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Zápisnica z 18. zasadania OZ v Malom Slavkove, konaného dňa 23. 11. 2021. 

 

 

 

O B E C    MA L Ý    S L A V K O V 

                                                                                                                     Malý Slavkov, 23. 11. 2021 

Z Á P I S N I C A 

 

z 18. zasadania obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, 
 konaného dňa 23. 11.  2021 o 16.30 hod. na Obecnom úrade 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 - prítomná 

Prezenčná listina tvorí neoddeliteľnú súčasť písomnej dokumentácie  18. rokovania OZ,  zo dňa  23. 

11. 2021. 
DVD č. 15/   tvorí neoddeliteľnú súčasť písomnej dokumentácie  18. rokovania OZ,  zo dňa  23. 11. 

2021. 

Otvorenie zasadania 
Starosta obce Malý Slavkov p. Ladislav Oravec zahájil a viedol 18. zasadanie OZ v Malom Slavkove. 

Privítal prítomných a skonštatoval, že 18. zasadanie obecného zastupiteľstva je  uznášania schopné, 

zo siedmych poslancov sú prítomní   šiesti poslanci - Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr. 

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

Neprítomný je jeden poslanec - Kamil Pompa - ospravedlnený 

2. Schválenie programu 
Starosta obce predložil   prítomným program  na 18. zasadanie obecného zastupiteľstva v Malom 

Slavkove. P. hlavná  kontrolórka požiadala, či by sa nemohli zaoberať 11. bodom Správa o kontrolnej 

činnosti HK obce M. Slavkov za I. polrok 2021 po bode 4. Kontrola plnenia uznesenia, z dôvodu jej 

skoršieho odchodu zo zasadania OZ. Prítomní poslanci  súhlasili s predloženým programom v zmysle 

požiadavky  HK. Starosta  dal  hlasovať za program na 18. zasadanie OZ, konané dňa 23. novembra  

2021. Obecné zastupiteľstvo prijalo k 2. bodu programu uznesenie č. 202: Obecné zastupiteľstvo v 

Malom Slavkove schvaľuje program 18. zasadania OZ   

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie programu 

3. Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Schválenie predaja  pozemku: par. C KN č. 457/55 – Mečár M. a manž.  T., par. C KN  č. 

253/19 a par. C KN  č. 257/3 – Oravec J. a manž. M. 

6. Žiadosť o predaj pozemku: par. C KN č. 412/77 – Dunková V. 

7. Návrh: Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi – schválenie  

8. Návrh: Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2022  o určení výšky príspevku na činnosť školy 

a školského zariadenia – schválenie 

9. Žiadosť o započatie procesu obstarania Zmeny a doplnku ÚPN Obce Malý Slavkov – K a Ž, 

s.r.o. Kežmarok a Dimenzia s.r.o. Kežmarok 

10. Žiadosť p. Dubjelovej A. o doriešenie uznesenia č. 174/21 - opätovná 

11. Správa o kontrolnej činnosti HK obce M. Slavkov za I. polrok 2021 

12. Interpelácia 
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13. Rôzne 

14. Diskusia 

15. Záver 

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    

 

 

3.  Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa 
Do návrhovej komisie boli starostom navrhnutí: Ing. František Bartko, Ing. Tomáš Pix 
za overovateľov zápisnice boli určení: Anatolij Dejneka, Ľudovít Svocák 

za zapisovateľku bola určená: Veronika Pirožeková 
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove prijalo k 3. bodu programu uznesenie č. 203: Obecné 

zastupiteľstvo v Malom Slavkove 

A/schvaľuje 
návrhovú komisiu v zložení: Ing. František Bartko, Ing. Tomáš Pix 

B/berie na vedomie, 
že starosta obce určil 
overovateľov zápisnice: Anatolij Dejneka, Ľudovít Svocák 

zapisovateľku: Veronika Pirožeková 

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    

 

11. Správa o kontrolnej činnosti HK obce M. Slavkov za I. polrok 2021 

Bc. Ladislav Oravec (starosta obce) – tak, ako sa dohodli v úvode zasadania predkladá im na 

rokovanie správu  o kontrolnej činnosti HK obce Malý Slavkov za obdobie I. polrok 2021. 

Konštatuje, že Správu mali k dispozícii už od minulého zasadania. Dáva slovo HK.  

PhDr. Mária Balková (hlavný kontrolór obce) – výkon kontrolnej činnosti HK vymedzuje zákon 

o obecnom zriadení v § 18. Kontrole podlieha    obecný úrad a subjekty v jeho zriaďovateľskej 

pôsobnosti. Kontrola je zameraná na dodržiavanie zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti 

pri nakladaní s majetkom obce, kontrola príjmov a výdavkov, vybavovania petícií a sťažností, 

dodržiavania VZN, kontrola plnenia uznesení, interných predpisov obce ako aj kontrola plnenia úloh 

ustanovených inými subjektmi. Za spomenuté obdobie  sa zamerala napr.  dodržiavanie zákonnosti 

pri zabezpečení finančnej kontroly – náhodnou kontrolou. Kontrolu na dodržiavanie zákona 

o pohrebníctve v obci Malý Slavkov vykoná po spracovaní zmien vo VZN o pohrebníctve, ktoré obec 

pripravuje. Konštatuje, že obec má správcu cintorína, ktorý absolvoval školenie, ukončené odbornou 
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skúškou  zo  zákona o pohrebníctve. Za kontrolované obdobie sa zamerala aj na kontrolu príjmov za 

správne poplatky a na kontrolu VZN obce. Vysvetľuje prítomným systém  pôsobnosti starých    

a novoprijatých VZN.  Poslanci majú VZN a ich dodržiavanie kontrolovať. HK a poslanci medzi 

sebou diskutujú o vyššie uvedenom. Po jej ukončení požiadal starosta  obce, aby člen návrhovej 

komisie prečítal návrh na uznesenie. Následne dal zaň  hlasovať.  Obecné zastupiteľstvo prijalo k 11. 

bodu programu uznesenie č. 212 Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove berie na vedomie Správu 

o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malý  Slavkov za uplynulé obdobie I. polrok 2021. 

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    

 

4. Kontrola plnenia uznesení 
Bc. Ladislav Oravec (starosta obce) – predložil na rokovanie kontrolu plnenia uznesení, ktorú  mali 

k dispozícii v pracovných materiáloch a dáva im priestor na prípadné otázky. 
Ing. František Bartko (poslanec obecného zastupiteľstva) – sa informoval, čo je s výmenou pozemkov 

medzi obcou a mestom KK. 
Bc. Ladislav Oravec (starosta obce) –  ešte sa nestretli osobne ani telefonicky. Teraz momentálne sa 

naplno venuje  odovzdaniu vodovodu do správy PVPS. Už je to v polohe, že na budúci týždeň bude 

podpísaná zmluva medzi obcou a PVPS. Následne obec zruší zmluvu s občanmi Kráľovskej ul. 

a VaK Servisom, ktorý spravoval vodovod na ul. Kráľovskej.  
Ing. Tomáš Pix (poslanec obecného zastupiteľstva) – sa pýta   k uz. č. 181 – zhotovenie znaleckého 

posudku v lokalite Pri jarku. 

Bc. Ladislav Oravec (starosta obce) –  znalecký posudok bude do ďalšieho zastupiteľstva k dispozícii.  
Poslanci nemali ďalšie otázky ku kontrole plnenia uznesení, starosta obce požiadal  člena návrhovej 

komisie prečítať návrh na uznesenie a následne dal zaň  hlasovať.   
Obecné zastupiteľstvo prijalo k 4. bodu programu uznesenie č. 204 Obecné zastupiteľstvo v Malom 
Slavkove berie na vedomie  

kontrolu plnenia uznesení zo 17. zasadania  OZ, konaného 12. 10. 2021. 

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 pozemku par. C KN  č. 457/55 – Mečár M. a manž.  Mečárová T. 

Mečárová 
Bc. Ladislav Oravec (starosta obce) – informoval, že  teraz  sa budú zaoberať predajom pozemkov 

v druhom kroku. V zmysle zákona boli splnené všetky náležitosti. Zámer bol zverejnený  po dobu 15 
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dní spôsobom v mieste obvyklým. V stanovenej dobe obci neboli doručené žiadne pripomienky, 

preto môžu pristúpiť k predaju pozemku schvaľovaním.  

Starosta požiadal člena návrhovej komisie, aby prečítal návrh na uznesenie. Člen návrhovej komisie 

prečítal návrh na uznesenie a starosta obce dal  zaň  hlasovať.   
Obecné zastupiteľstvo prijalo k 5. bodu programu uznesenie č. 205: Obecné zastupiteľstvo v Malom 

Slavkove schvaľuje predaj pozemku vo vlastníctve obce, parcela C KN číslo 457/55, druh pozemku, 

ostatná plocha,  o výmere 19 m2, evidovanej na LV č. 1,  v k. ú. obce Malý Slavkov, ktorá vznikla 

oddelením od  parcely C KN č.  457/4, druh pozemku ostatná plocha, o výmere 5428 m2, evidovanej 

v katastri nehnuteľností na LV č. 1,  v k. ú. obce Malý Slavkov žiadateľovi Máriovi Mečárovi, rod. 

Mečár, nar. 14. 08. 1972, r. č. 720814/7276    a manž. Tatiane Mečárovej, rod. Ďurčová, nar.30. 01. 

1973, r. č. 735130/9031, obidvaja   bytom  Novomeského 3918/21, 058 01 Poprad za cenu  7,-  €/m2. 

Celková výmera odpredávaného pozemku je 19 m2, cena celkom 133, - €, slovom jednostotridsaťtri 

eur.  

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 Malý Slavkov 

č. 2/2012  par. 12 písm. g)).   

Osobitný zreteľ je zdôvodnený majetko-právnym vysporiadaním pozemku pri rodinnom dome  

žiadateľov. Ide  o pozemok, priľahlú plochu, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí 

neoddeliteľný celok s nehnuteľnosťou  vo vlastníctve nadobúdateľov, uvedená parcela je pre obec 

nevyužiteľná. 

Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 60 dní odo dňa schválenia uznesenia Obecným 

zastupiteľstvom obce Malý Slavkov. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom 

termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.   

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 pozemku  par. C KN  č. 253/19 a par. C KN  č. 257/3 – Oravec J. 

a manž. Oravcová M. 

Bc. Ladislav Oravec (starosta obce) – aj v tomto prípade ide o druhý krok pri predaji majetku obce. 

Tak ako informoval v predchádzajúcom bode, podmienky stanovené zákonom boli dodržané, neboli 

doručené žiadne pripomienky.  V zmysle uvedeného starosta požiadal člena návrhovej komisie, aby 

prečítal návrh na uznesenie. Člen návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie a starosta obce dal  

zaň  hlasovať.   
Obecné zastupiteľstvo prijalo k 5. bodu programu uznesenie č. 206: schvaľuje predaj pozemku vo 

vlastníctve obce, parcela C KN číslo 253/19, druh pozemku orná pôda,  o výmere 37 m2, evidovanej 

na LV č. 1,  v k. ú. obce Malý Slavkov, ktorá vznikla oddelením od  parcely C KN č.  253/1, druh 

pozemku orná pôda, o výmere 3 3154 m2, evidovanej v katastri nehnuteľností na LV č. 1,  v k. ú. 

obce Malý Slavkov, a parcely C KN č.  257/3, druh pozemku zastavaná plocha, o výmere 26 m2, ktorá 

vznikla odčlenením od    parcely C KN č.  257, druh pozemku zastavaná plocha, o výmere 1750 m2 

evidovanej v katastri nehnuteľností na LV č. 1,  v k. ú. obce Malý Slavkov, geometrickým plánom č. 

154/2021, zo dňa 10. 09. 2021, ktorý vyhotovil Ing.  Anton Olekšák – geodet ZEBEKA, Zimná 

464/66, Spišská Belá, ktorý autorizačne overil dňa 10. 09. 2021, Ing. Anton Olekšák a úradne overila 

dňa 17. 09. 2021, pod číslom G1 716/21, Ing. Iveta Kapolková, OÚ Kežmarok, Katastrálny odbor,     

žiadateľovi  Jánovi  Oravcovi,   rod. Oravec, nar. 15. 05. 1947, r. č. 470515/733 a maž. Márii 
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Oravcovej, rod. Lorencová, nar. 04. 06. 1950, r. č. 505604/315, obidvaja  bytom Družstevná 121/38, 

060 01 Malý Slavkov za cenu  7,-  €/m2. 

Celková výmera odpredávaného pozemku je 63 m2, cena celkom 441,00 - €, slovom 

štyristoštyridsaťjeden eur.  

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 Malý Slavkov 

č. 2/2012  par. 12 písm. g)).   

Osobitný zreteľ je zdôvodnený majetko-právnym vysporiadaním pozemku pri rodinnom dome  

žiadateľa. Ide tu o záujem pripojiť a sceliť uvedené pozemky nakoľko tvoria, priľahlú plochu, ktorá 

svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s nehnuteľnosťou  vo vlastníctve 

nadobúdateľa, pričom predmet prevodu je oplotený, žiadateľ ho dlhodobo využíva, udržiava 

a zveľaďuje  na vlastné náklady. 

Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 60 dní odo dňa schválenia uznesenia Obecným 

zastupiteľstvom obce Malý Slavkov. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom 

termíne podpísa, toto uznesenie stratí platnosť.   

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    
 

6 . Žiadosť o predaj  pozemku  par. C KN č. 412/77 – Dunková V. 
Bc. Ladislav Oravec (starosta obce) – predložil na rokovanie žiadosť o kúpu obecného pozemku 

žiadateľky  P. Dunkovej. Ide tu o pozemok nachádzajúci sa v lokalite pri potoku, kde je postavený 

dom bez stavebného povolenia. Žiadateľka si musela dať zhotoviť GP, nakoľko dom postavila 

v rozpore s jestvujúcim GP, ktorý má obec zhotovený pre danú lokalitu.  

Ing. Tomáš Pix (poslanec obecného zastupiteľstva) – teraz nesúhlasí s predajom pozemkov v lokalite 

pri potoku.  Navrhuje predávať pozemky v tejto lokalite až po zhotovení nového znaleckého posudku.  

Prítomní poslanci súhlasili s uvedeným návrhom. Starosta požiadal člena návrhovej komisie, aby 

prečítal návrh na uznesenie. Po prečítaní člena návrhovej komisie návrhu uznesenia, dal zaň starosta 

obce hlasovať.   

Obecné zastupiteľstvo prijalo k 6. bodu programu uznesenie č. 207: Obecné zastupiteľstvo v Malom 

Slavkove  berie na vedomie žiadosť  Dunkovej Veroniky o predaj  pozemku  par. C KN  č. 412/77, 

druh pozemku ostatná plocha,  o výmere 218 m2, evidovanej na LV č. 1,  v k. ú. obce Malý Slavkov 

a bude sa touto žiadosťou zaoberať v r. 2022. 

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                                                                           
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7. Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými   

stavebnými odpadmi – schválenie 
Bc. Ladislav Oravec (starosta obce) – na začiatok informuje prítomných, že v predloženom 

dokumente sa nerobili žiadne podstatné zmeny, doplnili sme to, čo  priniesla novela zákona 

o odpadoch, napr. nové špecifikácie odpadov a v časti III. sme v zmysle zákona presne zapracovali 

spôsob nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, počet zakúpenia minimálneho množstva 

žetónov pre jednu domácnosť s určitým počtom osôb. Tento návrh VZN mali k dispozícii 

v pracovných materiáloch, teraz majú možnosť sa k predloženému vyjadriť.  Zdôrazňuje, že spôsob 

zberu TKO sa nemenil, ostáva množstevný systém zberu formou žetónov.  Taktiež cena za objem 

ostáva nezmenená, t. j.  0,030 €/1 liter odpadu (nádoby: 110 l a 120 l – 3,60 €, 240 l – 7,20 €, 1100 l 

- 33 €).  95 %  občanov sa táto zmena  netýka. Máme však aj takých, ktorí nemajú zakúpené žiadne 

žetóny (najmä vlastníci, ktorí tu nebývajú, ale vlastnia nehnuteľnosť v k. ú. Obce Malý Slavkov a 

žiaľ aj s trvalým, či prechodným pobytom v obci, ktorí si nesplnili zákonnú povinnosť voči obci 

a nezakúpili si ani jeden žetón).  Tým, že to budeme mať aj vo VZN, môžeme poplatky vymáhať od 

poplatníkov. O tom nám pri uvedenom ide, a to tým chceme docieliť.        

Ing. František Bartko (poslanec obecného zastupiteľstva) – z jeho pohľadu sa tým urobí to isté, čo 

sme mali doteraz.  Podľa neho poplatníci nedajú naraz peniaze na zakúpenie minimálneho počtu 

žetónov. Budú sa tvoriť skládky. Nič sa s tým nerobí, páchateľ sa nedohľadá. Konštatuje, že  TKO sa 

nedá zhodnotiť, tak ako separ.  On navrhuje vytvoriť ešte skupinu poplatníkov, t. j. osamelo žijúcich 

dôchodcov a znížiť zakúpenie povinného množstva žetónov pre 1 osobu. Pre neho by bol 

prezentovaný návrh s touto zmenou prijateľný.   

Ľudovít Svocák (poslanec obecného zastupiteľstva) – žiada vysvetlenie, čo je to domácnosť, ďalej 

mu tam chýba výraz vlastník, nesúhlasí s výškou poplatku pre podnikateľov. Konštatuje, aby on 

mohol niečo riešiť,  potrebuje mať prehľad príjmov  a výdavkov ohľadom odpadu za rok 2019, 2020, 

2021. Poukazuje na to, že už  roky sa tu riešia problémy s odpadom  (spôsoby zberu, financie a pod.), 

a to najdôležitejšie sme ľudí nenaučili,  osobnej zodpovednosti voči  životnému  prostrediu.  

Ing. Tomáš Pix (poslanec obecného zastupiteľstva) – sa informuje k zberu nebezpečného odpadu a 

k zberu liekov. Reaguje  na určenie minimálneho počtu žetónov. Na margo toho zvažuje, či neznížiť 

cenu za žetóny.  

Ing. František Bartko (poslanec obecného zastupiteľstva) – uvádza  k zníženiu ceny:  on je teraz rád, 

že obec konečne po rokoch nie je v strate, čo sa týka príjmov a výdavkov za zneškodňovanie všetkých 

odpadov v obci. Nesúhlasí so znížením poplatkov. Reaguje na p. Svocáka, že zatiaľ nevieme presne 

zhodnotiť, ako sme na tom v finančne, čo sa týka odpadov  za r. 2021. Reálne môžeme tvoriť VZN 

až v r. 2022  na r. 2023, keď budeme mať zúčtovaný rok 2021.   

Bc. Ladislav Oravec (starosta obce) – uviedol, že odpady sa musia riešiť v globále. To znamená, že 

občan síce platí priamo obci len za komunálny a drobný stavebný odpad, no  obec má však mimo 

separovaného odpadu náklady na zneškodňovanie všetkých ostatných odpadov, ktorých zber sa 

v obci, v zmysle zákona o odpadoch zabezpečuje. Tak, ako už bolo   povedané,  mnohokrát obec 

nemôže hospodáriť pri nakladaní s odpadmi ani ziskovo ani stratovo, ale vyrovnane. Opätovne 

zdôrazňuje, že sa tu dnes nezvyšujú  poplatky za odpad, tie ostávajú nezmenné (to patrí do  zákona 

o daniach a poplatkoch). Teraz rokujú o návrhu VZN o odpadoch, kde sme  doplnili  len to, čo je 

v zmysle zákona, a čo je potrebné a nutné v ňom mať. Dôvod, prečo je v predloženom návrhu určené 

množstvo vyprodukovaného odpadu na počet osôb je potrebný na to, aby mohla obec voči neplatičom 

uplatniť vymáhanie  poplatku, ktorý je každý poplatník v zmysle zákona  povinný obci  uhradiť. 

Nijako sa to nedotkne tých, ktorí si plnili zákonnú povinnosť.  Opakovane konštatuje, že množstevný 

zber sa ukázal v našej obci v mnohých ohľadoch  ako efektívnejší spôsob nakladania s odpadmi, ako 

poplatok na osoby. Väčšina poplatníkov  v našej obci separuje, čím si jednoznačne vie ponížiť 

poplatok za TKO. Poukazuje, že dookola riešia jedno a to isté. Skutočnosť je však taká, že poslanci 

roky nemali snahu ísť do zvyšovania poplatkov za odpad (nepopulárny krok), a tak bola obec  roky 

v strate (čo nám aj neustále vytýkala  aj kontrolórka obce). On sa  od svojho zvolenia za starostu   

snažil vymáhať od neplatičov nedoplatky za TKO, čo sa aj v značnej miere podarilo. V konečnom 

dôsledku, ak by sme ostali pri poplatku na osobu, jednoznačne by sa tento musel zvýšiť cca na 15,00 

€/1 osobu/rok.   
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Mgr. Veronika Gromanová  (poslanec obecného zastupiteľstva) – konštatuje, že predloženým 

návrhom  vlastne zefektívnime  systém nakladania s odpadmi v obci. Upozornila zapisovateľku, že 

nemá vstupovať do rokovania, ale zapisovať.  

Rozprava o tomto návrhu bola dlhá a búrlivá. Najmä poslanec Svocák a poslanec Bartko  mali iné 

návrhy a názory ako väčšina prítomných.  Nakoniec starosta navrhol, aby dali pozmeňujúci návrh  

VZN a ten sa zverejní.  Poslanec Svocák navrhol zverejniť  predložený návrh a on aj s poslancom 

Bartkom dajú do budúceho zasadania svoje pripomienky. Prítomní súhlasili, starosta požiadal člena 

návrhovej komisie, aby prečítal návrh na uznesenie. Po prečítaní návrhu dal  starosta hlasovať za 

tento návrh. Obecné zastupiteľstvo prijalo k 7. bodu programu uznesenie č. 208: Obecné 

zastupiteľstvo v Malom Slavkove schvaľuje Návrh - Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2022 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 
4 Anatolij Dejneka,  Mgr. Veronika Gromanová, PaedDr. Ján Klein,  

Ing. Tomáš Pix 

Proti: 1 Ing. František Bartko 

Zdržal sa: 1 Ľudovít Svocák 

Neprítomní: 1 Kamil Pompa 

Nehlasovali: 0  

Počet všetkých poslancov: 7                                                                           

(Návrh Všeobecné záväzného  nariadenia č. 2/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi tvorí neoddeliteľnú súčasť písomnej dokumentácie  z 18. rokovania OZ, dňa   23. 11. 

2021).   

 

8. Návrh: Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2022  o určení výšky príspevku na činnosť školy 

a školského zariadenia – schválenie 

Bc. Ladislav Oravec (starosta obce) – predložil prítomným návrh VZN o určení výšky príspevku na 

činnosť školy a školského zariadenia. Uvedený návrh mali k dispozícii v pracovných materiáloch.  

Zmena oproti predošlému VZN (aby bol dodržaný zákon) je   len v zmene spôsobu úhrady za pobyt 

dieťaťa v škôlke a za čiastočné náklady na úhradu stravy v školskej jedálni, a to na účet alebo 

poštovou poukážkou. 

Ľudovít Svocák (poslanec obecného zastupiteľstva) – sa pýta, prečo je to špecifikované ako čiastočná 

úhrada, polemizuje nad stravným pre zamestnancov - navrhuje, aby  kuchárka neplatila za stravu, zdá 

sa mu to nespravodlivé, keď ostatným zamestnancom prispieva zamestnávateľ na stravné lístky a jej 

nie, zaujíma sa kedy a ako sa zvyšujú náklady na stravu. 

Bc. Ladislav Oravec (starosta obce) – pripomína, že zmena v tomto VZN je len v spôsobe úhrady. 

V predloženom  dokumente sa nemenilo nič podstatné, len to, čo už  uviedol. VZN o určení výšky 

príspevku na činnosť školy a školského zariadenia už predsa schvaľovali aj v predošlých rokoch. 

V tomto smere tu nie je nič nové. Nechápe, prečo dáva takéto otázky až dnes. Kuchárka platí za stravu 

v zmysle stanovených pásiem, ktoré schvaľovalo zastupiteľstvo, t. j. 1,26 €/1 obed. 

PaedDr. Ján Klein  (poslanec obecného zastupiteľstva) – vysvetľuje p. Svocákovi, že poplatky a ich 

rozmedzie zasiela  obciam príslušný odbor školstva. Čiastočná úhrada je definovaná zákonom. Min. 

školstva  SR určuje finančné pásma podľa  vekových kategórii, t. j. zákonný zástupca uhrádza 

čiastočnú úhradu za pobyt  a stravovanie v príslušnom šk. zariadení.   

Ďalej v rozprave rozoberali, napr. koľko percent uhrádza zamestnávateľ zamestnancovi na stravu 

a iné, čo nesúviselo s predloženým VZN. Nakoľko nikto z prítomných nenavrhol nič pozmeňujúce 

do uvedeného VZN, starosta obce požiadal člena návrhovej komisie, aby prečítal návrh na uznesenie. 

Po jeho prečítaní dal starosta hlasovať. Obecné zastupiteľstvo prijalo k 8. bodu programu uznesenie 

č. 209: Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove schvaľuje Návrh - Všeobecné záväzné  nariadenie 

č. 1/2022  o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia. 
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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    

(Návrh: Všeobecné záväzného  nariadenia č. 1/2022  o určení výšky príspevku na činnosť školy 

a školského zariadenia tvorí neoddeliteľnú súčasť písomnej dokumentácie  z 18. rokovania OZ, dňa   23. 11. 

2021).   

 

9. Žiadosť o započatie procesu obstarania Zmeny a doplnku ÚPN Obce Malý Slavkov – 

K a Ž, s.r.o. Kežmarok a Dimenzia s.r.o. Kežmarok 

Bc. Ladislav Oravec (starosta obce) – informuje, že dostali  žiadosť spoločnosti KaŽ a Dimenzia 

Kežmarok o započatie procesu obstarania zmeny a doplnku ÚPN obce Malý Slavkov. Ide o areál, 

ktorý bol určený v ÚPN obce ako termálny areál. V tomto dokumente dotknutí navrhujú zmenu - 

výstavbu IBV, občianskej vybavenosti, miestnych komunikácií a IS. Bez toho, aby sa k tomu 

vyjadrila obec, žiadatelia nemôžu dovtedy  robiť nič. Všetky dotknuté inštitúcie sa   budú k tomu 

vyjadrovať až po stanovisku obce. Spoločne pozerajú na predloženú situačnú mapu, ktorú žiadatelia 

predložili.  

Ing. František Bartko (poslanec obecného zastupiteľstva) – informoval, že on si to všetko poriadne 

pozrel aj na tvare miesta. Zase pomôžeme len projektu Huncovské drevenice  a obec bude mať 

problém. Poukazuje na fakt a upozorňuje, že pokiaľ to nebude  prepojené, všetko pôjde cez 

Gerlachovskú ulicu. V projekte majú naplánované dve cesty, jedna má ísť cez ich pozemky a tá druhá 

cesta ide stredom lesa a tam je viacero vlastníkov. V prípade, že   niektorí z nich nebudú súhlasi, tak 

zbohom Gerlachovská ulica. Bude to hotová katastrofa. Všetko zničia, cesty sú už  pri terajšom 

stavebnom  ruchu zničené a preplnené. Teraz viac chodí peši na cintorín, tak má možnosť osobne 

zažiť situáciu na Gerlachovskej ulici. Auto za autom a jazdia jak šialený. On momentálne za takejto 

situácie nemôže súhlasiť s predloženým návrhom. 

Bc. Ladislav Oravec (starosta obce) – informuje, že cesta je v ÚPN obce schválená. Je na ňu územné 

rozhodnutie. Keď sa vysporiadajú vlastníci pozemkov pod cestou, čo je na ceste riešenia, pôjde sa 

s tým na VÚC- ku.  

Ing. František Bartko (poslanec obecného zastupiteľstva) – nepresvedčilo ho to, poukazuje, že tu ide 

o 195 nových domov. Oni si to rozparcelujú, pozemky popredajú  a obec bude odpísaná.  

Bc. Ladislav Oravec (starosta obce) – v tomto kroku mi im len dovoľujeme, aby započali proces 

zmeny. Potom budeme dávať naše požiadavky. V ÚPN O bude presne všetko vyšpecifikované. 

Ing. Tomáš Pix (poslanec obecného zastupiteľstva) –  sa zamýšľa, či bude obci  kapacitne stačiť 

čistička. Taktiež má názor, na základe skúsenosti, ktoré obec má, byť opatrný v takomto procese už 

na začiatku.   

Poslanci Bartko a Klein – kriticky poukazujú, že aj REA sľúbila prístupovú cestu  do lokality 

Kráľovského údolia  (obchvat obce) a dodnes cesta nie je.    

Ľudovít Svocák (poslanec obecného zastupiteľstva) – povedzme si najprv, či to vôbec chceme 

a potom dáme podmienky. Navrhuje zaoberať sa tým,  keď bude doriešená dopravná situácia do obce 

a v obci.  

Poslanci  Klein a Dejneka -  taktiež poukazujú na hroznú situáciu v doprave. Konštatujú, že každý 

chce stavať v Tatrách  (lukratívne  územie pre developerov). Nech najskôr vybudujú infraštruktúru 

a potom sa môžeme o tom baviť.   

Bc. Ladislav Oravec (starosta obce) –  vidí  prínos  v tom, že či tam budú postavené kúpele alebo 

IBV, pre obec budú príjmy za pozemky stále za ostatnú plochu.   Taktiež sa to neskôr odzrkadlí 
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v príjmoch na podielových daniach - príjem pre obec. Čo sa týka čističky, keď nebude kapacita, budú 

musieť vystaviť svoju. 

Ing. František Bartko (poslanec obecného zastupiteľstva) – poukazuje, že tie výnosy, o ktorých hovorí  

starosta, nám však nepomôžu, aby obec vystavala cestu.  

Mgr. Veronika Gromanová  (poslanec obecného zastupiteľstva) – v takomto prípade je potrebné 

všetko zohľadniť a nepozerať len na podielové dane.  

Z dlhej a búrlivej rozpravy vyšlo spoločné rozhodnutie, že v takejto situácii nebudú nateraz súhlasiť 

so započatím uvedenej zmeny v ÚPN obce Malý Slavkov. Návrhová komisie prečítala návrh na 

uznesenie a starosta dal za uvedené hlasovať. Obecné zastupiteľstvo prijalo k 9. bodu programu 

uznesenie č. 210: Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove nesúhlasí so žiadosťou o započatie 

procesu obstarania Zmeny a doplnku ÚPN Obce Malý Slavkov. Identifikačné údaje stavby: 

Názov stavby: Zastavovacia štúdia rodinných, objektu občianskej vybavenosti, miestnych 

komunikácií  a vedenia inžinierskych sietí 

Miesto:  Malý Slavkov, lokalita: severne od zastavaného územia obce Parcely KN C: 871/1, 867, 868, 

869, 870/1, 694, 780, 828, 866 

Okres: Kežmarok, Kraj: Prešovský 

Stupeň PD: Zastavovacia štúdia, ako doklad pre ZaD ÚPN Obce Malý Slavkov 

Investor: KaŽ, s.r.o., Slavkovská 1731/61, 060 01 Kežmarok, Dimenzia s.r.o, Štúrova 33, 060 01 

Kežmarok 

Projektant: Ing. arch. Rudolf Kruliac, Ing. Ľuboš Gontkovský, ateliér – ul. Jilemnického č. 341,  

059  52 Veľká Lomnica  

ZaD ÚPN Obce Malý Slavkov spočívajú v zmene z pôvodnej funkcie klimatických kúpeľov na 

navrhovanú funkčnú plochu: zástavba rodinných domov a objektu občianskej vybavenosti. 

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    

 

10. Žiadosť p. Dubjelovej A. o doriešenie uznesenia č. 174 
Bc. Ladislav Oravec (starosta obce) – predložil ďalšiu žiadosť p. Dubjelovej zo dňa 27. 10. 2021. Aj 

túto žiadosť mali k dispozícii v pracovných materiáloch, ktoré sú im vždy doručené podľa dohody    

5 dní pred rokovaním. Majú teda možnosť dopredu sa oboznámiť s materiálom, ktorým sa budú 

zaoberať na zastupiteľstve. Ide tu opäť o  nespokojnosť p. žiadateľky s dopravným  značením a jeho 

osadzovaním pred jej nehnuteľnosťou. Prítomní poslanci v rozprave konštatovali, že uvedenou 

situáciou sa už niekoľkokrát zaoberali aj ako poslanci a väčšina z nich aj ako členovia komisie.  

Zhodli sa,  že trvajú a potvrdzujú platnosť uznesenia č. 174.   Nebude sa nič meniť. Pokiaľ sa v danej 

lokalite nezrealizuje projekt na výstavbu chodníka, miestnej komunikácie a verejnej zelene,  bude 

pred nehnuteľnosťou  p. žiadateľky umiestnené dočasné dopravné značenie tak, ako bolo určené. Čo 

sa týka  označenia p. Svocákom väčšine prítomných  to neprekáža, práve naopak, konštatujú, že je to 

pre vodičov viac  účinné. Na záver rozpravy starosta informuje, že v liste  p. žiadateľka píše aj to, že   

na predchádzajúcom zasadaní neinformoval komisiu na OVP o ich poznámke. Na vysvetlenie 

a upresnenie starosta uviedol, že   tak, ako to už spomenul vyššie, poslanci majú  k   dispozícii  pred 

zasadaním  všetky dokumenty, ktoré sú predmetom rokovania. Ináč to nebolo ani pred predošlým 

rokovaním OZ.  Žiadosť pani Dubjelovej  mali doručenú poslanci ako aj (podľa požiadavky pani 

žiadateľky)  predseda komisie poslanec Pix. Takže nie je pravdou, že  neboli s obsahom žiadosti 

oboznámení, ako to  žiadateľka v liste píše. Člen návrhovej komisie na žiadosť starostu obce prečítal 
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návrh na uznesenie. Prítomní poslanci hlasovali za prečítané. Obecné zastupiteľstvo prijalo k 10. 

bodu programu uznesenie č. 211: Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove berie na vedomie 

opätovnú žiadosť p. Dubjelovej Alžbety, bytom Lúčna 260/45, Malý Slavkov o doriešenie uznesenia 

č. 174/21, konštatuje, že uz. č. 174 ohľadom parkovania na verejnom priestranstve na Lúčnej ulici 

pred nehnuteľnosťou p.  žiadateľky považuje za doriešené. 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

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

PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix 

Proti: 0  

Zdržal sa: 1 Ľudovít Svocák 

Neprítomní: 1 Kamil Pompa 

Nehlasovali: 0  

Počet všetkých poslancov: 7                                                                           

 

12. Interpelácia 

Poslanci sa informujú u pána starostu: p. Klein ohľadom lešenia, p. Pix  o zábranách okolo cesty na 

golf, p. Dejneka navrhuje dať urobiť bránu na ihrisko, kde robia ľadovú plochu, p. Gromanová 

o návšteve poslankyne  NR SR, p. Bartko a p. Svocák riešia kamery v obci a v okolí tvorenia 

nelegálnych skládok, ich dokúpenie. 

Bc. Ladislav Oravec (starosta obce) – po dohode s dodávateľom sa bude lešenie k zbrojnici stavať až 

na jar, keď to dovolia poveternostné podmienky, bezpečnostné zábrany okolo cesty sú už 

zabetónované, na ihrisku  začneme svojpomocne na jar s výstavbou betónového plotu (dotačné 

prostriedky), pani poslankyňa NR SR bola ohlásená na dvakrát, ale doposiaľ nebola, kamera má 

opodstatnenie  v prípade vytvárania nelegálnych skládok, už máme zistených aj niekoľkých 

páchateľov, rieši to polícia, kamery majú svoje opodstatnenie aj na cintoríne, ihrisku, obec by  chcela 

v budúcnosti nainštalovať kamery na všetkých problémových miestach v obci.  

 

13. Rôzne: Podanie žiadosti o NFP na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii 

v súvislosti s pandémiou COVID – 19 v znení aktualizácie č. IROP-PO7-SC77-2021-75  

Bc. Ladislav Oravec (starosta obce) – informoval prítomných o možnosti zapojiť sa do projektu 

o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych 

inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19. On už začal pracovať na podaní žiadosti, nakoľko je 

tam termín uzavretia výzvy 11. november 2021 a niektoré údaje potrebné do žiadosti musí pracne 

dohľadávať  v minulosti. Ide o investíciu do obstarania a modernizácie materiálno-technického 

a technologického vybavenia kultúrnych inštitúcií. V našom prípade  chceme zmodernizovať 

ozvučenie a osvetlenie kultúrneho domu, javiskový systém. Nakoľko tu ide o 5 % financovanie obce 

z vysúťaženej  sumy, je potrebné, aby sa tým zaoberalo zastupiteľstvo. Ak to podporíte, budú Vám 

vďační najmä naši divadelníci.  

Ľudovít Svocák (poslanec obecného zastupiteľstva) – sa  pýta, či sa nedajú do toho zahrnúť aj nové 

kulisy. 

Bc. Ladislav Oravec (starosta obce) – zatiaľ ešte nevie podrobnosti, čaká na návrh, ktorý  mu majú 

doručiť a potom uvidíme. Teraz ako  uviedol, potrebuje rozhodnutie zastupiteľstva. Prítomní súhlasili  

so zapojením sa do uvedeného projektu. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie a starosta 

dal zaň hlasovať. Obecné zastupiteľstvo prijalo k 13. bodu programu uznesenie č. 213: Obecné 

zastupiteľstvo V Malom Slavkove  schvaľuje A/ podanie ŽoNFP na podporu udržateľnosti a 

odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19 v znení aktualizácie č. 1 IROP-

PO7-SC77-2021-75 na projekt predkladaný obcou Malý Slavkov 

B/ Realizáciu projektu po schválení žiadosti o NFP v súlade s podmienkami poskytnutia 

C/ Spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených nákladov predkladaného 

projektu obcou 9 999,60€  
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D/ Financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov: 7      

 

Mgr. Veronika Gromanová  (poslanec obecného zastupiteľstva) – informuje o možnosti urobiť niečo 

v našej obci aj pre šport. Ide pre obec o  reálny projekt bez tvorenia pracovného miesta  a bez výzvy, 

kde vieme  získať  10 000.- € pre oblasť športu.  

Starosta navrhuje ísť do toho a financie použiť na podkladovú dosku pod ľadovú plochu. Poslanec 

Bartko a Svocák rozoberajú sociálny podnik, oni to schvaľujú, z ich pohľadu  je to dobrá vec.  

Starosta má na to iný pohľad. Nie všetko je také ideálne, ako to prezentujú tí, ktorí majú sociálne 

podniky. V neposlednom rade, ak by každá obec na Slovensku mala svoj sociálny podnik, drobný 

podnikatelia, živnostníci by to mohli zabaliť. Poslankyňa Gromanová poukazuje, že pri zriaďovaní 

sociálneho  podniku sú nastavené oveľa náročnejšie podmienky, napr. musia to byť len  znevýhodnení 

občania bez vzdelania.  

 

14. Diskusia 
Diskusia prebiehala v rámci jednotlivých bodov. 

 

15. Záver 
Starosta obce Bc.  Ladislav Oravec ukončil 18. zasadanie Obecného zastupiteľstva Obce Malý 

Slavkov. Poďakoval prítomným za  účasť za plodnú miestami až búrlivu  debatu. 
 

 

 

 

 

                                                                                                      ........................................... 
                                                                                                Bc. Ladislav Oravec  
                                                                                            starosta obce Malý Slavkov 

 

 

 

 

 

Overovatelia: 
 

Anatolij Dejneka                                                                            ........................................ 
 

 

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

 

Zapísala: Veronika Pirožeková 

 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:   


