
OBEC MALY SLAVKOV
Malý Slavkov' 12. l0' 202I

ZAPISNICA
zo 1l. zasadania obecného zastupitel'stva v Malom Slavkove,

konaného dňa 12. 10. 2021o 16.30 hod. na obecnom úrade v Malom Slavkove

Pľítomní poslanci: 5 - Ing. Fľantišek Bartko' Anatolij Dejneka, Mgľ. Veľonika Gľomanová, Ing.
Tomáš Pix, Ľudovít Svocák
Nepľítomný(í) poslanciz 2 - PaedDr. Ján Klein, Kamil Pompa
Hlavná kontľolórka obce: PhDr. Mária Balková - prítomná
Prezenčná listina tvorí neoddeliteľnú súčasť písomnej dokumentácie 17. rokovania oZ, zo dŤn 12.
10.202r.
DVD č.1411,2,3,4 tvorí neoddeliteľnú súčasťpísomnej dokumentácie 17. ľokovania OZ, zo dŕn 12.
r0.202r.
Otvorenie zasadania
Starosta obce Malý Slavkov p. Ladislav oravec privítal prítomných nal7 . zasadani oZ. Skonštatoval,
Že 17. zasadanie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné, zo siedmych poslancov sú prítomní
piati poslanci - Ing. František Baľtko, Anatolij Dejneka, Mgr. Veľonika Gromanová,Ing. Tomáš Pix,
Ľudovít Svocák. Neprítomný sú dvaja poslanci _ PaedDľ. Ján Klein, Kamil Pompa.
2. Schválenie programu
Starosta obce pľedložil prítomným pľogľam na l]. zasadanie obecného zastupitel'stva v Malom
Slavkove. Prítomní poslanci súhlasili s predloŽeným programom. Starosta dal hlasovať zapÍogÍanTl
ĺaI7. zasadanie OZ,konane dŤnl2. októbra 202I. obecné zastupiteľstvo prijalo k 2. bodu programu
uznesenie č. 187: obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove schval'uje pľogram 17. zasadaniaoZ
1. otvoľeniezasadnutia
2. Schválenie pľogramu
3. Určenie návrhovej komisie' overovateľov zápisnice a zapisovateľa
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Schválenie predaja pozemku: par. C KN č. 4l2l79 _ Pišta D. amanž. M., par. C KN č.12613I

apar. C KN č.I25l2, - Poracký V. a manŽ., par. C KN č. 4I2l24 _ Pišta Z. amanž., par. C KN
č.457l54 _ oravec P. a manŽ.

6. Žiadosť o predaj pozemku: par. C KN č. 457l55 _ Mečár M. a manŽ. T., paľ. C KN č. 4lol2 _
Dluhá A. amanž. Š., paľ. C KN č.253ll9 apar. C KN č.25713 _ oravec R.

7 . Žiadosť o stanovisko k odkúpeniu pozemku o rozlohe cca 166 m2 príjazdová cesta k RD -
Kočembová R.
Infoľmácia o výsledku oVS - potľaviny a skladové priestory
PredloŽenie Žiadosti o NFP za účelom rcalizácie projektu pod názvom 

',Výstavba 
infraštruktúľy

pre nemotorovú dopľavu - Malý Slavkov' I. a II. etapa
Žiadosť p. Dubjelovej A. o doľiešenie uznesenia č.174l2I
Žiadosť o uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - Šimonov M.
a manž. L.
Rôzne
Diskusia
Záver
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Hlasovanie:
Počet Mená poslancov

Ing. Fľantišek Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika Gromanová.
Ing. Tomáš Pix, Ľudovít Svocák

Za:

Proti:

ZdrŽal sa:

Neprítomní:

Nehlasovali

Počet všetkých poslancov: 7

3. Uľčenie návľhovej komisie, oveľovatel'ov zápisnice a zapisovatel'a
Do návrhovej komisie boli starostom navrhnutí: Mgr. Veronika Gromanová, Ing. Tomáš Pix
za overovateľov zápisnice boli určení: Ing' František Bartko, Ľudovít Svocák
za zapisovateľku bola určená: Veronika PiroŽeková
obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove prijalo k 3. bodu pľogramu uznesenie č. 188: obecné
zastupiteľstvo v Malom Slavkove
ďschval'uje
návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Veľonika Gromanová, Ing. Tomáš Pix
B/berie na vedomie,
Že starosta obce určil
overovateľov zápisnice: Ing. Františka Baľtka, Ľudovíta Svocáka
zapisovateľku: Veronika PiroŽeková
Hlasovanie:

5

0

0

2

0

Počet

5

PaedDr. Ján Klein, Kamil Pompa

Mená poslancov

Ing. Érantišek Bartko. Anatolij Ďejneka' Mgr. VéióniŔa Gromanová,
Tomáš Pix' Ľudovít Svocák

PaedDr. Ján Klein, Kamil Pompa

Za:

Proti:

Zdržal sa

Nepľítomní:

Nehlasovali:

0

0

4. Kontľola plnenia uznesení
Bc. Ladislav oravec (starosta obce) - uviedol' Že kontľolu plnenia umesení mali k dispozícii
v pracovných materiáloch a dáva im priestor na pľípadne otázky.
Ing. František Bartko (poslanec obecného zastupiteľstva) - sa informoval v akom procese je zámeĺná
zmluva medzi obcou a mestom KK.
Bc. Ladislav oravec (starosta obce) - je tam zamestnanánová pracovníčka atá sa ešte nestihla zo
všetkým oboznámiť. Dohodli sa , že sa mu ozve doposiaľ sa neskontaktovali.
Ing. Tomáš Pix (poslanec obecného zastupiteľstva) _ sa pyta, prečo ešte nie je zmluva o prenájme
pozemkov medzi obcou a Lukášom o. Poukázal' Že uznesenie je uŽ s pred ľoka. Pozemok uŽ využiva
ajbez zmluvy. Podobné otázky dostáva aj od niektoých občanov. Informoval sa aj k uz. č. 181 _
zhotovenie znaleckého posudku v lokalite pri potoku
Bc. Ladislav oravec (starosta obce) - Lukáš mal za úlohu dať zhotoviť GP nazáklade, ktorého sa
zhotoví zmluva o prenájme, ten však doposiaľ obci nedoľučil.
Co sa týka zna|eckého posudku, už sa skontaktoval so zna|com, pracuje sa na tom.
Ľudovít Svocák (poslanec obecného zastupiteľstva) - sa infoľmoval, koľko máme ešte nesplnených
uznesení.
Bc. Ladislav oľavec (staľosta obce) _ len tie, ktoré sú uvedené v kontrole plnenia uznesení
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Ked'Že poslanci nemali d'alšie otázky k tomuto bodu' starosta obce poŽiadal člena návrhovej komisie
prečítať návrh na uznesenie a následne dal zaň hlasovat'.
obecné zastupitel'stvo pľijalo k 4' bodu pľogramu uznesenie č. 189: obecné zastupitel'stvo v
Malom Slavkove beľie na vedomie beľie
kontrolu plnenia uznesení z 15. zasadania OZ. konaného 10. 06. 202l azo |6. zasadania ()Z.
konaného 21. 07.2021
Hlasovanie:

Za'.

Proti:

ZdržaI sa:

Počet

5

Mená poslancov

Ing. Fľantišek Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika Gromanová,
Ing. Tomáš Pix. Ľudovít Svocák

Neprítomní: 2 PaedDľ. Ján Klein, Kamil Pompa

Nehlasovali: 0

Počet všetkých poslancov: 7

5. Schválenie pľedaja pozemku paľ. C KN č. 4t2t79 - Pišta I amanž.
Oravec starosta - informova|, že teraz sa budú zaoberať predajom pozemkov

v druhom kľoku. V zmysle zákona bol zverejnený zámer odpľedať pľedmetné pozemky po dobu 15
dní spôsobom V mieste obvyklým. V stanovenej dobe obci neboli doručené žiadne pripomienky,
pľeto môŽu pľistúpiť k samotnému kľoku predaja pozemkov schvaľovaním. Ako pľvé budú
schvaľovať pľedaj pozemku pre Pištu D. s manŽelkou.
Staľosta poŽiadal člena návrhovej komisie' aby prečítal návrh na uznesenie. Člen návrhovej komisie
pľečítal návľh na uznesenie a starosta obce dal zaň hlasovať.
obecné zastupiteľstvo prijalo k 5. bodu programu uznesenie č. 190: obecné zastupiteľstvo v Malom
Slavkove schval'uje predaj pozemku vo vlastníctve obce, parcela C KN čislo 412179, druh pozemku,
ostatná plocha, o výmere I94 m2, evidovanej na LV č. 1, v k. ú. obce Malý Slavkov, ktorá vznikla
oddelením od parcely C KN č. 4I2lI, dľuh pozemku ostatná plocha' o výmere l2ll4 m2'evidovanej
v katastľi nehnuteľností na LV č. 1, v k. ú. obce Malý Slavkov, geometrickým plánom č.38l2O20,
zo dŕia 08' 04. 2020, ktoný vyhotovil Ing. Ján Maniak - geodet' Medňanského 50, Sp. Belá - StráŽky,
ktorý autorizačne oveľil dňa 09. 04.2020,Ing. Vladimír Kupčo aúľadne overila dňa 16. 04.
pod číslom Gr24512 Iveta OU KeŽmarok, Katastľálny odbor, Žiadateľovi

ľod. štovej' ľod.
060 01 Malý Slavkov Za cenu

7r- €lm
Celková výmera odpredávaného pozemku je l94 m2, cena celkom 1358, - €, slovom
j edentisíctristopäťdesiatosem eur'
Prevod sa uskutoční podľa $ 9a ods. 8 písm. e), zákona I38lI99l Zb. o majetku obcí, t. j. podl'a
osobitného zrete|'a, za cenu7,- €lm2 (V zmysle Zásadhospodárenia s majetkom obce Malý Slavkov
č.2l20I2 par' 12 písm. g)).
osobitný zteteľ je zdôvodnený skutočnosťou' Že uvedená parcelaje pre obec nevyuŽiteľná' parcela
je dlhodobo uživaná žiadateľom a o predmetnú parcelu sa stará 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 podpísaná toto uznesenie stratí platnosť.
Hlasovanie:

Počet

0

0

Za:

Proti:

5

0

Mená poslancov

Ing. Fľantišek Bartko. Anatolij Ďejneka' Mgľ. Veronika Gromanová.
Ing. Tomáš Pix,Iludgyít Svocák

3
Zápisnica zo 17 . zasadania oZ v Malom Slavkove, konaného dŤn 12. 10.202l



Zdrža| sa: 0

Neprítomní: 2

Nehlasovali: 0

Počet všetkých poslancov: 7

PaedDr. Ján Klein' Kamil Pompa

5 . Schválenie a pozemku . C KN č.l26l31a časti par. C KN č. 12512 - Poľacký
Poracká

Bc. Ladislav vyššie uvedeného starosta požiadal člena návrhovej
komisie, aby prečítal návľhovej komisie prečítal návrh na uznesenie
a starosta obce dal zaň hlasovat'.
obecné zastupiteľstvo prijalo k 5. bodu progľamu uznesenie č. 191: A/schval'uje pľedaj pozemku
vo vlastníctve obce

evidovanej na LV č. 1, v k. ú. obce Malý Slavkov, ktorá vznikla oddelením od parcely C KN
č. 126ll, druh pozemku zastavaná plocha, o qýmere 13 860 m2, evidovanej v katastri
nehnuteľností na Lv č. 1, v k. ú. obce Malý Slavkov,

evidovanej na LV č. 1, v k. ú. obce Malý Slavkov, ktorá vznikla oddelením od parcely C KN
č. 122, druh pozemku zastavaná plocha' o výmeľe 32I m2, evidovanej v katastri
nehnuteľností na LV č. l, v k. ú. obce Malý Slavkov,

geometrickým plánom č.20l202l, zo dňa 16. 03. 202l, ktorý vyhotovil Ing. Pavel Brutovský _
geodet, Gaštanová 101611l, Kežmarok, ktoý
Šterbáková, úradne overila dňa 30. 03. 2O2I,

autorizačne overila dt,a 17. 03.202l,Ing. Andľea
OUčíslom Gl229l2I, Iveta

KeŽmaľok' odboľ Žiadatel'ovi rod.
Poľackej, rod. obidvaja

bytom 060 01 Malý Slavkov za cenu 7,_

Celková qimera odpľedávaného pozemku je 52 m2 cena celkom 364r - €' slovom tristošesťdesiatštyri
euľ.
Prevod sa uskutoční podľa $ 9a ods. 8 písm. e), zákona l38/l991 Zb. o majetku obcí, t. j. podl'a
osobitného zrete|'a,zacenu7,- €lm2 (V zmysle Zásadhospodáľenia s majetkom obce Malý Slavkov
č.2120|2 par.12 písm. g)).
osobitný zreteľ je zdôvodnený majetko-pľávnym vysporiadaním pozemku pri ľodinnom dome
Žiadateľov. Ide o pozemok, priľahlú plochu, ktoľá svojím umiestnením a využitím tvoľí
neoddeliteľný celok s nehnuteľnosťou vo vlastníctve nadobúdateľov, je dlhodobo uživaný
žiadateľmi ažiadatelia Sa o pozemok starajú na vlastné náklady.
B/schval'uje
odkúpenie pozemku obcou Malý Slavkov, Gerlachovská 36152,060 01 Malý Slavkov, IČo
31984673' zastúpenou Ladislavom oľavcom, starostom obce Malý Slavkov

na LV č.262, v k. ú. obce Malý Slavkov' ktoý vznikol oddelením od parcely C KN č. I25l2,
druh pozemkuzastavanáplocha, o výmeľe 4I2m2,evidovanej v katastľi nehnutel'ností na LV
č.262, v k. ú. obce Malý Slavkov, za cenu 7 ,OO €lmz,

geometrickým plánom č.20l202l, zo dŕn 16. 03. 202I, ktorý vyhotovil Ing. Pavel Brutovský _
geodet, Gaštanová
Šterbáková, úradne

1016lll, KeŽmarok, ktory autorizačne overila dŤn 17. 03.202I,Ing. Andrea
overila dňa 30. 03. 202I, OUpod číslom Gr

Poľackého, rod.
22912r Iveta

Katastráln odbor, od
Porackej, ľod. obidvaja

bytom 060 01 Malý Slavkov za cenu 7,_

Celková výmeľa odpľedávaného pozemku je 1 m2 cena celkom 7, - €, slovom tľistošesťdesiatštyri
eur.
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Prevod sa uskutoční podl'a ô 9a ods.8 písm. e), zákona l38/199l Zb. o majetku obcí. t. j. podl'a
osobitného zrete|'a, Za cenll 7 .- €lm2 (V zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce Malý Slavkov
č.212012 par.12 písm. g)).
osobitný zreteľ je zdôvodnený záujmom obce scelit'a majetko-právne vysporiadat'vlastnícke pľáva
k pozemku.
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 stľatí platnosť.
Hlasovanie:

Počet Mená poslancov

Ing. František Bartko' Anatolij Dejneka. Mgľ. Veľonika Gľomanová,
Ing. Tomáš Pix, Ľudovít Svocák

Za:

Proti:

Zdrža| sa:

Nepľítomní: 2 PaeďDr. Ján Klein, Kamil Pompa

Nehlasovali: 0

Počet všetkých poslancov: 7

5 . Schválenie pľedaja pozemku paľ. C KN č. 412t24 - Pišta ?-a manž. Pištová I
Bc. Ladislav oľavec (staľosta obce) - požiadal člena návrhovej komisie prečítať návrh na uznesenie.
Po jeho prečítaní da| zaŕ' starosta hlasovať. obecné zastupiteľstvo prijalo k 5. bodu programu
uznesenie č.192z schval'uje predaj pozemku vo vlastníctve obce, paľcela C KN číslo 4l2l24, druh
pozemku, zastavaná plocha' o výmere 266 m2, evidovanej na LV č. 1, v k. ú. obce Malý Slavkov,
ktorá vznikla oddelením od parcely C KN č. 4l2ll, dľuh pozemku ostatná plocha' o výmeľe 18623

v katastri nehnuteľností na LV č. 1 v k. ú. obce Mal Slavkov Žiadateľovi
Pištovi, Mal

bytom Malý Slavkov'
za cenu 11r-

Celková výmera odpredávaného pozemku je 266 m2, cena celkom 2926, _ €, slovom
dvetisícdeväťstodvadsaťšesť eur'
Pľevod sa uskutoční podľa $ 9a ods. 8 písm. e),zákonaI38l199I Zb. o majetku obcí, t. j. podl'a
osobitného zrete|)a, Za cenu 7,- €lm2 (V zmysle Zásadhospodárenia s majetkom obce Malý Slavkov
č.2l20I2 par.12 písm. g)).
osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že ide o majetkopľávne vyspoľiadanie pozemku
zastavaného stavbou - ľodinným domom bez súpisného čísla, ktoru žiadatelia postavili bez
stavebného povolenia azlegalizovanie pľedmetnej stavby vrátane pľiľahlej plochy, ktorá svojím
umiestnením a vyuŽitím tvoľí neoddeliteľný celok so stavbou. (V zmys|e Zásad hospodáľenia
s majetkom obce Malý Slavkov č.2l20l2 par. 12 písm. g)).
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 stľatí platnost''
Hlasovanie:

Počet Mená poslancov

Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika Gľomanová,
Ing. Tomáš Pix, Ľudovít Svocák

PaedDľ. Ján Klein, Kamil Pompa
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5

0

0

Za:

Proti:

Zdržal sa

Nepľítomní:

Nehlasovali

5

0

0

2

0



Počet všetkých poslancov: 7

5 . Schválenie predaja pozemku paľ. C KN č. 457154 _ Oľavec I manž. oľavcováI
Bc. Ladislav oravec (starosta obce) - staľosta požiadal člena návľhovej komisie' aby prečítal návrh
na uznesenie. Člen návľhovej komisie prečítal návrh na uznesenie a starosta obce da| zaň hlasovať.
obecné zastupiteľstvo pľijalo k 5. bodu progľamu uznesenie č. 193: obecné zastupitel'stvo v Malom
Slavkove A/schval'uje predaj pozemku vo vlastníctve obce, parcela C KN čislo 457/54, druh
pozemku ostatná plocha, o výmere 65 m2, evidovanej na LV č' 1' v k. ú. obce Malý Slavkov, ktorá
vznikla oddelením od parcely C KN č. 45714, dľuh pozemku ostatná plocha, o výmere 5428 m2,
evidovanej v katastri nehnuteľností na LV č. 1, v k. ú. obce Malý Slavkov, geometrickým plánom č.
88l2}2l,zo ďŕra l l. 05. 2o2l,ktory vyhotovila Ing. Andrea Šteľbáková- geodet, Že|ezničná|37152,
059 52 Veľká Lomnica' ktorý autorizačne overila dňa 1 1 . 05 ' 202I ,Ing. Andrea Šteľbáková a úradne

oU KeŽmarok, Katastľálnyoverila dňa 14. 05.202l číslom Gl351l2I, Iveta
odboľ, Žiadateľovr amanž.

bytom, rod. obidvaja
060 01 Malý Slavkov zacenu 7,_ €/m

Celková výmera odpľedávaného pozemku je 65 m2, cena celkom 455, - €, slovom
štyristopät'desiatpäť eur.
Prevod sa uskutoční podľa $ 9a ods. 8 písm. e), zákona |38l199l Zb. o majetku obcí, t. j. podl'a
osobitného zretel'a,zacen:u7,- €lm2 (V zmysle Zásadhospodáľenia s majetkom obce Malý Slavkov
č.2l20l2 par.12 písm. g)).
osobitný zreteľ je zdôvodnený majetko-právnym vyspoľiadaním pozemku pri rodinnom dome
žiadateľov. Ide o pozemok, priľahlú plochu, ktorá svojím umiestnením a využitím tvoľí
neoddeliteľný celok s nehnuteľnost'ou vo vlastníctve nadobúdateľov, uvedená parcela je pľe obec
nevyrrŽitel'ná.
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

Ing. František BartĹo. Ánatolij Ďejňeka' Mgľ. Veronika Gromanová,5
Za;

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:

Ing. Tomáš Pix, Ľudovít Svocák

2 PaedDr. Ján Klein, Kamil Pompa

Nehlasovali:

Počet všetkých poslancov: 7

6 . Žiadosť o predaj pozemku par. C KN č. 457t55- Mečáľ I a manž. MečárováI
Bc. Ladislav oravec (starosta obce) - pľedloŽil na ľokovanie žiadosť o kúpu obecného pozemku
žiadateľov P. Mečára s manŽelkou. Ide tu o pozemok nachádzajuci sa Za nehnuteľnosťami na
Lomnickej ulici o výmere 19 m2. P. Mečáľ s manželkou sú novými vlastníkmi nehnuteľnosti
s rodinným domom na Lomnickej ulici č.20 auvedený pozemok je posledný nevysporiadaný na
tejto ulici. Navrhuje odpredať pozemok Žiadateľom, nakoľko je pre obec nevyuŽiteľný a nepotľebný.
Starosta požiadal člena návrhovej komisie' aby prečítal návľh na uznesenie. Člen návrhovej komisie
pľečĺtal návrh na uznesenie a starosta obce da| zaŕr hlasovať.
obecné zastupiteľstvo prijalo k 5. bodu progľamu uznesenie č. 194: obecné zastupiteľstvo v Malom
Slavkove obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove A/súhlasí s pľedajom pozemku vo vlastníctve
obce, paľcela C KN číslo 457155, druh pozemku ostatná plocha, o výmere 79 m2, evidovanej na LV
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č. 1, v k. ú. obce Malý Slavkov, ktorá vznikla oddelením od paľcely C KN č. 45714, dľuh pozemku
ostatná plocha' o 5428 m2,evidovanej v katastri nehnuteľností na LV č. l v k. ú. obce Malý
Slavkov, Žiadatel'ovi Mečárovi ľod

rod
a manž.
byomobidvaja

058 01 Poprad
B/ schval'uje v zmysle $ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/199| Zb. z. o majetku obcí v znení
neskoľších predpisov spôsob pľevodu pozemku parcela C KN čislo 457l55' dľuh ostatná plocha,
o výmere 19 m2, evidovanej na LV č. 1' k' ú. obce Malý Slavkov, že prevod sa uskutoční podľa $
9a ods. 8 písm. e), zákona 138lI99I Zb. o majetku obcí, t. j. podl'a osobitného zretel'a, za cenu 7 ,-
€lm2 (v zmysle Zásadhospodáľenia s majetkom obce Malý Slavkov č.2l20t2par.12 písm. g)).
osobitný zreteľ je zdôvodnený majetko-pľávnym vysporiadaním pozemku pri ľodinnom dome
Žiadateľov. Ide o pozemok, pľiľahlú plochu, ktorá svojím umiestnením a vyuŽitím tvoľí
neoddeliteľný celok s nehnuteľnosťou vo vlastníctve nadobúdateľov, uvedená paľcela je pre obec
nevyuŽiteľná.
Hlasovanie:

Počet Mená poslancov

Ing' Fľantišek Baľtko, Anatolij Dejneka, Mgľ' Veronika Gromanová'
Ing. Tomáš Pix, Ľudovít Svocák

Za:

Pľoti

5

0

0

2

0

Zdržal sa.

Nepľítomní1

Nehlasovali:

PaedDľ. Ján Klein, Kamil Pompa

Počet všetkých poslancov: 7

6 . Žiadosť o pľedaj pozemku par. C KN č. 4t0t2t- Dluhá I a manž. Dluhý I
Bc. Ladislav oravec (staľosta obce) - predloŽil na rokovanie Žiadosť p. Dluhej amanž. o predaj
pozemku vo vlastníctve obce o celkovej výmere l78 m2.Ide o pozemok, ktorý žiadateliadlhé roky
uživajú a je nimi oplotený. Zamýšľa sa nad tým, že v budúcnosti môŽe obec potrebovať uľčitú časť
pozemku napr. na cestu či iné verejnopľospešné stavby. Preto navrhuje osobne sa stretnúť so
žiadateľmi a spoločne prediskutovať zámenupozemkov schodnú pľe obidve strany.
V spoločnej rozprave o tejto žiadosti s nahliadnutím do mapy katastľa sa väčšina poslancov pľidala
k návrhu p. staľostu, Že netreba zabúdať pri predaji obecných pozemkov na možnosť, či v budúcnosti
nebude obec potrebovať pozemky na obecný účel' slúŽiaci celej obci.
Ľudovít Svocák (poslanec obecného zastupiteľstva) - nesúhlasí s uvedeným. Kľiticky poukazuje, Že
každému pľedávajú pozemky, ešte aj tým, ktorí stavajú domy na čierno na obecnom, prečo im nie.
Uvedený pozemok uživaju a staľajú sa oň dlhé roky. Konštatuje, že netreba robiť medzi ľuďmi
nezhody.
Ing. Fľantišek Bartko (poslanec obecného zastupiteľstva) - ak má obec zámer v tejto časti obce
vybudovať chodník, alebo cestu treba poľiadne zvážiť odpredaj pozemku podľa predloženého GP.
Navrhuje odpredať len určitú čast'. Do budúcna tam moŽno bude IBV. Yyzerá, Že to tam chcú
zastavať takže treba na to myslieť.
Ing. Tomáš Pix (poslanec obecného zastupiteľstva) - súhlasí s návrhom p staľostu. Teraz sa to možno
javi, že to obec nepotrebuje ale tľeba myslieť dopľedu. Všetko poodpredávajme a keď bude obec
potrebovať tak budeme kupovat' od súkĺomníkov.
Ing. Anatolij Dejneka (poslanec obecného zastupiteľstva) _ navrhuje nepredávať uvedený pozemok.
Mgr. Veronika Gľomanová (poslanec obecného zastupiteľstva) - teraz sa ešte nevie čo budúcnosť
prinesie. TieŽ navľhuj e nepredávat' podľa návrhu žiadateľov.
Bc. Ladislav oravec (starosta obce) _ tak ako uviedol, trvána návrhu zamenit'pozemky. obec by
získalapozemok minimálne na rozšíľenie už jestvujúcej cesty. Spomína na minulosť, kedy obec mala
záujem za záhradami vlastníkov na tejto ulici vybudovať IS a cestu, nakoľko ÚPN obce v tejto
lokalite počíta s IBV. Žiaľ stroskotalo to. Niektorí vlastníci susedných pozemkov neboli ochoiný
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odpredat' časť zo svojich záhrad a obci chýbalo pár m2 pozemku, aby tam mohla v zmysle
stanovených parametrov vybudovat' IS a cestu. Na názor p. Svocáka by uviedol, Že každý predaj
pozemku vo vlastníctve obce je špecifický. Tu je dôležité pamätať a zohľadňovat' súčasné i budúce
potľeby obce.
Po hlučnejšej rozprave k tomuto bodu programu sa v jej závere väčšina zhodla, aby staľosta obce
zariadil stľetnutie so Žiadateľmi, kde by sa dohodli na rozumnom kompľomise. Na základe toho by
sa pristúpilo k zámene pozemkov medzi obcou a žiadateľmi. V pľípade obojstrannej dohody by obec
dala vypľacovat'na vlastné náklady geometľický plán a následne by sa pokračovalo v pľocese zámeny
pozemkov v zmysle zákona o nakladaní s majetkom obce.
Starosta požiadal člena návrhovej komisie, aby prečítal návrh na uznesenie. Clen návľhovej komisie
prečítal návľh na uznesenie' Starosta obce zdôraznil a upozornil prítomných poslancov, Že budú
hlasovať kto je za predaj pozemku v zmysle Žiadosti Žiadateľov a nimi pľedloŽeného GP. Dal
hlasovať kto je za odpredaj pozemku
Hlasovanie:

Počet

Za:

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:

Nehlasovali

Počet všetkých poslancov: 7
Hlasovanie ukázalo, že nebola splnená zákonná podmienka t. j.3l5 väčšina všetkých poslancov
nebola za odpľedaj pozemku vo vlastníctve obce. Na základe uvedeného obecné zastupiteľstvo
prijalo k 6. bodu programu uznesenie č. 195: obecné zastupiteľstvo V Malom Slavkove nesúhlasí
so Žiadosťou p. Dluhej I amanŽ. Dluhého I o odpľedaj pozemku vo vlastníctve obce,
paľcela C KN čislo 4IOl2. druh záhrada, o výmere 178 m2, evidovanej na LV č.292, v k. ú. obce
Malý Slavkov v zmysle geometrického plánu č. 67l202I, zo dťta28. 07.202|, ktory vyhotovil Ing.
Ján Maniak _ geodet, Medňanského 50, Sp. Belá _ Strážky.

6 . Žiadosť o pľedaj pozemku paľ. C KN č. 253t19 a par. C KN č.25713 - oľavec Ján
a manž. oravcová Mária
Bc. Ladislav oravec (staľosta obce) - informuje pľítomných o žiadosti p. oravca s manželkou,
v ktorej žiadajú o odpredaj pozemku z dôvodu majetko právneho vyspoľiadania pozemku.
Predmetný pozemok je oplotený. Roky ho uŽívajú azveľaďujú na vlastné náklady. Je to pozemok,
ktoľý je bezprostredne pri nehnuteľnosti Žiadateľov. Spoločne skúmajú podľa pľedloženého GP na
katastri, o ktoqý pozemok ide. V záverc rczpravy konštatujú, že pozemok je pľe obec nevyuŽiteľný
a teda je možne ho vysporiadať.
Starosta požiada| člena návrhovej komisie, aby pľečítal návrh na uznesenie. Člen návrhovej komisie
pľečítal návrh na uznesenie a staľosta obce dal zaň hlasovať. obecné zastupitel'stvo prijalo k 6. bodu
pľogramu uznesenie č. 196: obecné zastupiteľstvo V Malom Slavkove A/súhlasí s pľedajom
pozemku vo vlastníctve obce' parcela C KN číslo 253ll9, dľuh orná pôda, o výmere 37 m2,
evidovanej na LV č. 1, v k. ú. obce Malý Slavkov, ktorá vznikla odčlenením od parcely C KN č.
253lI, druh pozemku orná pôda' o výmere 3 3154 m2, evidovanej v katastľi nehnuteľností na LV č.
1, v k. ú. obce Malý Slavkov a parcely C KN č. 25713, druh pozemku zastavaná plocha, o výmere
26 m2,ktorávzniklaodčlenením 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, geometľickým
plánom č. 15412021, zo di:.a 10. 09. 202I, ktoľý vyhotovil Ing. Anton olekšák - geodet ZEBEKA,
Zimná464166, Spišská Belá, ktorý autorizačne overil dňa 10. 09.202l' Ing. Anton olekšák a úradne

2

J

0

2

0

Mená poslancov

Ing. František Bartko, Ľudovít Svocák

Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika Gromanová, Ing. Tomáš Pix

PaedDľ. Ján Klein, Kamil Pompa

overila dŕa 17. 09.202I, pod číslom Gr 71

odbor, Žiadateľovi I oľavcovi, rod.
6l2r Iveta
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oravcová, obidvaja bytom
060 0l Malý Slavkov
B/ schval'uje
v zmysle $ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. l38/l991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
spôsob pľevodu pozemku parcela C KN číslo 253ll9' druh omá pôda, o výmere 37 m2,evidovanej
na LV č. 1' v k. ú. obce Malý Slavkov a paľcely C KN č. 25713, druh pozemku zastavaná plocha.
ovýmeľe26m2,Žeprevodsauskutoční podľa($9aods.8písm. e),zákonal38/1991 Zb.omajetku
obcí' t. j. podl'a osobitného zrete|'a, Za cenu 7,- €lm2 (V zmysle Zásaď hospodáľenia s majetkom
obce Malý Slavkov č.212012par.12 písm. g)).
osobitný zreteĽ je zdôvodnený majetko-právnym vysporiadaním pozemku pri rodinnom dome
žiadateľa.Ide tu o záujem pripojit' a sceliť uvedené pozemky nakoľko tvoľia, priľahlú plochu, ktoľá
svojím umiestnením a vyuŽitím tvoľí neoddeliteľný celok s nehnuteľnosťou vo vlastníctve
nadobúdateľa, pľičom predmet pľevodu je oplotený, žiadateľ ho dlhodobo vyuŽíva, udržiava
a zveľaďuje na vlastné náklady.
Hlasovanie:

Počet Mená poslancov

Ing. František Bartko, Anatolij DejneŔa. Mgr. Véľonika Gromanová'
Ing. Tomáš Pix, Ľudovít Svocák

Neprítomní:

Nehlasovali

PaedDr. Ján Klein, Kamil Pompa

Počet všetkých poslancov: 7

7. Ziadosť o stanovisko k odkúpeniu pozemku o rozlohe cca 166 m2 príjazdová cesta k RD -
Kočembová R.
Bc. Ladislav oravec (starosta obce) _ privítal povereného zástupcu žiadateľky p. Ševca. Uviedol, Že
poslanci mali v pracovných mateľiáloch žiadosť aj návrh žiadateľky - tri varianty. Podľa akejkoľvek
jednej z nich by mala záujem o kúpu obecného pozemku. Ide tu teraz o to, či má zastupitel'stvo vôľu
odpredať pozemok. Y závere Žiadosti žiadateľka prosí o zohľadnenie ceny vzhľadom na to, Že cíp,
ktorý je vyznač,ený na obr. č.2 je dlhodobo nevyuŽívaný, cestu k domu dlhodobo udľžiavajú, ďalšie
prístupy na nehnuteľnosť, ktoré od nepamäti používali im odpredajom pozemku do súkľomného
vlastníctva (par. č. 12619) zanikli a náhľadný chodník, ktoý obec zriadila je dlhodobo ťažko
prístupný, mostík je polámaný _ nevyhovujúci.
Ľudovít Svocák íooslanec obecného zastupiteľstva) - meľal to, po plot to je cca6':0 m2 . Paľkovisko
je naše a v strede je taký štvorec, kde je vlastníkom dľuŽstvo (tam v minulosti stala tkz. bujačareň).
on navľhuje odpľedať celý pozemok, rigol vyspoľiadať vecným bremenom a bude pokoj.
Spoločne hodnotia navľhnuté varianty aj na katastrálnej mape v PC.
Ins. Tomáš Pix (ooslanec obecnéhozastupiteľstva) - sa informuje u starostu kadiaľ pôjde kanál, ktorý
má obec v pláne opravovat'

Ladislav oľavec starosta obce _ body A a B sú dané a so zatočením vieme niečo urobiť podľa
potľeby.
Ing. František Bartko (poslanec obecného zastupiteľstva) _ uviedol, Že rczprával so sestrou
Žiadateľky, ktorá mu tlmočila problém, ktorý tam riešia odkedy obec predala susedný pozemok a to
až po ich plot.
Ine. Tomáš Pix (poslanec obecného zastupiteľstva) - poukazuj e, že ak odpľedajú pozemok, nebude
mať prístup susedný vlastník.
Ing. Anatolij Dejneka (poslanec obecného zastupiteľstva) - sa tieŽ zamýšľa ako sa na pozemok
dostane sused. Tľeba myslieť aj na to, aby mal pristúp na pozemok aj on. Raz mu tam viezol fúru
dreva a dalo sa tam dostať len cez predmetný pozemok.
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Ing. František Baľtko (poslanec obecného zastupiteľstva) - z jeho hľadiska ak obec pozemok
nepotrebuje je pre neho schodný prvý variant.
Starosta dáva slovo p. Ševcovi, aby im ozrejmil dôvod ich záujmu o kúpu pozemku.
P. Ševc (zástupca Žiadateľky) - ide tu o to, aby bola cesta, ktoráje prístupová na ich nehnuteľnosť
zachovaná. oni sa o to starajú v zime aj v lete, cestu treba opravit', aby bola zjazdná. Im ide o to, Že
oni to udržiavajú a sused ju tiežvyuživa, ale kosí len na svojom. Majú obavy do budúcna,že sused
pľíde' odkúpi to a oni nebudú mať príjazd. Za predpokladv, že obec bude ľobiť ľozsiahlu
ľekonštrukciu rigola, by navľhovali umiestniť ho bliŽšie k vozovke, vtedy by mali záujem odkúpit'
aj aktuálne nevyuŽívaný pozemku.
Bc. Ladislav oľavec (starosta obce) - ako už niekoľko kľát v minulosti pľi riešení vyššie uvedeného
podotýka, že žiadateľka má aj iné moŽnosti pľístupu na pozemok. Nikde sa nehovorí, Že vlastník
nehnuteľnosti má mať niekoľko pľístupov na svoju nehnuteľnosť. Čo sa týka kosenia, v zmysle
zákona obec musí počas sezóny kosiť 2x. V našej obci kosíme v rámci moŽnosti niekoľko kľát počas
sezóny. Tam, kde pokosené je, netreba predsa kosiť. Keď to nebudete kosiť a starať sa o to vy, obec
tam bude mať čo kosiť.
Ing. Tomáš Pix (poslanec obecného zastupiteľstva) _ starostlivosť a udrŽiavanie pľiestranstva pred
vjazdom na nehnuteľnosť, nie je pľe neho dôvod pľedávať pozemok. on si tiež upravuje na vlastné
náklady verejné priestranstvo pred svojim domom.
Anatolij Deineka (poslanec obecného zastupiteľstva) _ uvádza, Že aj on a mnoho iných si tieŽ
udržiavaju pľiestranstva v okolí svojich nehnuteľnosti na vlastné náklady a nehovoľia o tom.
Mgľ. Veronika Gromanová (poslanec obecného zastupiteľstva) _ navrhuje vyriešiť to tak, aby mali
pľávo prechodu obidvaja vlastníci nehnuteľnosti..
Bc. Ladislav oľavec (starosta obce) - konštatuje, Že pokiaľ je to obecné je to jediná záruka pre
obidvoch.
Vyvinula sa ľozprava, v ktoľej pľítomní rozobeľali, prečo tak obec v minulosti rozhodla, žiadatelia
stále pociťujú kľivdu voči tomu ako rozhodla, poukazujú na niektoré skutočnosti, ktoré im spôsobujú
ujmu nielen na majetku. Poslanec Svocák sa pýa či má obec nejaký zámer s pozemkom, ak nie nech
sa im to predá všetko ako navrhol na začiatku. Prípadne to rozdeliť medzi nich a obec bude mať
pokoj. on je za odpredaj podľa všetkých navrhnutých vaľiant. Starosta uvádza, že obec tam má
záujem ľozšíriť parkovisko (terasovite). Pľe neho osobne, ak už by to obec mala predať žiadateľke,
by bol schodný prvý vaľiant. Poukazuje pri pľedaji na možné riziko a to v pľípade doručenia námietky
by musel ísť predaj VoS. Y záverep. Ševc skonštatoval,že zo strany žiadateľky ešte počkajú pokiaľ
saneuľobí rigol potom sazariadia.
Prítomní poslanci vzalituto skutočnosť na vedomie. Starosta požiadal člena návrhovej komisie, aby
pľečítal návrh na uznesenie. Člen návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie a staľosta obce dal
zaň hlasovať. obecné zastupiteľstvo pľijalo k 7. bodu programu uznesenie č. l97z obecné
zastupiteľstvo V Malom Slavkove beľie na vedomie žiadosť I Kočembovej, trvale bytom
MalýSlavko-oodkúpeniepozemkupreprijazdovúcestukr.d.naDľužstevnej
ulici č. 63115 Malý Slavkov o rozlohe cca 166 m2 a odpredaj aktuálne nevyužívaného pozemku
paľcela C KN čislo 126ll, podľa Žiadateľkou navrhnutých situácii.
Hlasovanie:

Počet

0

Nepľítomní: 2

Nehlasovali: 0

Počet všetkých poslancov: 7

Mená poslancov

Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgľ. Veronika Gromanová,
Ing, Tomáš Pix' Ľudovít Svocák

PaedDr. Ján Klein' Kamil Pompa

8. Informácia o ýsledku oVS - potraviny a skladové priestoľy
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Bc. Ladislav oľavec (starosta obce) - v kľátkosti informoval prítomných o výsledku oVV na miestne
potľaviny a sklady k ním patriace. Výsledky sú pre obec veľmi priaznive. Do súťaŽe sa zapojili traja
uchádzači. Komisia vyhodnotila ako najvýhodnejšieho uchádzača s najvyššou cenou t. j. 500._ € p.
S. Monkovú.
Starosta požiadal člena návrhovej komisie, aby pľečítal návrh na uznesenie. Člen návrhovej komisie
prečítal návľh na uznesenie a staľosta obce dal zaň hlasovať.
obecné zastupitel'stvo prijalo k 8. bodu programu uznesenie č. l98: obecné zastupiteľstvo V Malom
Slavkove beľie na vedomie informáciu o výsledku obchodnej veľejnej sut'aže na potraviny
a skladové priestory v obci Malý Slavkov.
Hlasovanie:

Počet Mená poslancov

Ing. František Bartko' Anatolij Dejneka' Mgr. Veľonika Gľomanová.
Ing. Tomáš Pix, Ľudovít Svocák

Za:

Proti:

ZdrŽal sa:

Neprítomní:

Nehlasovali:

Počet všetkých poslancov: 7

9. Predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie pľojektu pod názvom ,,Výstavba
infraštľuktúry pľe nemotoľovú dopľavu - Malý Slavkov,I. a II. etapa
Bc. Ladislav oľavec (starosta obce) _ uviedol, že je možnosť zapojiť sa do výzvy v rámci realrizácie
projektu výstavby infraštruktúry pre nemotorovú dopľavu v tomto prípade ide pľedovšetkým
o cyklistickú dopravu zatiaľ v I. a II. etape. V I. etape sa rieši trasa po pozemkoch v k. ú. Huncovce,
KeŽmaľok a Malý Slavkov. Nejde o pozemky súkromníkov. Ako vŽdy nikto nezaruči, že to vyjde.
Na druhej strane, ak sa to podaľí môŽeme mať cyklistický chodnik za23 l55'09 €. on to vidí ako
dobrú vec a všeobecný prínos. Táto aktivita je v súlade s platným UPN a programom rozvoja obce.
V rámci ÍozpÍavy spoločne diskutujú o uvedenom projekte, v závere sa zhodli na tom , aby sa obec
zapojila do ýzvy a predloŽila Žiadosť o NFP za účelom rea|izácie prezentovaného projektu.
Starosta požiadal člena návľhovej komisie, aby prečítal návľh na uznesenie. Člen návrhovej komisie
prečítal návrh na uznesenie a starosta obce da| zaí hlasovať.
obecné zastupiteľstvo prijalo k 9. bodu progľamu uznesenie č. 199: obecné zastupiteľstvo V Malom
Slavkove schval'uje A/predloŽenie ŽoNFP Za účelom realizácie projektu VÝSTAVBA
INFRAŠTRUKTURY PRE NEMoToRoVU DoPRAVU _ MALÝ SAvKoV, I. a ĺI. ETAPA
realizovaného v rámci výzvy na pľedkladanie žiadostí o nenávratný finančný pľíspevok na
zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotoľovej dopravy (predovšetkým cyklistickej
dopľavy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IRoP-Po7-sc72-202l-74 v rámci
Integľovaného regionálneho operačného programu' Prioľitná os: 7 _ REACT-EU, Investičná priorita:
7.1. - Podpora nápravy dôsledkov |<rízy v kontexte pandémie COVID-19 a prípľava zelenej, digitálnej
a odolnej obnovy hospodárstva' Špecifický cieľ: 7.2 Zvýšenie atraktivity a pľepľavnej kapacity
nemotorovej dopľavy (predovšetkým cyklistickej dopľavy) na celkovom počte prepravených osôb,
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným pľogľamom ľozvoja obce
Blzabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami pomoci
- zabezpečenie finančných pľostriedkov na spolufinancovanie rea|izovaneho projektu vo výške:
23 155,09 EUR
Clzabezpečenie financovania pľípadných neopľávnených výdavkov zrozpočtu obce

Hlasovanie:
Počet Mená poslancov

Za:
Ing. František Baľtko, Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika Gľomanová,
Ing. Tomáš Pix, Ľudovít Svocák

1.1.
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Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 2

Nehlasovali: 0

Počet všetkých poslancov: 7

PaedDr. Ján Klein, Kamil Pompa

l0. Ziadost' p. Dubjelovej A. o doriešenie uznesenia č.174
Bc. Ladislav oľavec (starosta obce) - uviedol' že opät'tu máme Žiadosť. P. Dubjelovej ohľadom
doriešenia situácie pred jej nehnuteľnosťou čo sa týka paľkovania. Prítomní poslanci v rozpľave
konštatova|i, že trvajú a potvrdzujú platnosti uznesenia. Nebude sa nič meniť. Pokiaľ sa v danej
lokalite ĺezrealizuje projekt na ýstavbu chodníka, miestnej komunikácie a veľejnej zelene bude
pľed nehnuteľnost'ou p. Žiadateľky umiestnené dočasne dopľavné značenie tak ako bolo určené. Čo
sa týka označenia p. Svocákom väčšine prítomných to nepľekáŽa práve naopak konštatujú, že je to
pre vodičov viac účinné. Staľosta požiadal člena návrhovej komisie, aby prečítal návrh na uznesenie.
Člen návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie a starosta obce dal zaťl hlasovať.
obecné zastupiteľstvo prijalo k 10. bodu programu uznesenie č. 200: obecné zastupiteľstvo
V Malom Slavkove beľie na vedomie Žiadosť p. Dubjelovej Alžbety, bytom Lúčna 260145 Malý
Slavkov o doľiešenie uznesenia č.174l2I
konštatuje,že uz. č. I74lB ohľadom parkovania na verejnom priestľanstve na Lúčnej ulici pred
nehnuteľnosťou p. Žiadateľky bolo obecným zastupiteľstvom pľijaté nazák|ade šetľenia a následne
stanoviska Komisie na ochľanu verejného poriadku. obecné zastupiteľstvo trvá na platnosti
uvedeného uznesenia č. 17 4l A,B.
Hlasovanie:

Počet Mená poslancov

Za:
5 Ing. František Bartko, Dej neka, Mgr. Veľonika Gromanová,

Tomáš Ľudovít Svocák
0

ZdrŽal sa: 0

2 aedDr. Ján Klein, Kamil PompaNeprítomní:

Nehlasovali: ,0
Počet všetkých poslancov: 7

1l. Žiadost'o uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bľemena - Šimonov
I amanž.Šimonovová-
Bc. Ladislav oravec (starosta obce) - predložil na rokovanie Žiadosť p. Simonova a manŽ na
uzavľetie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. Ide tu o to, že žiadatelia si podali
žiadosť na kolaudáciu gaúlže s prístľeškom. Pri zameraní stavby sa zistilo, že strecha pľečnieva cca
50 cm do obecnéh o.Bezuvedenej zmluvy by to neskolaudovali. Žiadate|iato chcú vysporiadať amat'
to poriešené. Pľe obec nie je problém zriadiť na pľedmetnú vec vecné bľemeno nakoľko ide o verejnú
zeleň pľed nehnuteľnosťou Žiadateľov, ktorej vyuŽitie je pre obec aj do budúcna nemenné. Ak budú
mať Žiadatelia garáň skolaudovanú potom dajú zhotoviť GP aj s vyznačeným vecným bľemenom a
ten dajú zapísať do katastra. Prítomní poslanci súhlasili s uzavľetím zmluvy medzi obcou
a žiadateľmi. Staľosta poŽiadal člena návrhovej komisie, aby prečítal návľh na uznesenie. Člen
návrhovej komisie pľečítal návrh na uznesenie a starosta obce dal zaň hlasovať.
obecné zastupiteľstvo pľijalo k 11. bodu progľamu uznesenie č. 201: obecné zastupiteľstvo
V Malom Slavkove schv Žiadosť o uzavretie zmluve o zľiadení vecného
bremena medzi Šimonovom amanž. Šimonovovou

obidvaja bytom Malý Slavkov
a obcou Malý Slavkov Gerlachovská 36152, 060 01 Malý Slavkov, 31984673, zastúpenou
Ladislavom oravcom, staľostom obce Malý Slavkov pre potrebu vydania právoplatného
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kolaudačného rozhodnutia na novostavbu garáže s pľístreŠkom. Vecné bremeno spočíva v pľesahu
stľechy novostavby garáže a prístrešku o rozlohe cca 3 ,57 m2 na verej né priestranstvo t. j . na parcelu
C KN číslo 314/1, druh pozemku ostatná plocha.
Hlasovanie:

Počet

5
Za:

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:

Nehlasovali

Počet všetkých poslancov: 7

12. Rôzne
Ľudovít Svocák íno

0

0

2

0

Mená poslancov

Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka. Mgľ. Veľonika Gľomanová.
Ing. Tomáš Pix, Ľudovít Svocák

PaedDľ. Ján Klein' Kamil Pompa

obecného zastupiteľsfua) _ infoľmoval pľítomných' Že 27. alebo 28
októbra ide pre stľomčeky, tľeba ľozhodnút'kde sa vysadia. (v rámci kuľzu pestovanie a staľostlivosť
o ovocné stľomy, kĺíky a pod.)
Anatolij Dejneka (poslanec obecného zastupiteľstva) - informoval o svojpomocných prácach, ktoľé
prebiehajú pľi úprave a zveľaďovaní hokejového ihriska (mantinely, asfaltová drva, plot)
Ing. Tomáš Pix (poslanec obecného zastupiteľstva) _ uviedol, žeho zastavil občan a poukazoval na
nepokosené pozemky vo vlastníctve súkromníkov (Jastľabík). Je potrebne zo strany obce vyzvat'
takýchto občanov, aby sa staľali audržiavali svoje pozemky.
Bc. Ladislav oravec (starosta obce) _uvádza,žepozemok, o ktorom hovorí poslanec Pix sa nachádza
v extraviláne obce, môŽe to povedať dotyčnej osobe. Pokiaľ sa nesťažuje susedný vlastník
nehnuteľnosti nemá, čo riešiť. Ak však taká skutočnosť nastane tak to rieši.

12. Diskusia
Diskusia prebiehala v rámci jednotlivých bodov

6. Záver
Starosta obce Ladislav oravec ukončil 17. zasadanie obecného zastupiteľstva obce Malý Slavkov.
Poďakoval prítomným za účasť a spoluprácu.

Bc. Ladislav Oravec
starosta obce Malý Slavkov

Overovatelia:

Ing. František Bartko

Ľudovít Svocák

Zapisala: Veronika PiroŽeková
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