing. František Bartko, Kamil Pompa 

Nehlasovali: 0  

   Počet Mená poslancov 

Za: 
5 Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika Gromanová,  PaedDr. Ján 

Klein,  Ing. Tomáš Pix, Ľudovít Svocák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Ing. František Bartko, Kamil Pompa 

Nehlasovali: 0  
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P. Ladislav Oravec (starosta obce) –  predložil na rokovanie návrh uznesenia na úpravu č. 1  rozpočtu 

obce Malý Slavkov  na rok 2019. Uviedol, že v rámci schváleného rozpočtu robíme úpravu len na 

konci roka, aby sme všetky nerozpočtové príjmy a výdavky mohli dať do zmeny. Nakoľko nikto 

z prítomných nemal otázky, starosta  požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie č. 

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

85: Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove schvaľuje Rozpočet obce Malý Slavkov na rok 2019 – 

úprava č. 1. 
Hlasovanie:  

Počet všetkých poslancov: 7     

      

6. Sadzobník miestnych poplatkov obce Malý Slavkov na rok 2020 - návrh  

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – predložil na rokovanie Sadzobník miestnych poplatkov na rok 

2020. Informuje prítomných o zmene zákona o odpadoch, o navýšení poplatku pre obec za 

skládkovanie TKO, o zmenách pri nakladaní so separovaným odpadom. Do budúcna sa pripravuje 

merací spôsob zvozu TKO. To znamená, že zberné spoločnosti budú mať meracie váhové zariadenia  

a presne zvážia odpad, ktorý občan vytvorí. Bude to spravodlivejší spôsob, nakoľko každý zaplatí len 

za to, čo skutočne vytvorí. Na základe uvedeného im predkladá novinku v sadzobníku poplatkov, a to 

poplatok za vývoz nádoby na smeti. Ide o žetónový systém. Občan si zakúpi  na obecnom úrade žetón, 

ktorý pripevní na smetnú nádobu, až keď bude plná. Ak bude občan dôkladne separovať, tak bude 

tvoriť oveľa menej komunálneho odpadu, čím si vie znížiť aj poplatok za TKO. Týmto systémom 

chceme plynule prejsť na  merací spôsob zvozu TKO. Miestnu daň - poplatok za TKO sme nechali 

na 10,00.- €/rok/1osobu.  

P. Ľudovít Svocák (poslanec OZ) – uviedol, že v prvom rade treba kompostovisko a zberný dvor. 

Ako to je teraz so separom? 

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – od nového roka máme inú zberovú spoločnosť, nakoľko VPS 

mesta Kežmarok zrušili s obcou zmluvy. Do budúcna uvažujeme tak, že po vybudovaní zberného 

dvora ( r. 2020) si budeme separovať sami, ak  nájdeme na separ odberateľa. Pre obec by to malo byť 

rentabilné,  ak by zastrešovala viac obcí. Uvidíme, počkajme na stretnutia 17. 12 2019, potom budeme 

múdrejší. Zatiaľ by som to neriešil. Potom zvolá OZ a spoločne sa bude na tom pracovať. Štát obciam 

zákonom garantuje zber separovaného odpadu zadarmo. 

P. Ľudovít Svocák (poslanec OZ) – sa informuje o žetónovom systéme. 

P. Mgr. Veronika Gromanová  (poslanec OZ) – sa informuje, kto  teraz zváža obci TKO. 

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – tak ako uviedol vyššie, od nového roku  prechádzame pri TKO 

na žetónový systém. Občan si na začiatku roka zakúpi žetóny na 120 l smetnú nádobu, v hodnote 1,00 

€ a na 240 l, v hodnote 2,00 €.  Ak bude mať naplnenú smetnú nádobu, pri zvoze na ňu pripevní 

žetón, na základe čoho mu ju vyvezú. Opätovne zdôrazňuje, aké dôležité a tiež výhodné je nielen 

separovať, ale aj dôkladne separovať. Zníži sa objem TKO, čím sa dajú ušetriť aj poplatky za žetóny.  

Už teraz môžem povedať a pochváliť hornú časť obce, kde si občania zakúpili smetné nádoby a začali 

aj separovať. Musíme riešiť poplatky za TKO, pretože podľa posledných informácii od ekonómky 

v predchádzajúcom účtovnom roku sme mali príjmy za TKO 8 100.- € a výdavky 14 400.- €.   

TKO nám zváža firma Marius Pedersen, prevádza Žakovce.  

P. Ľudovít Svocák (poslanec OZ) – navrhuje radšej zvýšiť poplatok  za TKO/1 osobu, poplatok za 

prepožičanie sály je podľa neho vysoký. 

P. Anatolij Dejneka (poslanec OZ) – navrhuje poplatok za prenájom sály pre občanov obce  100,00 

EUR a pre cudzích tak, ako je navrhnuté. Ide o to, že aj oni robia zábavy a 200,00 EUR je  veľa. 

   Počet Mená poslancov 

Za: 
5 Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika Gromanová,  PaedDr. Ján 

Klein,  Ing. Tomáš Pix, Ľudovít Svocák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Ing. František Bartko, Kamil Pompa 

Nehlasovali: 0  
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Ing. Tomáš Pix (poslanec OZ) – navrhuje pri rodinnej oslave znížiť poplatok a na zábavu, keďže je 

tam vstupné, zvýšiť poplatky. 

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – ohľadom poplatku za smeti hovorí, že to by bolo pre nás 

najjednoduchšie, ale už roky sa občanom sľubuje, že ak budú separovať, tak sa im znížia poplatky za 

TKO. On vidí, ako ich znížiť, práve takýmto systémom, ako zaviedli na rok 2020.  

Poplatok za sálu nie je vysoký, sála je zrekonštruovaná, robíme na rekonštrukcii kuchynky, na to 

všetko boli vynaložené nemalé finančné prostriedky. Mali by sme pozerať aj na to, aby sa nám aj 

niečo z toho vrátilo. Pri starom poplatku sme boli jednoznačne pri prenájme sály stratoví.  

P. Ľudovít Svocák (poslanec OZ) – bude to drahé, nebude o sálu záujem, načo sme ju potom 

opravovali. 

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – stále je to pre záujemcu o prenájom sály veľmi výhodné, už teraz 

máme niekoľko rezervácii na r. 2020. Ak by sme sálu neprenajímali, nemali by sme na jej údržbu 

náklady, slúžila by len na obecné akcie. 

P. Mgr. Veronika Gromanová (poslanec OZ) – sa informuje o poplatku za kar,  aj ona bola 

prekvapená, keď videla o koľko je poplatok  za sálu navýšený, navrhuje  znížiť poplatok za sálu  pri 

oslave na 150,00 EUR.                                                      

V rozprave sa dohadovali a navrhovali, aký zaviesť systém na prepožičiavanie sály. Starosta  

skonštatoval, že to treba doriešiť a  dobre premyslieť, na dnešnom zasadaní sa však riešia poplatky. 

P. Ing. Tomáš Pix  (poslanec OZ) –  sa dotazuje na poplatky za hrobové miesto.   

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – poplatok za prenajímanie sály na kar sa nemení informuje p. 

Gromanovú, pri poplatku za hrobové miesto je zmena v tom, že sme zrušili rezervu hrobového miesta, 

to znamená, že záujemca o hrobové miesto zaplatí poplatok za hrobové miesto a  poplatok za 

prenájom hrobového miesta.  

Opäť sa vrátili k poplatku za prenájom sály  pri oslave. Väčšina prítomných poslancov nesúhlasila  

s navrhnutým poplatkom. Navrhli znížiť ho na 150,00 EUR. Dohodli sa, že najskôr budú hlasovať za 

predložený návrh. Starosta požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala pôvodný návrh na uznesenie č. 

86 a následne dal za uznesenie hlasovať: Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove schvaľuje 

Sadzobník miestnych poplatkov obce Malý Slavkov na rok 2020. 
Hlasovanie:  

Počet všetkých poslancov: 7     

Skonštatovali, že uvedený návrh nebol schválený.  

 

P. Mgr. Veronika Gromanová  (poslanec OZ) – uviedla, že navrhujú zmeniť poplatok za prepožičanie 

sály pri oslave na 150,00 EUR. Starosta obce dal hlasovať za Sadzobník miestnych poplatkov so 

zmenou poplatku za sálu na oslavu vo výške 150,00 €. Uznesenie č. 86:  Obecné zastupiteľstvo v  

Malom Slavkove schvaľuje Sadzobník miestnych poplatkov obce Malý Slavkov na rok 2020. 
Hlasovanie:  

Počet všetkých poslancov: 7     

   Počet Mená poslancov 

Za: 1 PaedDr. Ján Klein 

Proti: 3 Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika Gromanová,  Ing. Tomáš Pix 

Zdržal sa: 1 Ľudovít Svocák 

Neprítomní: 2 Ing. František Bartko, Kamil Pompa 

Nehlasovali: 0  

   Počet Mená poslancov 

Za: 
4 Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika Gromanová,  Ing. Tomáš 

Pix, Ľudovít Svocák  

Proti: 1 PaedDr. Ján Klein 

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Ing. František Bartko, Kamil Pompa 

Nehlasovali: 0  
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Sadzobník miestnych poplatkov tvorí neoddeliteľnú súčasť materiálov 9. zasadania  OZ, zo dňa 12. 

12. 2019. 

 

7.  Schválenie predaja  pozemku: par C KN  č. 457/51 – Gurka  P.   

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – predložil na rokovanie schválenie predaja pozemku p. Gurkovi. 

Ide už o posledný krok v procese tohto predaja. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na 

uznesenie č. 87 a následne dal za uznesenie hlasovať. Obecné zastupiteľstvo prijalo k 6. bodu 

programu uznesenie č. 87: Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove schvaľuje predaj 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, geometrickým plánom 

č.86/2019, zo dňa 24. 09. 2019,  vyhotoveným Ing.  Jánom Maniakom – geodetom, Medňanského 

50, Sp. Belá – Strážky, ktorý autorizačne overil dňa 24. 09. 2019, Ing. Vladimír Kupčo a úradne 

overila dňa 04. 10. 2019, pod číslom G1 649/19, Ing. Iveta Kapolková, OÚ Kežmarok, Katastrálny 

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

Lomnická 231/10, za cenu  7,-  €/m2  

Celková výmera odpredávaného pozemku je 130 m2, cena celkom 910,- €, slovom deväťstodesať 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:  

 

8. Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 

P. Ladislav Oravec (starosta obce)- predložil prítomným návrh VZN č. 1/2020 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za TKO a drobné stavebné odpady. Informuje o zmenách v poplatkoch.  

1. zmena - oslobodenie od poplatku za rodinný dom po kolaudácii, zákon nedovoľuje žiadnu úľavu 

2. zmena - že od študentov stredných škôl SR nepotrebujeme potvrdenie o návšteve školy, vieme si 

to zabezpečiť cez internetový portál  

3. zmena - je zvýšenie poplatku  za ubytovanie. 

P. Ľudovít Svocák (poslanec OZ) – sa pýta, či sa nemení hodnota za pozemok.  

Nesúhlasí so zvýšeným poplatkom za ubytovanie na 0.50 €/ubytovanie. Pýta sa starostu, čo obec 

poskytuje návštevníkom obce. Konštatuje, že nič. Nevie, prečo teda pristúpil k zvýšeniu poplatku.  

Záujem turistov o našu obec poklesne, keď budú musieť toľko platiť.  

P. Mgr. Veronika Gromanová  (poslanec OZ) – uviedla, že treba podporiť miestnych podnikateľov, 

navrhuje poplatok za ubytovanie 0,30 €.  

P. Ladislav Oravec (starosta obce)- vysvetľuje, že hodnota pôdy je určená vyhláškou štátu pre výpočet 

dane z nehnuteľností. Čo sa týka poplatkov, všetko ide hore a my sme poplatky nezdvihli od r. 2015. 

Čo by chcel p. Svocák urobiť pre návštevníkov za cca 100,00 €/rok, ktoré má obec od miestnych 

ubytovateľov. Poukazuje, že ide o poplatok zo zákona bez DPH, ktorý má návštevník zaplatiť obci. 

Zisťoval aj v iných obciach a ukázalo sa, že   náš poplatok za ubytovanie je podhodnotený. Zdôraznil, 

   Počet Mená poslancov 

Za: 
5 Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika Gromanová,  PaedDr. Ján 

Klein  Ing. Tomáš Pix, Ľudovít Svocák  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Ing. František Bartko, Kamil Pompa 

Nehlasovali: 0  
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že uvedený poplatok je pre návštevníkov, nie pre obyvateľov obce. On im predkladá návrh, ktorý oni 

majú možnosť zmeniť. 

Po  hlučnejšej rozprave o uvedenom návrhu VZN  (hlavne o poplatku za ubytovanie), požiadal 

starosta obce člena návrhovej komisie, aby prečítal predložený návrh na uznesenie č. 88. Obecné 

zastupiteľstvo prijalo k 8. bodu programu uznesenie č. 88: Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 

schvaľuje VZN číslo 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady. 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 
5 Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika Gromanová,  PaedDr. Ján 

Klein,  Ing. Tomáš Pix, Ľudovít Svocák 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 Ing. František Bartko, Kamil Pompa 

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       

VZN č.1/2020 tvorí neoddeliteľnú súčasť materiálov 9. zasadania  OZ, zo dňa 12. 12. 2019 

 

9. Návrh VZN o určení názvov ulíc v obci Malý Slavkov 

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – uviedol, že prítomní poslanci dostali návrh názvov nových ulíc 

(Pri potoku, Krátka, Rovná). Vysvetľuje o aké územia (nové IBV v obci) ide. Na jednej strane ulice 

idú párne čísla, na druhej strane nepárne. Pripomenul, že všetky návrhy, či už VZN alebo sadzobník 

boli zverejnené v mieste obvyklým spôsobom na úradnej tabuli v obci a na internetovej stránke obce 

a obec neobdŕžala, žiadne iné návrhy, či pripomienky k predloženým materiálom.    

P. Ľudovít Svocák (poslanec OZ) – nesúhlasí  s predloženým návrhom, chce aby ostal názov Golfová 

na celom území, navrhuje nedeliť to ešte na viac ulíc.   

Starosta opäť vysvetľuje, prečo je dobré mať na tomto území viac ulíc najmä pre lepšie zorientovanie 

sa (návštevníci, pošta a pod.), nakoľko ide o rôzne oddelené úseky. Snažili sme sa vybrať názvy, ktoré 

vystihujú  dané územie (tiež sú to názvy vrchov v Tatrách, napr. na  Golf. úz.).  

PaedDr. Ján Klein (poslanec OZ) – kričí  a spomína, čo bolo pred 10 rokmi ....... 

Prítomní sa hlučne dohadujú a dávajú rôzne návrhy. Starosta im opätovné všetko vysvetľuje 

a pripomína tiež, že naša obec má PSČ rovnaké ako Kežmarok, tak mi nemôžeme mať také názvy 

ulíc ako sú v KK.  

Poslanec Pix chce trošku odľahčiť vzniknutú situáciu a hovorí, že ak budeme mať viac ulíc, tak 

budeme mať viac družstiev na koncoročnú kapustnicu. 

Nakoniec sa dohodli, že zmenia len názov ul. Pri potoku na ul. Pri jarku.  

Starosta obce požiadal člena návrhovej komisie, aby prečítal predložený návrh na uznesenie č. 89. 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k 9. bodu programu uznesenie č. 89: Obecné zastupiteľstvo v Malom 

Slavkove schvaľuje VZN číslo 2/2020 o určení názvov ulíc v obci Malý Slavkov. 

Hlasovanie:  

Počet všetkých poslancov: 7       

VZN č.2/2020 tvorí neoddeliteľnú súčasť materiálov 9. zasadania  OZ, zo dňa 12. 12. 2019 

 

 

   Počet Mená poslancov 

Za: 
5 Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika Gromanová,  PaedDr. Ján 

Klein,  Ing. Tomáš Pix, Ľudovít Svocák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Ing. František Bartko, Kamil Pompa 

Nehlasovali: 0  
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10. Rozpočet obce Malý Slavkov na roky 2020 - 2022 

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – predkladá na rokovanie Návrh rozpočtu na rok 2020. U nás to je 

už asi 5. rok, čo obec neuplatňuje programový rozpočet.  

Rozpočet rozoberali po položkách, napr. poslanec Svocák sa  pýta, či sa počítalo v rozpočte na 

stretnutie Slavkovov,  z čoho ich chce robiť, čo všetko je zahnuté v kolónke správa obce, ako to je so 

splácaním úveru na MŠ, výdavky na vzdelávanie 505 000,- EUR. 

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informuje, že v kolónke správa obce je zahrnuté všetko, čo nie 

je v iných položkách. Uver sa postupne spláca, ostáva nám ešte splatiť 26.000,- €. V položke 

vzdelávanie sú zahrnuté všetky  výdavky na rekonštrukciu MŠ. Vysvetľuje postupnosť, prvotne sme 

dostali na škôlku dotáciu vo výške 280 000,- EUR. Cena diela bola 460 000,- EUR, možnosť 

dodatkom bola navýšená  na 505 000,- EUR, z toho sme dostali 470 000,- EUR, a z toho 70 000,- 

EUR ide na zariadenie kuchyne MŠ, čiže stavebnú časť nám preplatili  405 000,- EUR a 100 000,- 

EUR musíme doplatiť.  Ak by sme do toho nešli, nemali by sme kuchynku. 

P. Ľudovít Svocák (poslanec OZ) –  nechápe to, bavili sme sa o tom, že keď požiadame o navýšenie 

sumy, že tých 100 000,- EUR nebudeme doplácať. Odkiaľ na to zoberieme peniaze? 

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – pripomína , že na to predsa zobrali úver vo výške 125 000,- 

EUR, keďže 25 000,- EUR sme ušetrili potrebujeme vrátiť 100 000,- EUR. 

P. Ľudovít Svocák (poslanec OZ) – navrhuje  v r. 2020 ísť do zriadenia kamerového systému v obci. 

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informuje prítomných o zrušení zmluvy s SAD PP o preprave 

osôb v sobotu a nedeľu. V budúcnosti to bude financovať PSK.  

Chce pripomenúť, že rozpočet na  r. 2020 je zostavený tak, aby sme mali na spolufinancovanie 

projektov (cca 90 000,- €) potrebných na  rekonštrukciu  a výstavbu ciest a chodníkov po obci (ul. 

Gerlachovská od obecného úradu hore, ul. Pri Jarku, ul. Lúčna od križovatky hore, prechod z ul. 

Kráľovskej na ul. Lúčnu), to bude našou najdôležitejšou prioritou v r. 2020.  

Po rozprave starosta obce požiadal člena návrhovej komisie, aby prečítal  predložený návrh na 

uznesenie č. 90. Obecné zastupiteľstvo prijalo k 10. bodu programu uznesenie č. 90: Obecné 

zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

A) rozhoduje, že Obec Malý Slavkov nebude uplatňovať programový rozpočet pre rok 2020, 

B) schvaľuje rozpočet obce Malý Slavkov na rok 2020 podľa prílohy, 

C) berie na vedomie rozpočet  obce Malý Slavkov na roky 2021 a 2022, 

D) berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Malý Slavkov na roky       

      2020 – 2022. 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 
5 Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika Gromanová,  PaedDr. Ján 

Klein,  Ing. Tomáš Pix, Ľudovít Svocák 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 Ing. František Bartko, Kamil Pompa 

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7     

Rozpočet obce Malý Slavkov na roky 2020 – 2022 a  Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce Malý 

Slavkov na roky 2020 – 2022, tvorí neoddeliteľnú súčasť materiálov 9. zasadania  OZ, zo dňa 12. 12. 

2019 

 

11. Informácia o výsledku  obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemku      

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informoval  poslancov o výsledku obchodnej verejnej súťaže na 

odpredaj obecného pozemku. Do súťaže sa zapojil jeden uchádzač p. Stupák s manželkou. Ponúkol 

cenu 1 144,- €. Podľa návrhu súťažnej komisie na vyhodnotenie súťažných návrhov, bol víťazom, 

nakoľko splnil všetky podmienky OVS. 

Starosta obce požiadal člena návrhovej komisie, aby prečítal predložený návrh na uznesenie č. 91. 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k 11. bodu programu uznesenie č. 91: Obecné zastupiteľstvo v Malom 
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Slavkove berie na vedomie informáciu o výsledku obchodnej verejnej súťaže na predaj 

nehnuteľnosti –  pozemku – novovytvorená parcela C-KN 412/72, druh pozemku ostatné plochy, 

o výmere 104 m2, vytvorená odčlenením od parcely číslo C-KN 412/1, druh pozemku ostatné plochy, 

o výmere 2 114  m2, v k. ú. Malý Slavkov, Podľa návrhu súťažnej komisie na vyhodnotenie súťažných 

návrhov je víťazom VOS s cenovou ponukou  1 144.- EUR, slovom jedentisícstoštyridsaťštyri EUR 

Peter Stupák, bytom Lanškrounská 22, Kežmarok.  

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 
5 Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika Gromanová,  PaedDr. Ján 

Klein,  Ing. Tomáš Pix, Ľudovít Svocák 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 Ing. František Bartko, Kamil Pompa 

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7 

 

12. Zmluva o zámene pozemkov medzi obcou Malý Slavkov a REA Tatry s.r.o. Bratislava 

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – uviedol, že na predchádzajúcom zasadaní schválili  zámer obce 

v zmysle  Zámennej zmluvy medzi spoločnosťou REA Tatry, s.r.o., Bratislava, Šulekova 2 a obcou 

Malý Slavkov, Gerlachovská 52, vzájomne si zameniť diely  jednotlivých pozemkov v zmysle  GP 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. Tento GP musí REA TATRY zapísať do katastra, 

ktorý  si ešte vyžaduje uznesenie o schválení zmluvy. Zámer bol zverejnený po dobu 15 dní na úradnej 

tabuli v obci a na internetovej stránke obce. K zámeru výmeny nehnuteľnosti neboli doručené  žiadne 

pripomienky  zo strany verejnosti, takže dnes môžu pristúpiť k finálnemu kroku ,teda k samotnému 

schváleniu prevodu majetku dotknutých subjektov. 

Požiadal člena návrhovej komisie, aby prečítal predložený návrh na uznesenie č. 92. Obecné 

zastupiteľstvo prijalo k 12. bodu programu uznesenie č. 92: Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

schvaľuje Zámennú zmluvu medzi obcou Malý Slavkov, Gerlachovská 52 v zastúpení Ladislavom 

Oravcom, starostom obce Malý Slavkov  a spoločnosťou REA Tatry, s.r.o., Bratislava, Šulekova 2, 

IČO: 3607550737, v zastúpení Ing. Morgensternom, konateľom, 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. 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 
5 Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika Gromanová,  PaedDr. Ján 

Klein,  Ing. Tomáš Pix, Ľudovít Svocák 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 Ing. František Bartko, Kamil Pompa 

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7 

Zmluva o zámene pozemkov medzi Obcou Malý Slavkov a REA Tatry s.r.o. Bratislava, tvorí 

neoddeliteľnú súčasť materiálov 9. zasadania  OZ, zo dňa 12. 12. 2019 
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12. Zmluva  o zámene pozemkov medzi obcou Malý Slavkov a P. Stupákom a manž. 

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informuje, že zámerom prevodu majetku vo vlastníctve obce, 

formou zámeny pozemku, ako prípad hodný osobitného zreteľa sa zaoberali na predchádzajúcich 

zasadaniach. Teraz je potrebné pristúpiť k poslednému kroku v tomto procese zámeny majetku obce 

s majetkom  Stupákovcov. V zmysle zákona bol tento zámer zverejnený po dobu min. 15 dní v mieste 

obvyklým spôsobom. Keďže k zámeru výmeny nehnuteľnosti neboli doručené žiadne pripomienky  

zo strany verejnosti, môžu dnes pristúpiť k samotnému schváleniu prevodu majetku dotknutých 

subjektov. 

Člen návrhovej komisie prečítal predložený návrh na uznesenie č. 93. Obecné zastupiteľstvo prijalo 

k 12. bodu programu uznesenie č. 93: Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove schvaľuje Zámennú 

zmluvu medzi obcou Malý Slavkov, Gerlachovská 52 v zastúpení Ladislavom Oravcom, starostom 

obce  Malý  Slavkov a Petrom Stupákom, nar. 14. 10. 1987, r. č. 871014/9360 a manž. Monikou 

Stupákovou, r. Spodniková, Ing. nar. 30. 12. 1987, r. č. 876230/9325, obidvaja trvale bytom 

Lanškrounská 22, Kežmarok, ktorej predmetom je záväzok zmluvných strán vzájomne si zameniť 

diely ich jednotlivých pozemkov  vo vlastníctve obce parcela C KN číslo 412/71, druh pozemku 

ostatná plocha,  o výmere 19 m2, ktorá vznikla oddelením od  parcely C KN č.  412/1, o výmere 12114 

m2 evidovanej v katastri nehnuteľnosti na LV č. 1  v k. ú. obce Malý Slavkov, za  pozemky 

v bezpodielovom spoluvlastníctve Peter Stupák  a manž. Monika Stupáková, obidvaja trvale bytom 

Lanškrounská 22, Kežmarok, parcela C KN číslo 412/73, druh pozemku ostatná plocha,  o výmere 

26 m2 a parcela C KN číslo 412/74, druh pozemku ostatná plocha,  o výmere 2 m2,  ktoré vznikli 

oddelením od  parcely C KN č.  412/35, o výmere 938 m2 evidovanej v katastri nehnuteľnosti na LV 

č. 472  v k. ú. obce Malý Slavkov, 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. 

Prevod sa uskutoční  podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí, t. j. podľa 

osobitného zreteľa. 

Cena prevodu pozemku: bezodplatne.   

Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že pozemky sú pre obec nevyužiteľné. Jedná sa 

o majetko-právne vysporiadanie pozemku medzi kupujúcimi a Obcou Malý Slavkov. Pozemky sa 

nachádzajú  v  blízkosti rodinného domu žiadateľov a svojim umiestnením tvoria neoddeliteľný celok 

s rodinným domom, a že sa Obec nemá záujem o iné využitie pozemku. Zámenou pozemkov obec 

nadobudne vlastníctvo pozemku, ktorý je rozlohovo väčší.   

 (V zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce Malý Slavkov č. 2/2012  par. 12 písm. g)). 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 
5 Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika Gromanová,  PaedDr. Ján 

Klein,  Ing. Tomáš Pix, Ľudovít Svocák 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 Ing. František Bartko, Kamil Pompa 

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7 

Zmluva  o zámene pozemkov medzi obcou Malý Slavkov a p. Stupákom a manž. tvorí neoddeliteľnú 

súčasť materiálov 9. zasadania  OZ, zo dňa 12. 12. 2019. 

 

13. Rôzne  

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – žiada o radu, čo má robiť. Mal za potrebu povedať poslancom, 

že dostal pekný list ohľadom menšín, Číta list. Okrem iného je tam aj to, že obec je povinná mať 

označený názov obce, verejné budovy, info  v prípade hrozenia nebezpečenstva a iné, aj v rómskom 

jazyku. Viackrát o tom rozprával s našimi rómskymi spoluobčanmi a tí povedali, že spisovnej 
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rómčine poriadne nerozumejú. Dajú obci vyhlásenie, že  oni s tým nesúhlasia a nech im to tam pošle. 

Oni sú spokojní s tým, ako to je.  

Poslanec p. Svocák reaguje, že tabule s označením obce tu už boli a nakoniec ich SSC musela 

zdemontovať. 

Poslankyňa p. Gromanová požiadala, aby im list starosta preposlal, nech sa im aj oni k tomu vyjadria. 

Poslanec p. Klein sa pýta, kto to preloží. 

Všetky náklady s tým spojené hradí obec informuje starosta.  

 

Anatolij Dejneka (poslanec OZ) – navrhuje vymyslieť niečo, ako poskytnúť financie pre obyvateľov 

zhorenej bytovky v Prešove za poslancov.  

Poslanec Svocák navrhuje poslať spolu 1 000,- €.  

Poslankyňa Gromanová povedala, že ona už poslala aj ako osoba a cez OÚ. 

Starosta uviedol, že oni to tu môžu schváliť, ale obec bude musieť postupovať v rámci zákona 

o rozpočtových pravidlách, čo znamená, že to bude dlhodobejší proces. Ak chcú p. poslanci poslať 

financie na tento účel, nech to urobí každý samostatne ako súkromná osoba a nie prostredníctvom 

obce.  

 

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – sa pýta, či má niekto niečo ešte do bodu rôzne. Prítomní poslanci 

sa nevyjadrili, tak starosta na základe informácie a návrhu od poslancov (v kuloároch počas 

prestávky), predložil ich návrh na schválenie odmien pre poslancov a zástupcu starostu za rok 2019 

poslancom v hrubom 1 050,00 EUR a zástupcovi starostu 70,00 EUR  v hrubom. 

Návrh bol prečítaný a starosta dal za uvedený návrh hlasovať za  uznesenie č. 94. Obecné 

zastupiteľstvo prijalo k 13. bodu programu uznesenie č. 94: Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 

schvaľuje odmeny poslancom Obecného zastupiteľstva Malý Slavkov vo výške 1 050,00 EUR 

v hrubom a zástupcovi starostu obce Malý Slavkov vo výške 70,00 EUR v hrubom, ktoré budú 

vyplatené v mzdách za mesiac december 2019. 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 
5 Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika Gromanová,  PaedDr. Ján 

Klein,  Ing. Tomáš Pix, Ľudovít Svocák 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 Ing. František Bartko, Kamil Pompa 

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       

  

14. Interpelácia 

Nikto z  prítomných poslancov neinterpeloval p. starostu. 

 

15. Diskusia 

Prebiehala v rámci jednotlivých bodov programu. 

 

16. Záver 

     Starosta obce Ladislav Oravec poďakoval prítomným za aktívnu účasť na 9. zasadaní obecného 

zastupiteľstva obce Malý Slavkov, poprial všetkým príjemné prežitie Vianoc a ukončil rokovanie. 

   

 

 

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

                        Ladislav Oravec  

                                                                                                      starosta obce 

Overovatelia: 
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Mgr. Veronika Gromanová                    ........................................ 

 

Ing. Tomáš Pix                             ........................................ 

 

 

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, 12. 12. 2019 

Uznesenia 
z 9. zasadania obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove 

konaného dňa  12. decembra  2019 o 16.30 hod. v zasadačke v Malom Slavkove 

 

Uznesenie č. 82 

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

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

schvaľuje  

program 9. zasadania OZ  

1. Otvorenie zasadania  

2. Schválenie programu  

3. Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Rozpočet obce Malý Slavkov na rok 2019 – úprava č. 1                                                                                                  

6. Sadzobník miestnych poplatkov obce Malý Slavkov na rok 2020 - návrh  

7. Schválenie predaja  pozemku: par C KN  č. 457/51 – Gurka  P.   

8. Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 

9. Návrh VZN o určení názvov ulíc v obci Malý Slavkov 

10. Rozpočet obce Malý Slavkov na roky 2020 - 2022 

11. Informácia o výsledku  obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemku      

12. Zmluva o zámene pozemkov medzi obcou Malý Slavkov a REA Tatry s.r.o. Bratislava, 

Zmluva  o zámene pozemkov medzi obcou Malý Slavkov a P. Stupákom a manž.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

13. Rôzne  

14. Interpelácia poslancov 

15. Diskusia 

16. Záver  

  Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 
5 Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika Gromanová,  PaedDr. Ján 

Klein,  Ing. Tomáš Pix, Ľudovít Svocák 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 Ing. František Bartko, Kamil Pompa 

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       

 

 

                                                                                                                  Ladislav Oravec                                                                               

                                                                                        starosta obce Malý Slavkov  
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Uznesenie č. 83 

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

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

A/schvaľuje 

návrhovú komisiu v zložení: Anatolij Dejneka, Ľudovít Svocák 

B/berie na vedomie 
že starosta obce určil  

overovateľov zápisnice: Ing. Tomáša Pixu, Mgr. Veroniku Gromanovú  

a zapisovateľku: Veroniku Pirožekovú   

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 
5 Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika Gromanová,  PaedDr. Ján 

Klein,  Ing. Tomáš Pix, Ľudovít Svocák 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 Ing. František Bartko, Kamil Pompa 

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       

 

 

                                                                                                                  Ladislav Oravec                                                                               

                                                                                       starosta obce Malý Slavkov   

 

Uznesenie č. 84 

K bodu 4 . Kontrola plnenia uznesení 

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

berie na vedomie  

kontrolu plnenia uznesení z 8. zasadania  OZ, konaného 25. 10. 2019  

berie na vedomie  

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 
5 Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika Gromanová,  PaedDr. Ján 

Klein,  Ing. Tomáš Pix, Ľudovít Svocák 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 Ing. František Bartko, Kamil Pompa 

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       

 

 

                                                                                                                 Ladislav Oravec                                                                               

                                                                                       starosta obce Malý Slavkov   

 

Uznesenie č. 85 
K bodu 5 . Rozpočet obce Malý Slavkov na rok 2019 – úprava č. 1 

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

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

schvaľuje  

Rozpočet obce Malý Slavkov na rok 2019 – úprava č. 1 
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Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 
5 Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika Gromanová,  PaedDr. Ján 

Klein,  Ing. Tomáš Pix, Ľudovít Svocák 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 Ing. František Bartko, Kamil Pompa 

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       

 

 

                                                                                                                  Ladislav Oravec                                                                               

                                                                                        starosta obce Malý Slavkov   

 

 

Uznesenie č. 86 

K bodu 6.  Sadzobník miestnych poplatkov obce Malý Slavkov na rok 2020 - návrh  

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

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

schvaľuje  

Sadzobník miestnych poplatkov obce Malý Slavkov na rok 2020 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 
4 Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika Gromanová Ing. Tomáš 

Pix, Ľudovít Svocák 

Proti: 1 PaedDr. Ján Klein  

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 Ing. František Bartko, Kamil Pompa 

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov 

 

 

                                                                                                               Ladislav Oravec                                                                               

                                                                                       starosta obce Malý Slavkov   

 

 

Uznesenie č. 87 
K bodu 7. Schválenie predaja  pozemku: par. C KN  č. 457/51 – Gurka  P.   

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

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

schvaľuje 

predaj 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, geometrickým plánom č.86/2019, zo dňa 24. 09. 2019,  vyhotoveným Ing.  Jánom 

Maniakom – geodetom, Medňanského 50, Sp. Belá – Strážky, ktorý autorizačne overil dňa 24. 09. 

2019, Ing. Vladimír Kupčo a úradne overila dňa 04. 10. 2019, pod číslom G1 649/19, Ing. Iveta 

Kapolková, OÚ Kežmarok, Katastrálny odbor,     žiadateľovi Ing. Petrovi Gurkovi, rod. Gurka, 

nar. 28. 02. 1978, bytom  Malý Slavkov, Lomnická 231/10, za cenu  7,-  €/m2  

Celková výmera odpredávaného pozemku je 130 m2, cena celkom 910,- €, slovom deväťstodesať 

eur.  
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Prevod sa uskutoční  podľa §9a ods. 8 písm. e), zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí, t. j. podľa 

osobitného zreteľa. 

Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že ide  o pozemok  okolo stavby, priľahlú plochu, 

ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, ktorá je vo vlastníctve 

nadobúdateľa.     

(V zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce Malý Slavkov č. 2/2012, § 12, písm. g)). 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 
5 Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika Gromanová,  PaedDr. Ján 

Klein,  Ing. Tomáš Pix, Ľudovít Svocák 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 Ing. František Bartko, Kamil Pompa 

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       

 

 

                                                                                                              Ladislav Oravec                                                                               

                                                                                starosta obce Malý Slavkov   

 

 

Uznesenie č. 88 

K bodu 8. VZN číslo  1/2020 miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 

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

schvaľuje 

VZN číslo 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 
5 Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika Gromanová,  PaedDr. Ján 

Klein,  Ing. Tomáš Pix, Ľudovít Svocák 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 Ing. František Bartko, Kamil Pompa 

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       

 

 

                                                                                                               Ladislav Oravec                                                                               

                                                                                         starosta obce Malý Slavkov   

 

 

 

Uznesenie č. 89 

 K bodu 9. VZN číslo  2/2020 o určení názvov ulíc v obci Malý Slavkov 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

schvaľuje 

VZN číslo  2/2020 o určení názvov ulíc v obci Malý Slavkov 
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Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 
5 Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika Gromanová,  PaedDr. Ján 

Klein,  Ing. Tomáš Pix, Ľudovít Svocák 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 Ing. František Bartko, Kamil Pompa 

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7       

 

 

                                                                                                               Ladislav Oravec                                                                               

                                                                                     starosta obce Malý Slavkov   

 

Uznesenie č. 90 

K bodu 10. Rozpočet obce Malý Slavkov na roky 2020 - 2022 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Obecné zastupiteľstvo V Malom Slavkove  

A)  rozhoduje, že 

      Obec Malý Slavkov nebude uplatňovať programový rozpočet pre rok 2020, 

B)  schvaľuje 

      rozpočet obce Malý Slavkov na rok 2020 podľa prílohy, 

C)  berie na vedomie 
      rozpočet  obce Malý Slavkov na roky 2021 a 2022, 

D) berie na vedomie 

     stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Malý Slavkov na roky 2020 – 2022. 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 
5 Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika Gromanová,  PaedDr. Ján 

Klein,  Ing. Tomáš Pix, Ľudovít Svocák 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 Ing. František Bartko, Kamil Pompa 

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov: 7     

 

 

                                                                                                               Ladislav Oravec                                                                               

                                                                                          starosta obce Malý Slavkov   

 

Uznesenie č. 91 

K bodu 11.  Informácia o výsledku  obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemku      

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

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

berie na vedomie 

informáciu o výsledku  obchodnej verejnej súťaže na  predaj nehnuteľnosti –  pozemku – 

novovytvorená parcela C-KN 412/72, druh pozemku ostatné plochy, o výmere 104 m2, vytvorená 

odčlenením od parcely číslo C-KN 412/1, druh pozemku ostatné plochy, o výmere 2114  m2, v k. 

ú. Malý Slavkov, Podľa návrhu súťažnej komisie na vyhodnotenie súťažných návrhov je víťazom 

VOS s cenovou ponukou  1 144.- EUR, slovom jedentisícstoštyridsaťštyri EUR Peter Stupák, 

bytom Lanškrounská 22, Kežmarok.  
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Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 
5 Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika Gromanová,  PaedDr. Ján 

Klein,  Ing. Tomáš Pix, Ľudovít Svocák 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 Ing. František Bartko, Kamil Pompa 

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov 

 

 

                                                                                                               Ladislav Oravec                                                                               

                                                                                              starosta obce Malý Slavkov   

 

Uznesenie č. 92 

K bodu 12. Zmluva o zámene pozemkov medzi obcou Malý Slavkov a REA Tatry s.r.o. 

Bratislava   

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

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

schvaľuje  

Zámennú zmluvu medzi obcou Malý Slavkov, Gerlachovská 52 v zastúpení Ladislavom Oravcom, 

starostom obce Malý Slavkov  a spoločnosťou REA Tatry, s.r.o., Bratislava, Šuleková 2, IČO: 

3607550737, v zastúpení Ing. Morgensternom, konateľom, 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. 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 
5 Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika Gromanová,  PaedDr. Ján 

Klein,  Ing. Tomáš Pix, Ľudovít Svocák 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 Ing. František Bartko, Kamil Pompa 

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov 

 

 

                                                                                                               Ladislav Oravec                                                                               

                                                                                             starosta obce Malý Slavkov   

 

Uznesenie č. 93 

K bodu 12. Zmluva o zámene pozemkov medzi obcou Malý Slavkov a  Petrom Stupákom 

s  manž. Ing. Monikou Stupákovou   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

schvaľuje  

Zámennú zmluvu medzi obcou Malý Slavkov, Gerlachovská 52 v zastúpení Ladislavom Oravcom, 

starostom obce  Malý  Slavkov a Petrom Stupákom, nar. 14. 10. 1987, r. č. 871014/9360 a manž. 

Monikou Stupákovou, r. Spodniková, Ing. nar. 30. 12. 1987, r. č. 876230/9325, obidvaja trvale 

bytom Lanškrounská 22, Kežmarok, ktorej predmetom je záväzok zmluvných strán vzájomne si 
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zameniť diely ich jednotlivých pozemkov  vo vlastníctve obce parcela C KN číslo 412/71, druh 

pozemku ostatná plocha,  o výmere 19 m2, ktorá vznikla oddelením od  parcely C KN č.  412/1, 

o výmere 12114 m2 evidovanej v katastri nehnuteľnosti na LV č. 1  v k. ú. obce Malý Slavkov, za  

pozemky v bezpodielovom spoluvlastníctve Peter Stupák  a manž. Monika Stupáková, obidvaja 

trvale bytom Lanškrounská 22, Kežmarok, parcela C KN číslo 412/73, druh pozemku ostatná 

plocha,  o výmere 26 m2 a parcela C KN číslo 412/74, druh pozemku ostatná plocha,  o výmere 2 

m2,  ktoré vznikli oddelením od  parcely C KN č.  412/35, o výmere 938 m2 evidovanej v katastri 

nehnuteľnosti na LV č. 472  v k. ú. obce Malý Slavkov, 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. 

Prevod sa uskutoční  podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí, t. j. podľa 

osobitného zreteľa. 

Cena prevodu pozemku: bezodplatne.   

Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že pozemky sú pre obec nevyužiteľné. Jedná sa 

o majetko-právne vysporiadanie pozemku medzi kupujúcimi a Obcou Malý Slavkov. Pozemky sa 

nachádzajú  v  blízkosti rodinného domu žiadateľov a svojim umiestnením tvoria neoddeliteľný 

celok s rodinným domom, a že sa Obec nemá záujem o iné využitie pozemku. Zámenou pozemkov 

obec nadobudne vlastníctvo pozemku, ktorý je rozlohovo väčší.   

 (V zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce Malý Slavkov č. 2/2012  par. 12 písm. g)). 

Hlasovanie: 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 
5 Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika Gromanová,  PaedDr. Ján 

Klein,  Ing. Tomáš Pix, Ľudovít Svocák 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 Ing. František Bartko, Kamil Pompa 

Nehlasovali:   

Počet všetkých poslancov 

 

 

                                                                                                               Ladislav Oravec                                                                               

                                                                                             starosta obce Malý Slavkov   

 

 Uznesenie č. 94 

K bodu 13.  Rôzne  
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

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

schvaľuje  

odmeny poslancom Obecného zastupiteľstva Malý Slavkov vo výške 1050,00 EUR v hrubom 

a zástupcovi starostu obce Malý Slavkov vo výške 70,00 EUR v hrubom, ktoré budú vyplatené v 

mzdách za mesiac december 2019. 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 
5 Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika Gromanová,  PaedDr. Ján 

Klein,  Ing. Tomáš Pix, Ľudovít Svocák 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 Ing. František Bartko, Kamil Pompa 

Nehlasovali:   
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Počet všetkých poslancov: 7       

     

                               

                                                                                                               Ladislav Oravec                                                                               

                                                                                       starosta obce Malý Slavkov   
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