OBEC

MA L Ý S L A V K O V
Malý Slavkov, 23. 02. 2022

ZÁPISNICA
z 20. zasadania obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove,
konaného dňa 23. 02. 2022 o 16.30 hod. na Obecnom úrade v Malom Slavkove
Prítomní poslanci: 6 - Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika Gromanová, Ing.
Tomáš Pix, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák
Neprítomný(í) poslanci: 1 - PaedDr. Ján Klein
Hlavná kontrolórka obce: PhDr. Mária Balková - neprítomná
Prezenčná listina tvorí neoddeliteľnú súčasť písomnej dokumentácie 20. rokovania OZ, zo dňa 23.
02. 2022.
DVD č. 17/1, 2, 3, tvorí neoddeliteľnú súčasť písomnej dokumentácie 20. rokovania OZ, zo dňa 23.
02. 2022.
1. Otvorenie zasadania
Starosta obce Malý Slavkov p. Ladislav Oravec otvoril a viedol 20. zasadanie OZ v Malom Slavkove.
Privítal prítomných poslancov aj zástupcu spoločnosti PAT3 a skonštatoval, že 20. zasadanie
obecného zastupiteľstva je uznášania schopné, zo siedmych poslancov sú prítomní šiesti poslanci Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika Gromanová, Ing. Tomáš Pix, Kamil Pompa,
Ľudovít Svocák.
Neprítomný je jeden poslanec - PaedDr. Ján Klein – ospravedlnený.
2. Schválenie programu
Starosta obce predložil na rokovanie program 20. zasadania obecného zastupiteľstva v Malom
Slavkove. Prítomní poslanci súhlasili s predloženým programom s tým, že bodom 6. sa budú
zaoberať pred bodom 5. s ohľadom na prítomného zástupcu spoločnosti PAT3. Starosta dal hlasovať
za program na 20. zasadanie OZ, konané dňa 23. februára 2022 s vyššie uvedenou obmenou. Obecné
zastupiteľstvo prijalo k 2. bodu programu uznesenie č. 225: Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
schvaľuje program 20. zasadania OZ
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu
3. Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Žiadosť o súhlas na započatie procesu čiastkovej zmeny ÚPN Obce Malý Slavkov p. č. KN –
C 232/16, 17, 19, 21, p. č. 294/5, 363/1, 370/3, 371,– Ján Legutký, Jozef Grohola
6. Žiadosť o uzavretie budúcich zmlúv o zriadení vecného bremena za účelom realizácie
inžinierskych sieti na umiestnenie, uloženie, užívanie a prevádzkovanie gravitačného
vodovodu, splaškovej kanalizácie a cesty v rámci projektu „Huncovské drevenice – Obec M.
Slavkov, PAT3,spol. s. r. o. Bratislava a PVS, a. s. Poprad
7. Určenie a schválenie ceny pozemkov za 1 m2 v zmysle znaleckých posudkov: č. 247/2021
pozemok p. č. KN – C 412/1 a č. 248/2021 - pozemok p. č. KN – C 457/5 určených na IBV
1
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8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemku určeného na IBV, p. č. KN – C
457/5, o rozlohe 2487 m2 a určenie podmienok OVS
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na prenájom pozemku určeného na poľnohospodárske
účely, p. č. KN – C 253/1, druh pozemku orná pôda, o výmere 33 154 m2 a p. č. KN – C
523/1, druh pozemku orná pôda, o výmere 6061 m2 a určenie podmienok OVS
Žiadosť o odpredaj pozemku p. č. KN – C 412/77, o rozlohe 218 m2 – Veronika Dunková
Určenie názvu ulice v obci Malý Slavkov
Informácia – „Európske stretnutie Slavkovov“
Rôzne
Diskusia

15. Záver
16. Záver

Hlasovanie:
Za:

Počet
6

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

Mená poslancov
Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika Gromanová,
Ing. Tomáš Pix, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák

PaedDr. Ján Klein

3. Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Do návrhovej komisie boli starostom navrhnutí: Ing. Tomáš Pix, Ľudovít Svocák
za overovateľov zápisnice boli určení: Anatolij Dejneka, Kamil Pompa
za zapisovateľku bola určená: Veronika Pirožeková
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove prijalo k 3. bodu programu uznesenie č. 226: Obecné
zastupiteľstvo v Malom Slavkove
A/schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení: Ing. Tomáš Pix, Ľudovít Svocák
B/berie na vedomie,
že starosta obce určil
overovateľov zápisnice: : Anatolij Dejneka, Kamil Pompa
zapisovateľku: Veronika Pirožeková
Hlasovanie:
Počet
Mená poslancov
6
Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika Gromanová,
Za:
Ing. Tomáš Pix, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák
0
Proti:
0
Zdržal sa:
1
PaedDr. Ján Klein
Neprítomní:
0
Nehlasovali:
Počet všetkých poslancov: 7
4. Kontrola plnenia uznesení
Bc. Ladislav Oravec (starosta obce) – predložil na rokovanie kontrolu plnenia uznesení.
Ing. František Bartko (poslanec obecného zastupiteľstva) – sa informuje ohľadom prevodu
vodovodov do správy PVS.
Bc. Ladislav Oravec (starosta obce) – uviedol, že vodovod je už PVS odovzdaný.
Poslanci nemali ďalšie otázky ku kontrole plnenia uznesení, starosta obce požiadal člena návrhovej
komisie prečítať návrh na uznesenie a následne dal zaň hlasovať.
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Obecné zastupiteľstvo prijalo k 4. bodu programu uznesenie č. 227: Obecné zastupiteľstvo v
Malom Slavkove berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 19. zasadania OZ, konaného 14.
12. 2021.
Hlasovanie:
Počet
Mená poslancov
6
Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika Gromanová,
Za:
Ing. Tomáš Pix, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák
0
Proti:
0
Zdržal sa:
1
PaedDr. Ján Klein
Neprítomní:
0
Nehlasovali:
Počet všetkých poslancov: 7
6. Žiadosť o uzavretie budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena za účelom realizácie
inžinierskych sietí na umiestnenie, uloženie, užívanie a prevádzkovanie gravitačného
vodovodu, v rámci projektu „Huncovské drevenice – Obec Malý Slavkov, PAT3, spol. s. r. o.
Bratislava
Bc. Ladislav Oravec (starosta obce) – uviedol, že tak ako sa dohodli v úvode, teraz sa budú zaoberať
žiadosťami spoločnosti PAT3. Konštatoval, že všetci vedia o čo sa jedná t. j. na obecných pozemkoch
zniesť (ide o okrajové časti) vecné bremeno, ktoré bude spočívať v uložení IS, a to gravitačného
vodovodu, kanalizácie a cesty. Vodovod a kanalizácia sú aj pre obec veľmi potrebné. Cesta ostáva
cestou. Pokiaľ to bude v jeho silách, bude robiť všetko pre to, aby to bola cesta III. triedy a nie
miestna komunikácia, lebo z pohľadu obce, by údržba bola nezvládnuteľná. Ak prebehnú všetky
zákonné konania, cesta bude vybudovaná, potom sa odovzdá VUC–ke. Odovzdáva slovo zástupcovi
spoločnosti PAT3.
PAT3 (p. Hrnčárová) – informuje, že ako prvá sa bude budovať kanalizácia, ktorá bude viesť popri
Slavkovskom jarku, cez pozemky súkromníkov – PO až po ČOV–ku. Táto vetva kanalizácie je úplne
nová a vyústi až do ČO –ky. Gravitačný vodovod nie je pre PAT3 potrebný, zastrešujú to pre iných.
Nakoľko podľa zistení PVS je v tejto oblasti slabý tlak vody, zhotovili projekt Generel prepojenia
vodovodných systémov. V zmysle uvedeného potrebuje PVS–ka rozšíriť vodovod. Keďže
legislatívne je spoločnosť PAT3 najbližšie k povoleniu na výstavbu vodovodu, dohodli sa, že
dokumenty odovzdajú PVS a tá bude stavbu realizovať. PAT3 ide o to, že ak bude vybudovaná
nová cesta, tak PAT3 nedá PVS–ke prekopať cestu, preto sa to bude robiť v trojzmluvách. Najskôr
PAT3 vybudujú kanalizáciu, následne na vrchu bude PVS budovať vodu a nakoniec PAT3 vybuduje
cestu.
Bc. Ladislav Oravec (starosta obce) – potvrdzuje vyššie povedané, generel urobila PVS. Je v záujme
vodárni, aby sa v obci vodovod rozšíril. Malý Slavkov bude potom napojený priamo na Veľkú
Lomnicu, čím vodárne získajú nové kapacity pre mesto Kežmarok.
PAT3 (p. Hrnčárová) – informuje, že cesta je naprojektovaná ako cesta III. triedy. Stavebné povolenie
sa však dá vydať len na účelovú komunikáciu. Keďže MK bude spĺňať parametre cesty III. triedy pri
kolaudácii sa preklasifikuje z účelovej komunikácie na cestu III. triedy. Súčasťou bude aj
vybudovanie mosta. PAT3 je aj v tomto prípade legislatívne najbližšie. Je možnosť odovzdať to
VÚC-ke aj počas výstavby ako cestu III. triedy. Pri ceste III. triedy ako uviedla vyššie, musia byť
splnené všetky zákonné parametre. V zmysle toho museli prerobiť zákrutu, lebo tu musí byť
zachované aj ochranné pásmo. To už ale zasahuje do pozemkov súkromných vlastníkov. PAT3
pracuje na tom, aby vysporiadala tieto pozemky najlepšie odkúpením, aby to bolo čisté, preto
potrebujú zmluvy o vecnom bremene. Ide tu o verejný záujem, nakoľko sa jedná o cestu, cyklistický
chodník, optiku a iné IS.
Bc. Ladislav Oravec (starosta obce) – uviedol, že PAT3 pripravuje a robí všetko pre to aby, sa to
zrealizovalo. Dnes tu ide o to, či súhlasíte s podpísaním zmlúv o zriadení vecného bremena.
V rámci diskusie o vyššie uvedenom navzájom rozoberali danú vec. Zástupca PAT3 prezentoval
svoje plány a doteraz urobenú prácu v rámci projektu Huncovské drevenice, dal prítomným
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k dispozícii plány trasovania predmetných stavieb – IS a taktiež návrhy projektov domov. Poslanci
vyjadrili svoje opodstatnené obavy, napr. poslanec Bartko uviedol, že pre obec je veľmi dôležité, aby
bolo do obce viacej prístupových ciest. Poukazuje na to, že PAT3 ako bolo uvedené zástupcom
spoločnosti, nemá ešte vysporiadané všetky vlastnícke vzťahy na pozemkoch potrebných na výstavbu
cesty III. triedy. Obáva sa, aby nedošlo k tomu, že cesta skončí na pozemku PAT3, dajú tam rampu
a bude po ďalšom prístupe do obce. Tak ako to už uviedol aj v minulosti, už teraz je dopravná
situácia, čo sa týka prístupu do obce, ale aj v samotnej obci preplnená, s pribúdajúcou výstavbou sa
to bude ešte viac zhoršovať. Poslanec Svocák pripomína, že si musíme dať pozor, aby to nedopadlo
ako pri REI, na začiatku mali vybudovať obchvat obce, ktorý mal byť prístupom na ich pozemky.
Cesta nie je doteraz vybudovaná. Poslanec Pix sa pýta, koľko sa dá urobiť za financie, ktoré sú podľa
slov zástupcu PAT na VUC-ke. PAT3 (p. Hrnčárová) uviedla, že prostriedky sú na I. etapu výstavby
cesty. Starosta uviedol, že PAT3 chce stavať cestu III. triedy, aby odbremenila obec, čo sa týka údržby
a starostlivosti o cestu. Momentálne tu ide o to, aby odsúhlasili vecné bremeno. V závere p.
Hrnčárová konštatovala, že pre ich spoločnosť je prioritou kanál a tiež, že by bolo škoda nedokončiť
tento projekt, keď už bolo okolo toho toľko urobenej roboty.
Po prerokovaní tohto bodu starosta požiadal člena návrhovej komisie, aby prečítal návrh na
uznesenie. Po jeho prečítaní dal zaň hlasovať. Obecné zastupiteľstvo prijalo k 6. bodu programu
uznesenie č. 229: Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove A/súhlasí s uzavretím budúcej zmluvy
o zriadení vecného bremena medzi Obcou Malý Slavkov, Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov,
IČO: 31 984 673, v zastúpení štatutárom obce Bc. Ladislavom Oravcom, starosta ako budúci povinný
z vecného bremena a spoločnosťou PAT3, spol. s.r.o., Rebarborová 1 C, 821 07 Bratislava, IČO: 46
907 076, v zastúpení štatutárom spoločnosti Ing. Dušanom Iľkom, konateľ ako budúci oprávnený
z vecného bremena za účelom realizácie inžinierskych sietí (umiestnenie, uloženie, užívanie
a prevádzkovanie) pre stavebný objekt SO.01 Malý Slavkov – gravitačné zásobovacie
potrubie, v rámci projektu „Huncovské drevenice“. Predmetom zmluvy o vecnom bremene je
parcela C KN č. 680, druh pozemku zastavané plocha a nádvorie, o výmere 5 179 m2 .
B/schvaľuje Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 1/2022/ZoBZoZVB
medzi Obcou Malý Slavkov, Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov, IČO: 31 984 673, v zastúpení
štatutárom obce Bc. Ladislavom Oravcom, starosta ako budúci povinný z vecného bremena
a spoločnosťou PAT3, spol. s.r.o., Rebarborová 1 C, 821 07 Bratislava, IČO: 46 907 076, v zastúpení
štatutárom spoločnosti Ing. Dušanom Iľkom, konateľ ako budúci oprávnený z vecného bremena za
účelom realizácie inžinierskych sietí (umiestnenie, uloženie, užívanie a prevádzkovanie) pre stavebný
objekt SO.01 Malý Slavkov – gravitačné zásobovacie potrubie, v rámci projektu „Huncovské
drevenice“, to všetko v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom na vyznačenie vecného bremena
na priznanie práva uloženia gravitačného vodovodu v prospech budúceho oprávneného spoločnosti
PAT3, spol. s. r. o. Rebarborová 1/C, 821 07 Bratislava, IČO: 46 907 076.
Hlasovanie:
Počet
Mená poslancov
6
Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika Gromanová,
Za:
Ing. Tomáš Pix, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák
0
Proti:
0
Zdržal sa:
1
PaedDr. Ján Klein
Neprítomní:
0
Nehlasovali:
Počet všetkých poslancov: 7
Zmluva tvorí neoddeliteľnú súčasť uznesenia č. 229.
6. Žiadosť o uzavretie budúcich zmlúv o zriadení vecného bremena za účelom realizácie
inžinierskych sieti na umiestnenie, uloženie, užívanie a prevádzkovanie gravitačného vodovodu
v rámci projektu „Huncovské drevenice – Obec Malý Slavkov, PAT3, spol. s. r. o. Bratislava
a PVS, a. s. Poprad
4
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Bc. Ladislav Oravec (starosta obce) – konštatuje, že podstatu rozobrali už v predchádzajúcej
rozprave. Teraz ide o to, aby v prípade odovzdania vodovodu a kanalizácie do správy PVS boli už
zmluvy o vecnom bremene odsúhlasené a k dispozícii.
Požiadal člena návrhovej komisie, aby prečítal návrh na uznesenie. Po jeho prečítaní, dal zaň starosta
hlasovať. Obecné zastupiteľstvo prijalo k 6. bodu programu uznesenie č. 230: Obecné zastupiteľstvo
v Malom Slavkove A/súhlasí s uzavretím budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Obcou
Malý Slavkov, Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov, IČO: 31 984 673, v zastúpení štatutárom
obce Bc. Ladislavom Oravcom, starosta ako budúci povinný z vecného bremena a spoločnosťou
PAT3, spol. s.r.o., Rebarborová 1/C, 821 07 Bratislava, IČO: 46 907 076, v zastúpení štatutárom
spoločnosti Ing. Dušanom Iľkom, konateľ ako budúci oprávnený 1 z vecného bremena
a spoločnosťou Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad,
v zastúpení Ing. Petrom Ďuroškom, podpredsedom predstavenstva a Ing. Mgr. Štefanom Bukovičom,
členom predstavenstva ako budúci oprávnený 2, za účelom realizácie inžinierskych sietí
(umiestnenie, uloženie, užívanie a prevádzkovanie) pre stavebný objekt SO.01 Malý Slavkov –
gravitačné zásobovacie potrubie, v rámci projektu „Huncovské drevenice“. Predmetom zmluvy
o vecnom bremene je parcela C KN č. 680, druh pozemku zastavané plocha a nádvorie, o výmere 5
179 m2 .
B/schvaľuje Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č.
1A/2022/ZoBZoZVB medzi Obcou Malý Slavkov, Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov, IČO: 31
984 673, v zastúpení štatutárom obce Bc. Ladislavom Oravcom, starosta ako budúci povinný
z vecného bremena a spoločnosťou PAT3, spol. s.r.o., Rebarborová 1/C, 821 07 Bratislava, IČO: 46
907 076, v zastúpení štatutárom spoločnosti Ing. Dušanom Iľkom, konateľ ako budúci oprávnený
z vecného bremena 1 a spoločnosťou Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s., Hraničná 662/17,
058 89 Poprad, v zastúpení Ing. Petrom Ďuroškom, podpredsedom predstavenstva a Ing. Mgr.
Štefanom Bukovičom, členom predstavenstva ako budúci oprávnený 2, za účelom realizácie
inžinierskych sietí (umiestnenie, uloženie, užívanie a prevádzkovanie) pre stavbu Malý Slavkov –
gravitačné zásobovacie potrubie, v rámci projektu „Huncovské drevenice“, to všetko v rozsahu
vymedzenom geometrickým plánom na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia
gravitačného vodovodu v prospech budúceho oprávneného spoločnosti PAT3, spol. s. r. o.
Rebarborová 1/C, 821 07 Bratislava, IČO: 46 907 076.
Hlasovanie:
Počet
Mená poslancov
6
Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika Gromanová,
Za:
Ing. Tomáš Pix, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák
0
Proti:
0
Zdržal sa:
1
PaedDr. Ján Klein
Neprítomní:
0
Nehlasovali:
Počet všetkých poslancov: 7
Zmluva tvorí neoddeliteľnú súčasť uznesenia č. 230.
6. Žiadosť o uzavretie budúcich zmlúv o zriadení vecného bremena za účelom realizácie
inžinierskych sieti na umiestnenie, uloženie, užívanie a prevádzkovanie splaškovej kanalizácie
a cesty v rámci projektu „Huncovské drevenice – Obec M. Slavkov, PAT3,spol. s. r. o.
Bratislava
Bc. Ladislav Oravec (starosta obce) – uviedol, že toto je ďalšia alternatíva, čo sa týka Zmluvy
o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena na umiestnenie uvedených stavieb na
obecnom pozemku medzi obcou a PAT3. Dal prečítať návrh na uznesenie a následne dal zaň
hlasovať. Obecné zastupiteľstvo prijalo k 6. bodu programu uznesenie č. 231: Obecné zastupiteľstvo
v Malom Slavkove A/súhlasí s uzavretím budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Obcou
Malý Slavkov, Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov, IČO: 31 984 673, v zastúpení štatutárom
obce Bc. Ladislavom Oravcom, starosta ako budúci povinný z vecného bremena a spoločnosťou
5
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PAT3, spol. s.r.o., Rebarborová 1/C, 821 07 Bratislava, IČO: 46 907 076, v zastúpení štatutárom
spoločnosti Ing. Dušanom Iľkom, konateľ ako budúci oprávnený z vecného bremena za účelom
realizácie inžinierskych sietí pre stavebný objekt SO.02-Splašková kanalizácia (umiestnenie,
uloženie, užívanie a prevádzkovanie), v rámci projektu „Huncovské drevenice“. Predmetom zmluvy
o vecnom bremene je parcela C KN č. 231/1, druh pozemku ostatná plocha, o výmere 12 516 m2,
parcela C KN č. 232/1, druh pozemku vodná plocha, o výmere 1 913 m2, C KN č. 412/1, druh
pozemku ostatná plocha, o výmere 11 991 m2, E KN č. 808, druh pozemku ostatná plocha, o výmere
43 m2, E KN č. 121, druh pozemku trvalý trávnatý porast o výmere 1 665 m2, E KN č. 123/1, druh
pozemku trvalý trávnatý porast o výmere 343 m2, E KN č. 124/1, druh pozemku trvalý trávnatý porast
o výmere 537 m2, C KN č. 295, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 397 m2 a pre
stavebný objekt SO.05 - Cesta Malý Slavkov – Slavkovský jarok je parcela C KN č. 827, druh
pozemku ostatná plocha, o výmere 7 796 m2, C KN č. 988, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, o výmere 2 385 m2, C KN č. 779, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 16
913 m2, C KN č. 680, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 5 179 m2, C KN č. 678
druh pozemku ostatná plocha, o výmere 103 m2, C KN č. 126/1 druh pozemku zastavaná plocha a
nádvoria, o výmere 13 860 m2.
B/schvaľuje Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 2/2022/ZoBZoZVB
medzi Obcou Malý Slavkov, Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov, IČO: 31 984 673, v zastúpení
štatutárom obce Bc. Ladislavom Oravcom, starosta ako budúci povinný z vecného bremena
a spoločnosťou PAT3, spol. s.r.o., Rebarborová 1/C, 821 07 Bratislava, IČO: 46 907 076, v zastúpení
štatutárom spoločnosti Ing. Dušanom Iľkom, konateľ ako budúci oprávnený z vecného bremena, za
účelom realizácie inžinierskych sietí (umiestnenie, uloženie, užívanie a prevádzkovanie) pre stavebný
objekt SO.05- Splašková kanalizácia Malý Slavkov – gravitačné zásobovacie potrubie, v rámci
projektu „Huncovské drevenice“, to všetko v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom na
vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia Cesty Malý Slavkov – Slavkovský jarok
v prospech budúceho oprávneného spoločnosti PAT3, spol. s. r. o. Rebarborová 1/C, 821 07
Bratislava, IČO: 46 907 076.
Hlasovanie:
Počet
Mená poslancov
6
Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika Gromanová,
Za:
Ing. Tomáš Pix, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák
0
Proti:
0
Zdržal sa:
1
PaedDr. Ján Klein
Neprítomní:
0
Nehlasovali:
Počet všetkých poslancov: 7
Zmluva tvorí neoddeliteľnú súčasť uznesenia č. 231.
5. Žiadosť o súhlas na započatie procesu čiastkovej zmeny ÚPN Obce Malý Slavkov p. č. KN –
C 232/16, 17, 19, 21, p. č. 294/5, 363/1, 370/3, 371– Ján Legutký, Jozef Grohola
Bc. Ladislav Oravec (starosta obce) – predložil na rokovanie žiadosť p. Legutkého a p. Groholu,
v ktorej žiadajú o súhlas so započatím čiastkovej zmeny územný plán obce Malý Slavkov. Ide
o premostenie potoka a vybudovanie mosta, ktorým sa žiadatelia dostanú na pozemky v osobnom
vlastníctve. Informoval, že pred podaním žiadosti sedel s p. Legutkým a riešili to. Podľa ÚPN obce
Malý Slavkov je v tejto lokalite priestor na výstavbu domov. Ak tam chcú žiadatelia stavať domy,
potrebujú všetky povolenia. Územný plán rieši v tejto lokalite (záhrady za domami na Gerlachovskej
ulici) aj cestu popri potoku. Pre žiadateľov by táto alternatíva vybudovať cestu bola drahšia ako
premostenie potoka.
Ing. František Bartko (poslanec obecného zastupiteľstva) – v našom ÚPN sa hovorí o IBV a ceste
okolo plotov. Má za to, že most nebude pre obec výhodný, vo vlastníctve koho bude most, keď ho
žiadatelia postavia na vlastné náklady? Môžu nastať rôzne situácie, napr. že nepustia cez most, ak
bude ich vlastníctvom.
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Ľudovít Svocák (poslanec obecného zastupiteľstva) – konštatuje, že keď tam bude most, tak nám to
úplne zmení územný plán.
V rozprave padlo mnoho otázok, napr. ak budú v tejto lokalite chcieť stavať aj iní vlastníci v prípade
prístupu na pozemok, každí bude stavať most? Súhlasiť s výstavbou jednosmernej cesty (malo
miesta) už od križovatky, prepojenie ul. Sv. Michala – Družstevnej a uzavrieť zmluvu o vecnom
bremene na právo prechodu – všeobecný záujem? Po dlhej rozprave skonštatovali, že treba hľadať
cestu dohody prospešnú pre všetkých. Na návrh poslanca Svocáka sa zhodli, aby starosta zvolal
spoločné stretnutie poslancov a žiadateľov, kde rozoberú danú situáciu a potom sa to dorieši.
Uvedenú žiadosť zobrali na vedomie, člen návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie. Po jeho
prečítaní, dal starosta hlasovať. Obecné zastupiteľstvo prijalo k 5. bodu programu uznesenie č. 228:
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove berie na vedomie žiadosť p. Jána Legutkého a Jozefa
Groholu o súhlas na započatie procesu čiastkovej zmeny ÚPN Obce Malý Slavkov na parcelách číslo:
KN – C 232/16, 17, 19, 21, KN – C 294/5, KN – C 363/1, KN – C 370/3, KN – C 371, z dôvodu
premostenia potoka a výstavby mosta na pozemku v osobnom vlastníctve s tým, že podľa návrhu
poslanca Ľudovíta Svocáka budú rokovať o tomto bode po konzultácii so žiadateľmi.
Hlasovanie:
Počet
Mená poslancov
6
Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika Gromanová,
Za:
Ing. Tomáš Pix, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák
0
Proti:
0
Zdržal sa:
1
PaedDr. Ján Klein
Neprítomní:
0
Nehlasovali:
Počet všetkých poslancov: 7
7. Určenie a schválenie ceny pozemkov za 1 m2 v zmysle znaleckých posudkov: č. 247/2021
pozemok p. č. KN – C 412/1 a č. 248/2021 - pozemok p. č. KN – C 457/5 určených na IBV
Bc. Ladislav Oravec (starosta obce) – informuje prítomných poslancov o obsahu znaleckých
posudkov. V prípade pozemkov určených na IBV v lokalite „Pri potoku“ boli tieto ohodnotené na
cenu 15,00 €/m2, pozemok určený na IBV pri cintoríne bol znalcom ohodnotený na 41,54 €/m2 .
Ing. Tomáš Pix (poslanec obecného zastupiteľstva) – navrhuje v lokalite Pri potoku cenu 20,00 €/m2,
konštatuje, že mali dosť času na to, aby si to vysporiadali.
Ing. František Bartko (poslanec obecného zastupiteľstva) – navrhuje cenu 16.- €/m2, kde je zahrnutá
aj cena za znalecký posudok.
Následne sa dohodli, že v prípade predaja pozemkov v tejto lokalite, ak pôjde o pozemok, kde ešte
nebude nič postavené, sa budú pozemky predávať minimálne za 16,00 €/m2, pozemky, na ktorých
už bude postavená stavba (tzv. čierna stavba), sa budú predávať za 20,00 €/m2.
Návrhová komisia prečítala uznesenie, za ktoré dal starosta hlasovať. Obecné zastupiteľstvo prijalo
k 7. bodu programu uznesenie č. 232: Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove A/schvaľuje
minimálnu cenu za pozemok určený na individuálnu bytovú výstavbu par. C - KN č. 412/1, druh
pozemku ostatná plocha, o výmere 11 969 m2 vedenú na LV č. 1 k. ú. Malý Slavkov 16,00 EUR/1m2
Hlasovanie:
Počet
Mená poslancov
6
Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika Gromanová,
Za:
Ing. Tomáš Pix, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák
0
Proti:
0
Zdržal sa:
1
PaedDr. Ján Klein
Neprítomní:
0
Nehlasovali:
Počet všetkých poslancov: 7
Pri pozemku určenom na IBV v lokalite pri cintoríne mali rôzne názory o cene, napr. poslanec
Dejneka a Svocák navrhovali cenu 42.- €/m2, poslankyňa Gromanová navrhla minimálne 50.- €/m2,
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poukázala na skutočnosť, že ceny nehnuteľnosti nie sú nikde také lacné. V našej obci, ale aj vo
všeobecnosti sú výrazne vyššie, prečo by mala obec predávať len za tak málo. Poslanec Bartko
navrhol rozdeliť geometrickým plánom túto plochu a predať to ako dva pozemky. V rozprave sa
prítomní rozchádzali v názoroch najmä vo výške sumy za predmetný pozemok a či pozemok predať
v celosti.
Po rozprave dal starosta hlasovať za návrh väčšiny poslancov, a to 50.- €/m2. Obecné zastupiteľstvo
prijalo k 7. bodu programu uznesenie č. 232: Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove B schvaľuje
minimálnu cenu za pozemok určený na individuálnu bytovú výstavbu par. C - KN č. 457/5/, druh
pozemku ostatná plocha, o výmere 2 487 m2 vedenú na LV č. 1 k. ú. Malý Slavkov 50,00 EUR/1m2
Hlasovanie:
Počet
Mená poslancov
5
Ing. František Bartko, Mgr. Veronika Gromanová, Ing. Tomáš Pix,
Za:
Kamil Pompa, Ľudovít Svocák
0
Proti:
1
Anatolij Dejneka
Zdržal sa:
1
PaedDr. Ján Klein
Neprítomní:
0
Nehlasovali:
Počet všetkých poslancov: 7
Poslanec Bartko sa ospravedlnil a na čas odišiel z rokovania.
8. Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemku určeného na IBV, p. C - KN –
č. 457/5, o rozlohe 2 487 m2, určenie podmienok OVS
Bc. Ladislav Oravec (starosta obce) – konštatuje, že tak ako sa dohodli už skôr, pozemok pri cintoríne
sa bude predávať obchodnou verejnou súťažou. V pracovných materiáloch mali k dispozícii návrh
podmienok OVS, môžu sa k tomu vyjadriť. S predloženými podmienkami súhlasili a doplnili sumu,
termín zverejnenia OVS a termín uzávierky OVS. Starosta dal hlasovať za návrh a Obecné
zastupiteľstvo prijalo k 8. bodu programu uznesenie č. 233: Obecné zastupiteľstvo v Malom
Slavkove schvaľuje podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemku určeného na IBV:
Parcela C - KN číslo 457/5, ostatná plocha, o výmere 2 487 m2 vedenú na LV č. 1, k. ú. Malý
Slavkov, *Účastníkom ponúkaná kúpna cena za predmet obchodnej verejnej súťaže nesmie
predstavovať sumu nižšiu ako 50,– EUR/1 m2 *Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky
predložené ponuky, ktoré budú vyhlasovateľom komisionálne vyhodnotené ako nevýhodné *
Kedykoľvek súťaž zrušiť, a to aj po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, navrhovatelia nemajú
nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži * Dátum a čas vykonania fyzickej
obhliadky predmetu obchodnej verejnej súťaže: v pracovných dňoch po dohode so starostom obce
Ladislavom Oravcom * Súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na internetovej stránke
www.obecmalyslavkov.sk a na úradnej tabuli obce Malý Slavkov, t. j. dňom 28. 02. 2022 *
Uzávierka na predkladanie ponúk končí 15. 03. 2022, o 12.00 hod. * Do 7 dní od vyhodnotenia
vyhlasovateľ – Obec Malý Slavkov písomne oboznámi účastníkov súťaže s výsledkom Obchodnej
verejnej súťaže * Forma podávania návrhov je písomná, v slovenskom jazyku * Účastník súťaže vloží
ponuku do samostatnej obálky, obálka musí byť uzatvorená a musí obsahovať adresu vyhlasovateľa
uvedenú v bode 2 a adresu účastníka * Ponuky je potrebné doručiť poštou alebo osobne do podateľne
Obecného úradu v Malom Slavkove najneskôr do 15. 03. 2022 do 12.00 hod. v zapečatenej obálke s
výrazným označením: „Obchodná verejná súťaž na predaj pozemku par. č. C - KN 457/5 –
neotvárať“ * Súťažiaci znáša náklady spojené s podaním návrhu na vklad do katastra nehnuteľností.
Obsah ponuky: * FO – fyzická osoba – meno, priezvisko, rodné číslo, adresa, telefonický kontakt *
FO – podnikateľ – meno, priezvisko, bydlisko, obchodné meno, IČO, telefonický kontakt * PO –
právnická osoba – obchodné meno, štatutárny orgán, sídlo, IČO, aktuálny výpis z obchodného
registra, resp. živnostenského listu v prípade, že účastník je podnikateľský subjekt * Návrh kúpnej
ceny účastníka súťaže * Písomné preukázanie vysporiadania záväzkov voči Obci Malý Slavkov
(čestné vyhlásenie) * Čestné vyhlásenie účastníka o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a
údajov uvedených v návrhu, podpísané účastníkom, štatutárnym zástupcom alebo iným zástupcom
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účastníka, ktorý je oprávnený konať v mene účastníka v súlade s dokladom o oprávnení podnikať *
Čestné vyhlásenie účastníka, že s predmetom kúpy je oboznámený v plnom rozsahu a v budúcnosti
si nebude od obce nárokovať žiadne opravné prostriedky * U fyzických osôb súhlas so spracovaním
osobných údajov.
V prípade, že ponuka nebude obsahovať niektorý z vyššie uvedených dokladov, alebo bude doručená
po termíne stanovenom podmienkami súťaže, nebude do súťaže zaradená.
* Ponúknutá kúpna cena musí byť najmenej vo výške minimálnej kúpnej ceny t. j. 124 350,- EUR *
Najvyššia ponúknutá kúpna cena * Pri rovnosti ponúknutej ceny, rozhodujúci je dátum a čas
doručenia ponuky * Splatnosť kúpnej ceny je najneskôr 60 dní od ukončenia VOS * Úspešný
uchádzač je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu do 7 dní od doručenia oznámenia výsledku Obchodnej
verejnej súťaže * Ak nedôjde k dohode s úspešným účastníkom súťaže, vyhlasovateľ bude rokovať
o uzatvorení kúpno-predajnej zmluvy s ďalšími účastníkmi súťaže v poradí, v akom sa umiestnili
v OVS * Predávajúci vydá kupujúcemu dva originály kúpnej zmluvy * Súťaž je platná, ak sa na nej
zúčastní najmenej jeden záujemca, ktorý splnil podmienky súťaže.
Hlasovanie:
Počet
Mená poslancov
4
Mgr. Veronika Gromanová, Ing. Tomáš Pix, Kamil Pompa, Ľudovít
Za:
Svocák
0
Proti:
1
Anatolij Dejneka
Zdržal sa:
2
Ing. František Bartko, PaedDr. Ján Klein
Neprítomní:
0
Nehlasovali:
Počet všetkých poslancov: 7
9. Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na prenájom pozemku určeného na
poľnohospodárske účely, p. č. C- KN 253/1, druh pozemku orná pôda, o výmere 33 154 m2 a p.
č. KN – C 523/1, druh pozemku orná pôda, o výmere 6 061 m2 a určenie podmienok OVS
Bc. Ladislav Oravec (starosta obce) – informuje, že v tomto roku končí nájomná zmluva na prenájom
obecného pozemku - poľnohospodárskej pôdy s p. Bodžoňom. V zmysle dohodnutých podmienok
výpoveď nájomcovi už išla. Teraz je potrebné opäť pristúpiť k vyhláseniu obchodnej verejnej súťaže
na prenájom predmetného pozemku. Návrh podmienok mali k dispozícii v pracovných materiáloch,
môžu sa vyjadriť. Prítomní uvažujú, či dať do prenájmu celý pozemok na poľnohospodársky účel, či
niečo vyčleniť, či neznížiť dobu prenájmu. Starosta uviedol, že v prípade dotácií od štátu, musí byť
zmluva na 10 rokov, myslí si, že dať nájom na menej ako 10 rokov, nie je pre nájomcu dobré.
Poslanec Bartko sa vrátil na rokovanie. Oboznámil prítomných s podmienkami, ako to funguje pri
dotáciách od PPA na poľnohospodársku produkciu. Dal za pravdu starostovi, čo sa týka doby
prenájmu. On by si tam vedel predstaviť aj sad na spôsob aleje, kde by sa bolo možné poprechádzať.
Poukazuje na fakt, že obec čo nevidieť nebude mať žiadne plochy, kde by sa dalo v prírode voľne
pohybovať. Dookola sú skúpené pozemky developérmi, ktorí majú väčšinou záujem všetko zastavať.
Prítomní súhlasili s predloženými podmienkami VOS. Určili, že pozemok sa prenájme celosti na
dobu 5 rokov, za cenu nie nižšiu ako je 0,006 EUR/m2, dátum začatia súťaže 28. 02. 2022, uzávierka
súťaže 15. 03. 2022, spôsob úhrady na účet obce vždy k 01. 10. kalendárneho roka.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie a starosta dal zaň hlasovať. Obecné zastupiteľstvo
prijalo k 9. bodu programu uznesenie č. 234: Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove schvaľuje
podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom pozemku určeného na poľnohospodárske účely:
*Parcela číslo C-KN 253/1, o výmere 33 154 m2, druh pozemku orná pôda, vedený na liste vlastníctva
č. 1, v k. ú. Obce Malý Slavkov a parcela číslo C-KN 523/1, o výmere 6 061 m2, druh pozemku orná
pôda vedený na liste vlastníctva č. 631, v k. ú. Obce Malý Slavkov, na dobu 5 rokov. Účelom nájmu
je poľnohospodárske využitie predmetu nájmu na poľnohospodársku a rastlinnú výrobu, pestovanie
bežných poľnohospodárskych plodín a rastlín.
*Účastníkom ponúkaná výška nájomného za predmet obchodnej verejnej súťaže nesmie
predstavovať sumu nižšiu ako je 0,006 EUR/m2 (60.- EUR/ha) ročne *Nájomca zabezpečí
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zhodnotenie pozemkov na vlastné náklady *Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky
predložené ponuky, ktoré budú vyhlasovateľom komisionálne vyhodnotené ako nevýhodné,
kedykoľvek súťaž zrušiť, a to aj po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk *Navrhovatelia nemajú
nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tejto obchodnej verejnej súťaži *Dátum a čas
vykonania fyzickej obhliadky predmetu obchodnej verejnej súťaže: v pracovných dňoch po dohode
so starostom obce Ladislavom Oravcom *Súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na internetovej
stránke www.obecmalyslavkov.sk a na úradnej tabuli obce Malý Slavkov, t. j. dňom 28. 02. 2022
*Uzávierka na predkladanie ponúk končí 15. 03. 2022, o 12.00 hod. *Do 7 dní od vyhodnotenia
vyhlasovateľ – Obec Malý Slavkov písomne oboznámi účastníkov súťaže s výsledkom Obchodnej
verejnej súťaže *Forma podávania návrhov je písomná v slovenskom jazyku *Účastník súťaže vloží
ponuku do samostatnej obálky, obálka musí byť uzatvorená a musí obsahovať adresu vyhlasovateľa
uvedenú v bode 2 a adresu účastníka *Ponuky je potrebné doručiť poštou alebo osobne do podateľne
Obecného úradu v Malom Slavkove najneskôr do 15. 03. 2022 do 12.00 hod. v zapečatenej obálke s
výrazným označením: „Obchodná verejná súťaž na prenájom ornej pôdy – neotvárať “
Obsah ponuky: *FO – fyzická osoba – meno, priezvisko, rodné číslo, adresa, telefonický kontakt,
súhlas so spracovaním osobných údajov, podpis a dátum *FO – podnikateľ – meno, priezvisko,
bydlisko, obchodné meno, IČO, telefonický kontakt *PO – právnická osoba – obchodné meno,
štatutárny orgán, sídlo, IČO, DIČ *Aktuálny výpis z obchodného registra, resp. živnostenského listu
v prípade, že účastník je podnikateľský subjekt *Návrh výšky nájomného euro/m2 ročne *Písomné
preukázanie vysporiadania záväzkov voči Obci Malý Slavkov (čestné vyhlásenie) *Čestné vyhlásenie
účastníka o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených v návrhu, podpísané
účastníkom, štatutárnym zástupcom alebo iným zástupcom účastníka, ktorý je oprávnený konať v
mene účastníka v súlade s dokladom o oprávnení podnikať *Čestné vyhlásenie účastníka, že s
predmetom nájmu je oboznámený v plnom rozsahu a v budúcnosti si nebude od obce nárokovať
žiadne opravné prostriedky *Čestné vyhlásenie záujemcu, že nebol na jeho majetok vyhlásený
konkurz alebo nebolo proti nemu začaté konkurzné konanie *Účel využitia nehnuteľnosti,
zdôvodnenie návrhu – podnikateľský zámer *V prípade, že ponuka nebude obsahovať niektorý z
vyššie uvedených dokladov, alebo bude doručená po termíne stanovenom podmienkami súťaže,
nebude do súťaže zaradená *Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Ak navrhovateľ podá
viac návrhov, budú všetky zo súťaže vylúčené *Ponúknutá výška nájmu za pozemok musí byť
najmenej vo výške minimálnej ceny t. j. 235,29 EUR ročne *Najvyššia ponúknutá cena za nájom
predmetného pozemku *Pri rovnosti ponúknutej ceny, rozhodujúci je dátum a čas doručenia ponuky
*Spôsob úhrady za nájom: na účet obce, vždy najneskôr do 01. 10. kalendárneho roka. *Úspešný
uchádzač je povinný uzatvoriť nájomnú zmluvu do 7 dní od doručenia oznámenia výsledku
Obchodnej verejnej súťaže *Ak nedôjde k dohode s úspešným účastníkom súťaže, vyhlasovateľ bude
rokovať o uzatvorení nájomnej zmluvy s ďalšími účastníkmi súťaže v poradí, v akom sa umiestnili
v OVS *Predávajúci vydá kupujúcemu dva originály nájomnej zmluvy *Súťaž je platná, ak sa na nej
zúčastní najmenej jeden záujemca, ktorý splnil podmienky súťaže.
Hlasovanie:
Počet
Mená poslancov
6
Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika Gromanová,
Za:
Ing. Tomáš Pix, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák
0
Proti:
0
Zdržal sa:
1
PaedDr. Ján Klein
Neprítomní:
0
Nehlasovali:
Počet všetkých poslancov: 7
10. Žiadosť o odpredaj pozemku p. č. C - KN 412/77, o rozlohe 218 m2 – Veronika Dunková
Bc. Ladislav Oravec (starosta obce) – predložil prítomným na rokovanie žiadosť o odkúpenie
pozemku v lokalite pri potoku p. Dunkovej. Touto žiadosťou za zaoberali a riešili ju na
predchádzajúcom zasadaní OZ. Rozhodli sa nepredávať pozemky v uvedenej lokalite, až po
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spracovaní znaleckého posudku. Znalecký posudok je k dispozícii. Znalec ohodnotil pozemok na
cenu 15.- €/1 m2. Zastupiteľstvo dnes v bode 7, uznesením č. 232/A určilo najnižšiu cenu za pozemky
v tejto lokalite t. j. 16.- €/1 m2. Starosta požiadal člena návrhovej komisie prečítať uznesenie
a následne dal zaň hlasovať. Obecné zastupiteľstvo prijalo k 10. bodu programu uznesenie č. 235:
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove A/súhlasí s predajom pozemku vo vlastníctve obce,
parcela C KN číslo 412/77, druh pozemku ostatná plocha, o výmere 218 m2, evidovanej na LV č. 1,
v k. ú. obce Malý Slavkov, ktorá vznikla odčlenením od parcely C KN č. 412/30, druh pozemku
ostatná plocha, o výmere 264 m2, a parcely C KN č. 412/23, druh pozemku ostatná plocha, o výmere
255 m2 evidovanej v katastri nehnuteľností na LV č. 1, v k. ú. obce Malý, geometrickým plánom č.
93/2019, zo dňa 25. 11. 2019, ktorý vyhotovil Ing. Ján Maniak –GEODET, Medňanského 50, Spišská
Belá - Strážky, ktorý autorizačne overil dňa 26. 11. 2019, Ing. Vladimír Kupčo a úradne overila dňa
05. 12. 2019, pod číslom G1 827/19, Ing. Iveta Kapolková, OÚ Kežmarok, Katastrálny odbor,
žiadateľovi Veronike Dunkovej, rod. Dunkovej, nar. 19. 07. 2002, r. č. 025719/7457, bytom
Gerlachovská 91/77, 060 01 Malý Slavkov
B/ schvaľuje v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov spôsob prevodu pozemku parcela C KN číslo 412/77, druh pozemku ostatná
plocha, o výmere 218 m2, evidovanej na LV č. 1, v k. ú. obce Malý Slavkov, že prevod sa uskutoční
podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, t. j. priamym predajom. Všeobecná
hodnota majetku, t. j. minimálna cena za pozemok stanovená znaleckým posudkom č. 247/2021
zo dňa 12. 12. 2021, vypracovaným znalcom Ing. Petrom Repčákom je 15,00 €/m2. Cena za
predmetný pozemok stanovená OZ v Malom Slavkove uznesením č. 232/A je 16,00 €/m2.
Hlasovanie:
Počet
Mená poslancov
6
Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika Gromanová,
Za:
Ing. Tomáš Pix, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák
0
Proti:
0
Zdržal sa:
1
PaedDr. Ján Klein
Neprítomní:
0
Nehlasovali:
Počet všetkých poslancov: 7
11. Určenie názvu ulice v obci Malý Slavkov
Bc. Ladislav Oravec (starosta obce) – informoval prítomných, že je potrebné určiť názov novej ulice
v Kráľovskom údolí, nakoľko sa tam už začala ďalšia etapa výstavby rodinných domov, aby sme
v prípade žiadosti stavebníkov o súpisné číslo mali už toto vyriešené. Navrhuje, aby sa volala „Dlhá“
nakoľko aj dlhá je a tiež sa pozeralo na to, že už tam máme ulice ako Rovná a Krátka, nech je to
také prepojené. V rozprave padli aj iné návrhy napr. ulica Pod studňami. Nakoniec sa dohodli na
názve „Dlhá“. Starosta požiadal návrhovú komisiu prečítať návrh na uznesenie a potom dal hlasovať.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k 11. bodu programu uznesenie č. 236: Obecné zastupiteľstvo v Malom
Slavkove určuje názov ulice v obci Malý Slavkov „Dlhá“.
Hlasovanie:
Počet
Mená poslancov
6
Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika Gromanová,
Za:
Ing. Tomáš Pix, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák
0
Proti:
0
Zdržal sa:
1
PaedDr. Ján Klein
Neprítomní:
0
Nehlasovali:
Počet všetkých poslancov: 7
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12. Informácia – „Európske stretnutie Slavkovov“
Bc. Ladislav Oravec (starosta obce) – informoval prítomných o podujatí „Európske stretnutie
Slavkovov v obci Malý Slavkov, ktoré sa pre pandémiu nemohlo uskutočniť minulého roku. Preložili
ho na r. 2022. Bude sa konať v dňoch 17.- 19. júna 2022 . Bude to cca 52 ľudí, 12 starostov s
delegáciami zo Slavkovov plus zástupcovia mesta Ľubieň a Bučovice. Hľadá protagonistov do
programu i sponzorov. Informuje poslancov, aby boli pripravení na to, že ich bude oslovovať na
spoluprácu pri organizovaní uvedeného podujatia a tiež pri starostlivosti o potreby jednotlivých
skupín hostí. Taktiež ich žiada, aby tiež hľadali sponzorov. Začne to obedom v piatok, potom bude
nasledovať výlet. Deň sa ukončí večerou a spoločenským posedením. V sobotu po raňajkách sa pôjde
na výlet, potom bude obed. Po obede budú jednotlivé delegácie v pripravených stánkoch ponúkať
ľuďom svoje regionálne výrobky, čo bude sprevádzané rôznymi kultúrnymi podujatiami. V nedeľu
po raňajkách bude prehliadka obcou, nasledovať bude sv. omša. Obedom a rozlúčkou s hosťami sa
podujatie ukončí. Prítomní poslanci uvedené informácie zobrali na vedomie. Návrhová komisia
prečítala uznesenie a starosta dal zaň hlasovať. Obecné zastupiteľstvo prijalo k 12. bodu programu
uznesenie č. 237: Obecné zastupiteľstvo V Malom Slavkove berie na vedomie informáciu o
kultúrno-spoločenskom podujatí pod názvom – „Európske stretnutie Slavkovov“
Hlasovanie:
Počet
Mená poslancov
6
Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika Gromanová,
Za:
Ing. Tomáš Pix, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák
0
Proti:
0
Zdržal sa:
1
PaedDr. Ján Klein
Neprítomní:
0
Nehlasovali:
Počet všetkých poslancov: 7
13. Rôzne
Bc. Ladislav Oravec (starosta obce) – informuje prítomných o situácii, čo sa týka odpadov, ktoré
obec zabezpečuje pre občanov. V r. 2019 kedy ešte prebiehal v obci paušálny spôsob zberu TKO
občania vyprodukovali 269 ton odpadu/rok, v r. 2020 bol kombinovaný spôsob zberu teda paušál aj
žetónový systém, vyprodukované bolo 192 ton/rok, v r. 2021 sme prešli len na množstevný
(žetónový) zber. Množstvo sa znížilo na 109 ton/rok. Z finančnej stránky sme v r. 2019 boli hlboko
v mínuse t. j. náklady boli 23 331,- €, príjmy: 13 990,- €, v r. 2020 náklady: 19 119,- €, príjmy:
15 566,- €, v r. 2021 sa náklady znížili na 13 181,- €, príjmy sa teraz ešte nedajú presne vyčísliť,
to bude možné až v r. 2022. Už teraz však môže s určitosťou povedať, že budú minimálne rovné ak
nie vyššie oproti výdavkom. Separácia odpadu sa v r. 2021 zvýšila na 54 %, čím bude mať obec
znížený poplatok za tonu odpadu na skládke. Čo sa týka neplatičov aj tu sa nám počty značne znížili.
Na záver môže konštatovať, že zmeniť spôsob poplatku za TKO bolo správne a prinieslo úžitok nie
len jednotlivcovi, ale aj celej obci.
Ing. František Bartko (poslanec obecného zastupiteľstva) – oslovil ho občan p. Marek P. ohľadom
dotácie od obce na bezbariérový vchod do domu. Navrhuje do budúcna pripraviť nové zásady, kde
sa presne určí, aké dotácie z obecného rozpočtu poskytnúť a na čo.
Ing. Tomáš Pix (poslanec obecného zastupiteľstva) – občania sa mu sťažujú na kamióny, ktoré
parkujú po obci na Lomnickej a Lúčnej ulici. Podľa zákona majú byť predsa odstavené vo svojej
základni.
Anatolij Dejneka (poslanec obecného zastupiteľstva) – bol za ním p. Cirák. Záujemcovia o stolný
tenis chcú od obce poskytnutie miestnosti, kde by mohli hrať.
Bc. Ladislav Oravec (starosta obce) – obec už v minulosti riešila žiadosť a poskytla v zmysle
uznesenia materiál na bezbariérový prístup do domu a tiež ho zhotovila. Čo sa týka dotácií zásady
boli zrušené, ako bolo povedané je treba pripraviť nové. Státie áut na verených priestranstvách, či
komunikáciách v celej obci sa musí riešiť (tak ako už o tom hovorili v minulosti) cez dopravný
inšpektorát a nové dopravné značenie, na čom sa poslanec Pix môže podieľať. Žiadosť o miestnosť
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na stolný tenis tu tiež už v minulosti bola. Miestnosť vtedy bola obsadená obecným úradom. So
žiadateľom sme sa dohodli, že keď sa uvoľní treba doriešiť podmienky. p. Cirák sa viac neozval.
14. Diskusia
Diskusia prebiehala v rámci jednotlivých bodov.
15. Záver
Starosta obce Bc. Ladislav Oravec poďakoval prítomným a ukončil 20. zasadanie Obecného
zastupiteľstva Obce Malý Slavkov.

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

Overovatelia:
Anatolij Dejneka

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

Kamil Pompa
...........................................
Zapísala: Veronika Pirožeková
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