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O B E C    MA L Ý    S L A V K O V 

                                                                                                                     Malý Slavkov, 19. 05. 2022 

Z Á P I S N I C A 

 

z 21. zasadania obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, 
 konaného dňa 19. 05. 2022 o 16.30 hod. na Obecnom úrade v Malom Slavkove 

 

Prítomní poslanci: 7 - Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika Gromanová, PaedDr.  

Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák                                                               
Neprítomný(í) poslanci:  0   
Hlavná kontrolórka obce: PhDr. Mária Balková - prítomná 

Prezenčná listina tvorí neoddeliteľnú súčasť písomnej dokumentácie  21. rokovania OZ,  zo dňa  19. 

05. 2022. 
DVD č. 18. tvorí neoddeliteľnú súčasť písomnej dokumentácie  21. rokovania OZ,  zo dňa  19. 05. 

2022. 
 

1. Otvorenie zasadania 
Starosta obce Malý Slavkov p. Ladislav Oravec privítal prítomných na 21. zasadaní OZ v Malom 

Slavkove. Skonštatoval, že 21. zasadanie obecného zastupiteľstva je  uznášania schopné, zo siedmych 

poslancov sú prítomní šiesti poslanci - Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika Gromanová,  PaedDr.  Ján 

Klein, Ing. Tomáš Pix, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák.  

Neprítomný  jeden poslanec - Ing. František Bartko  sa ospravedlnil, že bude trošku meškať. 

 

2. Schválenie programu 
Starosta obce predložil   na rokovanie  program  21. zasadania obecného zastupiteľstva v Malom 

Slavkove s tým, že v bode Rôzne by navrhoval riešiť   žiadosť o odpredaj pozemku p. Dunku 

s manželkou v lokalite Pri potoku. Nakoľko sa pri spracovaní programu nedorozumením žiadosť 

neuviedla do programu a ide o skoro identickú žiadosť so žiadosťou  v programe, navrhuje toto 

doplnenie. Poslanec Svocák sa sťažoval, že v programe  z bodu 10 mu nie je jasné  (a čo už pre 

verejnosť) presne o aký projekt ide. Je to nedostatočné rozpísané. Starosta aj väčšina poslancov sa 

domnieva, že je to v poriadku, nakoľko sa o tom bavili a rozoberali, čo   a kde sa bude realizovať   

v rámci  II. etapy v projekte dobudovania technickej infraštruktúry v obci na zasadaní v decembri 

2021. Po tejto rozprave prítomní poslanci  súhlasili s predloženým programom aj 

s jeho  navrhovaným doplnením. Starosta  dal  hlasovať za program na 21. zasadanie OZ, konané dňa 

19. mája   2022. Obecné zastupiteľstvo prijalo k 2. bodu programu uznesenie č. 238: Obecné 

zastupiteľstvo v Malom Slavkove schvaľuje program 21. zasadania OZ   

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie programu 

3. Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Správa o kontrolnej  činnosti hlavného kontrolóra obce Malý  Slavkov za II. polrok 2021 

6. VZN č. 4/2022 o určení názvu ulice v obci Malý Slavkov 



2 
Zápisnica z 21. zasadania OZ v Malom Slavkove, konaného dňa 19. 05. 2022 

. 

7. 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 – opätovné 

prerokovanie 

8. Informácie o výsledkoch: OVS na  predaj pozemku určeného na IBV,  p. č. KN – C 457/5,  

o rozlohe 2487 m2 a OVS 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  

9. Žiadosť o odpredaj pozemku p. č. KN – C 412/77, o rozlohe 218 m2 – Veronika Dunková – 

opätovné prerokovanie 

10. Žiadosť o NFP na zrealizovanie projektu s názvom  DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ 

TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI MALÝ SLAVKOV 2. ETAPA (pozemné 

komunikácie),  kód výzvy:  OPLZ-PO6-SC611-2021-2 

11. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára – 

starostu obce 

12. Rôzne 

13. Diskusia 
14. Záver 

15. Záver 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

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

Ing. Tomáš Pix, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Ing. František Bartko 

Nehlasovali: 0  

Počet všetkých poslancov: 7    

 

3.  Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa 
Do návrhovej komisie boli starostom navrhnutí: Kamil Pompa, Mgr. Veronika Gromanová  
za overovateľov zápisnice boli určení: PaedDr. Ján Klein, Ľudovít Svocák 

za zapisovateľku bola určená: Veronika Pirožeková 
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove prijalo k 3. bodu programu uznesenie č. 239: Obecné 

zastupiteľstvo v Malom Slavkove 

A/schvaľuje  
návrhovú komisiu v zložení: Kamil Pompa, Mgr. Veronika Gromanová 

B/berie na vedomie, 
že starosta obce určil  

overovateľov zápisnice: PaedDr. Jána Kleina, Ľudovíta Svocáka  
zapisovateľku: Veroniku Pirožekovúú 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

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

Ing. Tomáš Pix, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Ing. František Bartko 

Nehlasovali: 0  

Počet všetkých poslancov: 7    
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4. Kontrola plnenia uznesení 
Bc. Ladislav Oravec (starosta obce) – predložil na rokovanie kontrolu plnenia uznesení. 

Ľudovít Svocák  (poslanec obecného zastupiteľstva) – sa informuje ohľadom zámeny pozemkov, 

osvetlenia a starých uznesení. Poukazuje, že niektoré uznesenia sú staré aj osem rokov, navrhuje 

zrušiť ich, tak ako sa dohodli minule.  

Bc. Ladislav Oravec (starosta obce) – uviedol,   že osvetlenie má obec  zakúpené, teraz sa čaká  na 

vyjadrenie VSD, kedy to prídu zrealizovať. Uviedol, že tieto uznesenia sú v procese plnenia a nie je 

potrebné ich rušiť.   Procesy, ktoré sú potrebné na ich naplnenie, sú zdĺhavejšie. Ak by ich zrušili, 

napr. uznesenie ohľadom zámeny pozemkov s mestom Kežmarok, znamenalo by to pozastavenie 

a ukončenie celého procesu, kde už bolo vyvinuté mnoho práce i  finančných prostriedkov. 

Na zasadanie sa dostavil poslanec Bartko. vysvetľuje nezmyselnosť zrušenia starých uznesení.  

Pripomenul  poslancovi Svocákoví, že sa dohodli rušiť len uznesenia ohľadom predaja obecných 

pozemkov u tých žiadateľov, ktorí nesplnia podmienky (dodržanie lehoty predložiť potrebné  

dokumenty k spísaniu kúpnej zmluvy alebo nedodržia termín úhrady za predmetný pozemok). 

Starosta uviedol, že on je spokojný ako sa u nás plnia uznesenia, iné samosprávy majú omnoho viac 

uznesení, ktoré majú v plnení. Hlavná kontrolórka skonštatovala, že takú kontrolu uznesení akú majú 

k dispozícii, oni nemá nikto. 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. 240: Obecné zastupiteľstvo v Malom 
Slavkove berie na vedomie  kontrolu plnenia uznesení z 20. zasadania  OZ, konaného 23. 02. 2022. 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

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

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

Nehlasovali: 0  

Počet všetkých poslancov: 7    

 

5. Správa o kontrolnej  činnosti hlavného kontrolóra obce Malý  Slavkov za II. polrok 2021 
Bc. Ladislav Oravec (starosta obce) – predložil na rokovanie 5. bod a dal slovo kontrolórke obce. 

PhDr. Mária Balková  (hlavná kontrolórka obce) - oboznamuje s povinnosťami kontrolóra obce 

a informuje o náležitostiach uvedených v správe – základné úlohy a samotná kontrolná činnosť. Ďalej 

informuje poslancov o tom, čo bolo v danom období kontrolované, ako je  dodržiavanie § 19 a 20 

zákona o účtovníctve. Podotýka, že obec má zo zákona povinnosť spracovať účtovnú uzávierku, čo 

si aj splnila. V kontrolovanom období sa tiež zamerala na kontrolu plnenia uznesení, na činnosť 

školskej jedálne, na výber príspevkov od zákonných zástupcov detí navštevujúcich materskú školu  

a na  kontrolu prijatých VZN, ich dodržiavanie, o chýbajúcich VZN, ktoré by obec mala mať 

spracované. 

V rámci diskusie o vyššie uvedenom navzájom rozoberali VZN. Tiež vyjadrili svoje názory 

k niektorým prípadom. Ľudovít Svocák začal tému verejného poriadku, kde spomenul problematiku 

nočného pokoja a nespokojnosť niektorých občanov s hlukom pri akciách, oslavách, ktoré trvajú do 

neskorých hodín.  Ing. František Bartko tu poukazuje na  oblasť zákona o ochrane a bezpečia zdravia. 

P. Balková poukazuje na to, že obec by mala mať na  ochranu  občanov  prijaté nariadenia formou  

VZN, ktoré by nemalo mať iba všeobecný charakter. S tým by vraj mohol byť problém, ak by došlo 

ku kontrole. Bc. Ladislav Oravec vysvetlil, že obec má prijaté jednotlivé VZN, v rozsahu aktuálne 

platných  zákonov. Teda naše VZN nie sú v  rozpore so zákonom, len niektoré nemajú konkrétne 

vyšpecifikované podrobnosti. Po rozprave požiadal starosta obce člena návrhovej komisie, aby 

prečítal návrh na uznesenie. Po jeho prečítaní dal zaň   hlasovať.  Obecné zastupiteľstvo prijalo k 6. 

bodu programu uznesenie č. 241: Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove berie na vedomie  

Správu o kontrolnej  činnosti hlavného kontrolóra obce Malý  Slavkov za II. polrok 2021. 
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Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

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

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

Nehlasovali: 0  

Počet všetkých poslancov: 7    

 

6. VZN č. 4/2022 o určení názvu ulice v obci Malý Slavkov 
Bc. Ladislav Oravec (starosta obce) – uviedol, že dnes pristúpia k schvaľovaniu VZN č. 4/2022. 

Podľa zákona návrh uvedeného VZN bol zverejnený spôsobom v mieste obvyklým na úradných 

tabuliach obce po dobu 15 dní. Počas tejto doby neboli obci doručené žiadne pripomienky či návrhy.  

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. 242: Obecné zastupiteľstvo 

v Malom Slavkove schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2022 o určení názvu ulíc v obci 

Malý Slavkov„ Dlhá“ 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

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

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

Nehlasovali: 0  

Počet všetkých poslancov: 7    

 

7. 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 - opätovné 

prerokovanie  

Bc. Ladislav Oravec (starosta obce) – informoval, že v zmysle  uz. č. 228 prijatého na 

predchádzajúcom zasadaní, zorganizoval stretnutie žiadateľov a poslancov. Na tomto stretnutí sa 

konkrétne vysvetlilo a upresnilo  o čo žiadateľom ide. Ak sa nemýli, vtedy sa zhodli, že tejto žiadosti 

o započatie čiastkovej zmeny ÚPN Obce Malý Slavkov vyhovejú. Pripomína prítomným poslancom, 

že v budúcnosti bude o všetkých návrhoch v tejto čiastkovej zmene, ktoré žiadatelia predložia,  

zastupiteľstvo rokovať na zastupiteľstve. Teraz schvaľujú len začatie procesu čiastkovej zmeny ÚPN. 

Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal k uvedenému pripomienky, návrhy či iné informácie, 

starosta požiadal návrhovú komisiu prečítať návrh na uznesenie. Po jeho prečítaní, dal  starosta  

hlasovať.  Obecné zastupiteľstvo prijalo k 7. bodu programu uznesenie č. 243: Obecné zastupiteľstvo 

v Malom Slavkove schvaľuje  

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. 
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Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

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

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

Nehlasovali: 0  

Počet všetkých poslancov: 7    

 

8. Informácie o výsledkoch: OVS na  predaj pozemku určeného na IBV,  p. č. KN – C 457/5,  

o rozlohe 2 487 m2 a OVS 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  6 061 m2  

Bc. Ladislav Oravec (starosta obce) – informuje, že do verejnej súťaže na predaj pozemku za 

cintorínom  sa nikto nezapojil, preto je potrebné rozhodnúť, čo s tým. Ďalej informuje o jeho stretnutí 

s troma záujemcami, ktorým povedal, že  ak majú záujem o pozemok, nech podajú žiadosť. Túto 

žiadosť zatiaľ nepodal ani jeden.  

Poslanci diskutovali o ďalších možnostiach predaja, napr. priamym predajom. Starosta však vysvetlil, 

že pozemok sa nesmie predať priamym predajom, nakoľko jeho hodnota je vyššia než 40 000,- €. 

Poslanci Svocák a  Pix navrhovali nechať to tak a zatiaľ nepredávať, iní poslanci  boli za odpredaj. 

Starosta navrhuje opäť vyhlásiť VOS s pôvodnými pravidlami, ale už  s predĺženým  termínom do 1. 

septembra 2022. Väčšina súhlasila so starostovým návrhom. Starosta požiadal člena návrhovej 

komisie, aby prečítal návrh na uznesenie. Po jeho prečítaní, dal zaň   hlasovať.  Obecné zastupiteľstvo 

prijalo k 8. bodu programu uznesenie č. 248: Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove schvaľuje 

podmienky obchodnej verejnej súťaže súťaž 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  30. 05. 2022 

 Uzávierka na predkladanie  ponúk končí 31. 08. 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 31. 08. 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 

http://www.obecmalyslavkov.sk/
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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 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 

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

PaedDr. Ján Klein, Kamil Pompa  

Proti: 2 Ing. Tomáš Pix, Ľudovít Svocák 

Zdržal sa: 0  

Neprítomní:   

Nehlasovali: 0  

Počet všetkých poslancov: 7    

 

Bc. Ladislav Oravec (starosta obce) – informuje o výsledku OVS na prenájom poľnohospodárskej 

pôdy. Do súťaže sa prihlásili 4. uchádzači. Jeden záujemca  nesplnil podmienky súťaže. Za úspešného 

uchádzača s najvyššie ponúknutou cenou bol vyhodnotený  p. František Štancel. Oznámenie 

o výsledku verejnej obchodnej súťaže bolo v zmysle zákona zverejnené na internetovej stránke obce.                                                                                                                                                                                                                          

 

9. Žiadosť o odpredaj pozemku p. č. C - KN  412/77, o rozlohe 218 m2 – Veronika Dunková 
Bc. Ladislav Oravec (starosta obce) – predložil na opätovné prerokovanie  žiadosť p. V. Dunkovej 

o odkúpenie pozemku v lokalite Pri potoku. Na minulom zasadaní ich on nesprávne informoval 

o tom, že na uvedenej parcele ešte nestojí stavba. Opak je však pravdou, na parcele už stojí 

rozostavaný dom bez stavebného povolenia. Keďže sa dohodli, že v prípadoch ak na pozemku bude 

tzv. čierna stavba, takéto pozemky sa budú predávať za inú (vyššiu) cenu. Na základe toho 

predchádzajúce uznesenie nepodpísal a predložil žiadosť p. Dunkovej  na dnešné rokovanie.  

Ľudovít Svocák (poslanec obecného zastupiteľstva) – zamýšľa sa a spochybňuje správnosť    postupu 

starostu a jeho dôvodoch na nepodpísanie uznesenia. 
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Bc. Ladislav Oravec (starosta obce) – opäť vysvetľuje situáciu a informuje, že postupoval v zmysle 

zákona, preto dnes  predkladá túto žiadosť na rokovanie, nakoľko ide   o žiadosť na  vysporiadanie   

a zlegalizovanie pozemku, na ktorom  už je postavená čierna stavba. 

Ing. František Bartko (poslanec obecného zastupiteľstva) – uisťuje sa v tom, čo povedal starosta, že 

predošlá žiadosť bola nesprávne formulovaná, preto  to opätovné prerokovanie. 

PhDr. Mária Balková  (hlavná kontrolórka obce) – uviedla, že do dnešného dňa bola pre ňu naša obec 

krásnou dedinou s malebným výhľadom na Tatry. Dnes od 12.00 hodiny si to už nemyslí. Bola sa 

prejsť aj v bočných uličkách v hornej časti obce, nemilo ju prekvapilo, čo tam videla... nejednu 

nelegálnu skládku odpadu a čierne stavby.   

Bc. Ladislav Oravec (starosta obce) – ironický konštatuje, že mi máme rómov na vyššej úrovni... 

Po rozprave kde poslanci potvrdili svoj návrh, že už zastavané pozemky v tejto lokalite sa budú 

predávať za cenu 20.- €/1m2, starosta obce  požiadal člena návrhovej komisie prečítať návrh  

uznesenia a následne dal  hlasovať. Obecné zastupiteľstvo prijalo k 9. bodu programu uznesenie č. 

244: 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 Slavkov, geometrickým 

plánom č. 93/2019, zo dňa 25. 11. 2019, ktorý vyhotovil Ing.  Ján Maniak – geodet 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. 8 písm. e) zákona 

138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení  neskorších predpisov t. j. z dôvodu hodného  osobitného zreteľa 

za kúpnu  cenu   4 360.- €  (t. j. 20,- €/m2) 

Kúpna cena sa odvíja od stanovenia jednotkovej hodnoty pozemku na základe   znaleckého posudku  

č. 247/2021 zo dňa 12. 12. 2021, určením minimálnej ceny uznesením č. 232 a s prihliadnutím na 

skutočnosť, že na pozemku je už postavená stavba.    

Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že ide o majetkoprávne vysporiadanie pozemku  

zastavaného stavbou, ktorú žiadateľka postavila bez stavebného povolenia a zlegalizovanie 

predmetnej stavby vrátane priľahlej plochy k zastavanému pozemku a jej užívanie, ktorá je   svojím 

umiestnením a využitím neoddeliteľne spojená  so stavbou.  

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: 1 Kamil Pompa 

Neprítomní: 0  

Nehlasovali: 0  

Počet všetkých poslancov: 7    

 

10. Žiadosť o NFP na zrealizovanie projektu s názvom  DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ 

TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI MALÝ SLAVKOV 2. ETAPA (pozemné 

komunikácie),  kód výzvy:  OPLZ-PO6-SC611-2021-2 

Bc. Ladislav Oravec (starosta obce) – informuje, že je pripravený projekt na podanie žiadosti na 2. 

etapu dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci. Je podaný návrh, bude nadväzovať 

územné rozhodnutie a ak budú súhlasiť, bude podaná žiadosť. Pripomína, že sa predtým rozprávali 

o tom, že do projektu zahrnú všetko, čo sa bude dať.  
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Ing. Tomáš Pix (poslanec obecného zastupiteľstva) – informuje sa ohľadom cesty pri kostole. 

Bc. Ladislav Oravec (starosta obce) – vysvetľuje, že nemôžu robiť štátne cesty, len miestne 

komunikácie, čiže sa pôjde od štátnej cesty poza kostol, vybuduje sa nástupište – vyvýšené podľa 

noriem. 

Ľudovít Svocák (poslanec obecného zastupiteľstva) – pýta sa ohľadom búrania búdky pri kostole. 

Bc. Ladislav Oravec (starosta obce) –   oboznamuje  s možnosťami, čo sa s búdkou bude robiť. 

Ing. Tomáš Pix (poslanec obecného zastupiteľstva) – zisťuje možnosť zapojenia parkoviska pri 

kostole do projektu. 

Bc. Ladislav Oravec (starosta obce) –   vysvetľuje postup s parkoviskom. Diskutoval s projektantom, 

podľa noriem tam parkovisko ako také, nevojde. To dorieši obec iným spôsobom. 

Ing. František Bartko (poslanec obecného zastupiteľstva) – informuje sa o predzáhradke, o ktorej si 

myslel, že bola odkúpená a zisťuje rozlohu pre parkovisko. 

Bc. Ladislav Oravec (starosta obce) –   vysvetľuje, že predzáhradka ešte nebola vysporiadaná.  

Po diskusii o ďalších detailoch projektu na dobudovanie miestnych komunikácií a chodníkov 

požiadal starosta  návrhovú komisiu prečítať návrh na uznesenie a potom dal hlasovať.    

Obecné zastupiteľstvo prijalo k 10. bodu programu uznesenie č. 245: Obecné zastupiteľstvo v Malom 

Slavkove schvaľuje: - predloženie žiadosti  ŽoNFP na SO  z Operačného  programu  Ľudské zdroje, 

Prioritná os:  6  Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych 

komunít, Špecifický cieľ: 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným 

podmienkam bývania, Zameranie:  Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry 

(pozemné komunikácie),  kód výzvy:  OPLZ-PO6-SC611-2021-2, názov projektu:  

DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI MALÝ 

SLAVKOV 2. ETAPA, pričom ciele projektu sú v súlade s  platným programom rozvoja obce a 

platným územným plánom obce 

- zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu,  t. j. min. 5 % z celkových oprávnených 

výdavkov 

- zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu 

a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa                                                                        

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

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

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

Nehlasovali: 0  

Počet všetkých poslancov: 7    

 

11. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára – 

starostu obce 

Bc. Ladislav Oravec (starosta obce) – informoval, že v zmysle zákona  o ochrane verejného záujmu 

je starosta ako verejný funkcionár povinný predložiť komisii na ochranu verejného záujmu majetkové 

priznanie za uplynulý rok 2021.  Keďže   všetci tu prítomní sú členmi tejto komisie, podáva im svoje 

Oznámenie funkcií, zamestnaní a činností majetkových pomerov o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionároch. Po oboznámení sa s predloženým oznámením majetkových 

pomerov starostu obce, členovia komisie skonštatovali, že spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu 

funkcie verejného funkcionára.  Člen návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie a starosta obce 

dal  zaň  hlasovať.  Obecné zastupiteľstvo prijalo k 11. bodu programu uznesenie č. 246: Obecné 

zastupiteľstvo V Malom Slavkove berie na vedomie  informáciu komisie na ochranu verejného 

záujmu o podaní Oznámenia funkcií, zamestnaní a činností majetkových pomerov podľa zákona č. 

357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 
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ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.  k 31. marcu 2022 starostu obce Malý Slavkov p. Ladislava 

Oravca.  

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

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

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

Nehlasovali: 0  

Počet všetkých poslancov: 7   

 

12. Rôzne  

Žiadosť o odpredaj pozemku p. č. KN – C 412/23, o rozlohe 220 m2 – Igor Dunka a manž. Lýdia 

Dunková 
Bc. Ladislav Oravec (starosta obce) – tak ako uviedol v úvode, predkladá v bode Rôzne žiadosť p. 

Dunku s manželkou na vysporiadanie pozemku, na ktorom je už  postavená stavba. Bola podaná 

žiadosť o odkúpenie pozemku z dôvodu majetkovo-právneho vysporiadania. Upresňuje, že ide 

o pozemok v lokalite Pri potoku a  o identickú  situáciu  ako riešili pri bode 9. Starosta navrhuje 

predať pozemok na základe toho, ako sa dohodli, za cenu 20,- €/m2, nakoľko je tam už postavená 

stavba bez stavebného povolenia. Bol prečítaný návrh na uznesenie a starosta obce dal zaň hlasovať. 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k 12. bodu programu uznesenie č. 247: A/súhlasí s predajom pozemku 

vo vlastníctve obce, parcela C KN číslo 412/23, druh pozemku ostatná plocha,  o výmere 220 m2, 

evidovanej na LV č. 1,  v k. ú. obce Malý Slavkov, ktorá vznikla odčlenením od    parcely C KN č.  

412/23, druh pozemku ostatná plocha, o výmere 255 m2, v katastri nehnuteľností na LV č. 1,  v k. ú. 

obce Malý, geometrickým plánom č. 93/2019, zo dňa 25. 11. 2019, ktorý vyhotovila Ing.  Ján Maniak 

– geodet 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  Igorovi Dunkovi nar. 03. 12. 1984, r. č. 

841203/9042 a manželke Lýdii Dunkovej,   rod. Pištovej, nar. 22. 12. 1990, r. č. 906222/9385, 

obidvaja bytom Gerlachovská  187/83, 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  412/23, druh pozemku ostatná 

plocha,  o výmere 220 m2, evidovanej na LV č. 1,  v k. ú. obce Malý Slavkov,  že prevod sa uskutoční  

podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení  neskorších predpisov t. j. 

z dôvodu hodného  osobitného zreteľa za kúpnu  cenu   4 400.- €  (t. j. 20,- €/m2) 

Kúpna cena sa odvíja od stanovenia jednotkovej hodnoty pozemku na základe   znaleckého posudku  

č. 247/2021 zo dňa 12. 12. 2021, určením minimálnej ceny uznesením č. 232 a s prihliadnutím na 

skutočnosť, že na pozemku je už postavená stavba.    

Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že ide o majetkoprávne vysporiadanie pozemku  

zastavaného stavbou, ktorú žiadateľka postavila bez stavebného povolenia a zlegalizovanie 

predmetnej stavby vrátane priľahlej plochy k zastavanému pozemku a jej užívanie, ktorá je   svojím 

umiestnením a využitím neoddeliteľne spojená  so stavbou.  

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: 1 Kamil Pompa  

Neprítomní:   

Nehlasovali: 0  

Počet všetkých poslancov: 7    
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13. Diskusia 
Diskusia prebiehala v rámci jednotlivých bodov. 

 

14. Záver 
Na záver starosta obce Bc.  Ladislav Oravec poďakoval prítomným za účasť a spoluprácu a  ukončil 

21. zasadanie Obecného zastupiteľstva Obce Malý Slavkov.  
 

 

 

 

 

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

                                                                                                Bc. Ladislav Oravec  
                                                                                            starosta obce Malý Slavkov 

 

 

 

 

 

Overovatelia: 
 

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

 

                                                                                                                                                                      

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

 

 

Zapísala: Veronika Pirožeková 
 

 

 


