1

ZÁPISNICA
zo 17. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove
konaného dňa 17. 01. 2017 o 16,30 hod
v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Malom Slavkove.
Prítomní : Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Marek Pompa, Rastislav Pompa, Tibor Pompa,
Ľudovít Svocák, PhDr. Mária Balková, hlavná kontrolórka obce
Neprítomný(í): Ospravedlnený(í): Ing. Tomáš Pix
Prezenčná listina tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Kontrola plnenia uznesení
Interpelácia poslancov
Schválenie doplnkov k projektu MŠ
Rozdelenie dotácií na rok 2017
Schválenie predaja pozemku p .č. 457/36
Rôzne
Diskusia
Záver

1. Otvorenie zasadania a schválenie programu
Dnešné zasadnutie OZ otvoril a viedol Ladislav Oravec, starosta obce Malý Slavkov. Na úvod
privítal prítomných poslancov a zapisovateľku, skonštatoval, že sú prítomní 6 poslanci a
zasadanie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné. Predložil poslancom program 17.
zasadania OZ.
Opýtal sa, či chce niekto z prítomných poslancov program zmeniť, alebo doplniť. Poslanec
Marek Pompa navrhol vymeniť poradie bodov programu 6 a 7, po krátkej diskusii svoj návrh
stiahol a následne dal starosta hlasovať o nezmenenom programe 17. zasadania OZ.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 145/2017 Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
schvaľuje program rokovania 17. zasadania OZ v Malom Slavkove.
Hlasovanie:
za: Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Rastislav Pompa, Marek Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít
Svocák
proti: zdržal sa: neprítomný(í): Ing. Tomáš Pix
2. Určenie návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli navrhnutí - PaedDr. Ján Klein a Rastislav Pompa
Za overovateľov zápisnice boli určení - Peter Badžo a Tibor Pompa
Za zapisovateľku na dnešnom zasadnutí bola určená Ing. Eva Demjénová
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 144/2017 Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
určuje
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návrhovú komisiu v zložení: PaedDr. Ján Klein, Rastislav Pompa
za overovateľov zápisnice: Peter Badžo, Tibor Pompa
za zapisovateľa: Ing. Eva Demjénová
Hlasovanie:
za: Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Rastislav Pompa, Marek Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít
Svocák
proti: zdržal sa: neprítomný(í): Ing. Tomáš Pix
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice ja elektronická nahrávka DVD č. 16/1,2/2017.
3.

Kontrola plnenia uznesení

Ladislav Oravec, starosta obce oboznámil poslancov so stavom plnenia uznesení.
Skonštatoval, že uznesenia sú buď splnené, alebo sú v plnení a spýtal sa, či má niekto ku
kontrole plnenia uznesení otázky. Nakoľko nik z prítomných poslancov nemal otázky, dal
o tomto bode hlasovať a bolo prijaté uznesenie č. 146/2016 Obecné zastupiteľstvo v Malom
Slavkove berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení zo 16. zasadania OZ, konaného 15.
12. 2016, ako informatívnu.
Hlasovanie:
za: Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Rastislav Pompa, Marek Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít
Svocák
proti: zdržal sa: neprítomný(í): Ing. Tomáš Pix
4.

Interpelácia poslancov

• Starosta obce Ladislav Oravec sa spýtal, či majú poslanci niečo v rámci interpelácie.
• Poslanec PaedDr. Ján Klein - ako ďaleko je obec v jednaní s p. Konkoľom, ohľadom
cesty na družstevnej ulici.
• Starosta odpovedal, že je pripravený návrh zmluvy a v súčasnej dobe je na
pripomienkovaní u firmy Hydina holding, s.r.o., ak nám vrátia zmluvu s nejakými
zmenami, obec to dá ošetriť právnikovi a bude ďalej rokovať o zmluve.
• Poslanec Peter Badžo – ten vodovod, čo sme o ňom rokovali na predchádzajúcom OZ
v akom je to štádiu.
• Starosta odpovedal – my sme schválili, zatiaľ len to, že sa obec zapojí do výzvy „Podpora
prístupu k pitnej vode v prostredí separovaných a segregovaných marginalizovaných
rómskych komunít pomocou vodovodov, studní a úpravní povrchových vôd.“, projekt má
byť podaný do 10. 03. 2017, ak bude schválená zmena ÚP, môžeme podať projekt,
medzitým projektant pripraví cenovú ponuku a môžeme vyhlásiť súťaž na vypracovanie
projektu.
• Poslanec Rastislav Pompa - prečo verejné osvetlenie svieti celú noc a nad ránom nie.
• Starosta vysvetlil - včera bol výpadok elektrického prúdu v dôsledku poruchy na VN,
tým pádom sa rozladil časový spínač, dnes ho už pán Štancel nastavil a malo by to byť
v poriadku. V hornej časti obce nastávajú poruchy na časovači aj v závislosti od
poveternostných podmienok, hlavne ak fúka vietor, môže prísť k poruche, v dolnej časti
obce je poruchová hodina, rozprával som s elektrikármi, o možnosti pripojenia celej obce
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na jednu hodinu, odpovedali, že malo by to ísť a pri rekonštrukcii trafostanice, sa to
môže dať na jednu hodinu.
• Poslanec Ľudovít Svocák sa opýtal, či je niečo nové ohľadom čističky odpadových vôd
a tiež, či je niečo nové ohľadom MAS Spiš.
• Starosta odpovedal – projektová dokumentácia je pred dokončením, zatiaľ ešte nie je
vyhlásená výzva na čističky, musíme čakať. Čo sa týka MAS-ky neviem nič nové.
5. Schválenie doplnkov k projektu MŠ
Ladislav Oravec, starosta obce - informoval poslancov, o doplnku k projektu „Rekonštrukcia
materskej školy – Malý Slavkov“, ktorý spočíva v tom, že náklady na zateplenie fasády MŠ v
časti, kde sa nachádza obchod, nemôžu byť v oprávnených, ale budú v neoprávnených
nákladoch. Ďalej starosta informoval poslancov, že je potrebné prijať nové uznesenie k
projektu a zrušiť uznesenie č. 126/2016 - Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
schvaľuje
a) predloženie ŽoNFP na SO z Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 6,
Špecifický cieľ 6.1.2 Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania
a starostlivosti v ranom detstve, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom
rozvoja obce a platným územným plánom obce, nakoľko obec má vypracovanú
územnoplánovaciu dokumentáciu
b) názov projektu: Rekonštrukcia materskej školy – Malý Slavkov
c) kód výzvy: OPLZ-PO6-SC612-2016-1b
d) zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu t.j. min. 5% z celkových
oprávnených výdavkov
Po krátkej diskusii k tomu bodu boli prijaté uznesenia:
1.

č. 147/2017 Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove schvaľuje

- predloženie ŽoNFP na SO z Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 6,
Špecifický cieľ 6.1.2 Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a
starostlivosti v ranom detstve, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom
rozvoja obce a platným územným plánom obce, nakoľko obec má vypracovanú
územnoplánovaciu dokumentáciu
- názov projektu: Rekonštrukcia materskej školy – Malý Slavkov
- kód výzvy: OPLZ-PO6-SC612-2016-1b
- zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu t.j. min. 5% z celkových oprávnených
výdavkov
- zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel
medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu
Hlasovanie:
za: Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Rastislav Pompa, Marek Pompa, Tibor Pompa,
Ľudovít Svocák
proti: zdržal sa: neprítomný(í): Ing. Tomáš Pix
2.

č. 148/2017 Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove ruší uznesenie č. 126/2016

Hlasovanie:
za: Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Rastislav Pompa, Marek Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít
Svocák
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neprítomný(í): Ing. Tomáš Pix
6.

Rozdelenie dotácii na rok 2017

Starosta obce oznámil poslancom, že do termínu na podanie žiadostí o dotácie, boli
Obecnému úradu doručené žiadosti na projekty v sume 5180,- €, z toho je 6 projektov do
hodnoty 300,- € ( 6x300). Podľa VZN 4/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce,
schvaľuje dotáciu starosta obce, ak požadovaná suma nepresahuje 300,- €, chcem, aby ste
rozhodli, akou sumou z rozpočtu 3000,- € na dotácie, môžem disponovať ja a ostatné
finančné prostriedky rozdelí OZ.
Poslanec Ing. Ján Klein navrhol polovicu z rozpočtu čo je 1 500,- €.
Poslanec Tibor Pompa navrhol sumu 900,-€.
Hlavná kontrolórka obce Mgr. Balková – podotkla, že je potrebné skontrolovať žiadosti
o dotáciu, či spĺňajú všetky náležitosti podľa VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
a navrhla, aby sa vo VZN upravil termín podávania žiadostí napr. na november, aby bolo
známe, s akou sumou treba rátať v rozpočte. Projekt musí byť jednoznačný a mal by súvisieť
s činnosťou, akou sa zaoberá konkrétne zduženie.
Poslanec Ľudovít Svocák sa spýtal, či žiadosti o dotáciu obsahujú všetky náležitosti.
Starosta odpovedal, teoreticky áno, žiadosti boli podané do termínu a v prípade nejakých
nedostatkov, budú žiadatelia vyzvaní na doplnenie, ak v stanovenom termíne požadované
doklady nedoložia, budú označené, že nespĺňajú stanovené podmienky.
Poslanec Svocák – ja potrebujem vedieť pred akciou, v akej výške dostanem dotáciu.
Starosta - žiadateľ o dotáciu môže akciu urobiť z vlastných prostriedkov a následne po
schválení dotácie si požiadať o preplatenie. Tiež navrhol, aby komisia na rozdeľovanie
dotácii bola nezávislá a podotkol, že obec môže dať do rozpočtu na dotácie, len takú sumu,
akú jej dovoľujú finančné možnosti, nie všetky dotácie musia byť schválené.
Po ďalšej diskusii k tomuto bodu, poslanci dospeli k názoru, že je potrebné pre budúci rok
upraviť VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce a to hlavne termín podávania žiadostí,
termín vyúčtovania poskytnutej dotácie a výšku spoluúčasti.
Starosta vyzval poslancov, aby navrhli sumu, ktorou bude môcť pri rozdeľovaní dotácií do
sumy 300,- € disponovať.
Poslanec Ľudovít Svocák navrhol sumu 1000,- €, starosta dal o tomto návrhu hlasovať.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 150/2017 Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
schvaľuje starostovi obce sumu 1000,- €, z rozpočtu na prerozdelenie dotácií, ktorou môže
disponovať pri rozdeľovaní dotácií do sumy 300,- €.
Hlasovanie:
za: Peter Badžo, Rastislav Pompa, Marek Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít Svocák
proti: PaedDr. Ján Klein
zdržal sa: neprítomný(í): Ing. Tomáš Pix
7.

Schválenie predaja pozemku p. č. 457/36

Starosta informoval - na predchádzajúcom zasadaní OZ bol schválený zámer a spôsob
predaja pozemku p.č. 457/36 manželom Birošíkovým. Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli
obce, neprišli žiadne pripomienky a môže byť schválený samotný predaj.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 149/2017 Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
schvaľuje
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odpredaj pozemku vo vlastníctve obce parcela C-KN č. 457/36, druh pozemku ostatné plochy
o výmere 234 m2, ktorá vznikla odčlenením od parcely C-KN č. 457/4, druh pozemku ostatné
plochy, geometrickým plánom č. 36/2016, vyhotoveným dňa 10. 08. 2016, Ing. Zoltánom
Pavličkom, ktorý autorizačne overila Ing. Marianna Stanová a úradne overila dňa 25. 08.
2016, Ing. Iveta Kapolková, OÚ Kežmarok, Katastrálny odbor, žiadateľom Slavomírovi
Birošíkovi a manželke Lucii Birošíkovej, obaja bytom Malý Slavkov, Lomnická 234/16, za
cenu 7,-€/m2, celkom 1638,- €. Predaj sa uskutoční spôsobom podľa §9a ods. 8 písm. e),
zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí, t.j. podľa osobitného zreteľa. Osobitný zreteľ je
zdôvodnený skutočnosťou, že predmetný pozemok sa nachádza v susedstve pozemku, ktorý
je vo vlastníctve žiadateľa.
Hlasovanie:
za: Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Rastislav Pompa, Marek Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít
Svocák
proti: zdržal sa: neprítomný(í): Ing. Tomáš Pix
8.

Rôzne

• Starosta obce Ladislav Oravec - tak, ako som minule hovoril, mali by sme sa dohodnúť
čo budeme robiť v prvom polroku, ja som niečo pripravil:
o môj návrh je taký, dokončenie prekrytia rigolov na pravej strane Gerlachovskej ulice
v celej dĺžke 350 m, rozpočet cca 11 500,- €, s tým, že to urobíme svojpomocne, ale
budeme potrebovať okrem rúr aj nejaký materiál na podsypanie,
 poslanec Ľudovít Svocák sa opýtal, či sú v cene aj obrubníky,
 starosta odpovedal, že obrubníky v cene nie sú, je to štátna cesta a musia tam byť
cestné obrubníky, ktoré sú hrubšie, nemáme to v rozpočte, ja môžem vyčísliť
približné náklady,
 poslanec Ľudovít Svocák povedal, aby starosta skúsil zistiť cenu obrubníkov,
ak by sme kúpili formy a vyrobili ich svojpomocne.
o Ladislav Oravec, starosta obce - ďalšou investíciou by bola, úprava cesty a rigolov na
Družstevnej ulici, ak sa dohodneme s Hydinou holding s.r.o., bude to financovať
spoločnosť, ale treba počítať aj s nejakou spoluúčasťou na pomocné práce,
cca 5000,- €.
o rekonštrukcia MŠ, spoluúčasť je vo výške 15 000,- €,
o na projekt vodovodu IBV pri potoku je potrebných asi 5 000,- €,
o projekt na čističku odpadových vôd - prebehla súťaž na vypracovanie projektovej
dokumentácie a víťazná suma je 18 100,- €,
 poslanec Ľudovít Svocák sa spýtal, ako to je vlastne s tou čističkou,
 Starosta odpovedal - projekt je na celú čističku aj s technológiou, spoločnosť nám
dodá vzorovú technológiu zadarmo, ale projektovú a stavebnú časť musí
zabezpečiť obec, teraz čakáme na výzvu. Je potrebné, aby sme boli pred
vyhlásením výzvy pripravení, t. j. mať projekt a stavebné povolenie, v prípade
vyhlásenia výzvy, nie je dostatok času na to, aby sa len vtedy začal robiť projekt
a stavebné povolenie.
 Poslanec PaedDr. Ján Klein – sa spýtal, či by nebolo vhodné zamestnať niekoho,
kto by tie projekty robil.
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 Starosta odpovedal – že nie každý projektant, môže robiť projekt na všetko, sú to
špecialisti (jeden robí elektriku, iný plyn ....).
 Poslanec Ľudovít Svocák – nie technického projektanta, ale zameraného na
podávanie žiadostí na fondy.
 Starosta to je iná vec, ale záleží aj na tom, kto ten projekt podáva, a za druhé,
v žiadostiach sú také odborné údaje, ktorým nie každý rozumie, práve preto sú
firmy zamerané na vypracovávanie projektov.
Starosta ja chcem, aby sme sa dohodli jasne, čo ideme robiť a aby ste aj Vy, vedeli
odpovedať na otázky občanov, čo sa bude v prvom polroku robiť, prípadne, ak dajú
nejaký návrh občania, aby ste mohli reagovať, „ áno, máme to v pláne, alebo to teraz
v pláne nie je, môžeme to zaradiť na druhý polrok“.
Poslane Ľudovít Svocák - všetky navrhované investície sú vo výške 54 600 ,-€.
Starosta - informoval poslancov o tom, z akých kapitol rozpočtu, budú hradené jednotlivé
projekty.
Poslanec Peter Badžo sa spýtal, či pri rekonštrukcii MŠ sa nemôžu zamestnať nejakí
ľudia cez úrad práce.
Starosta odpovedal, že práce na MŠ bude robiť firma, ktorá vyhrá verejné obstarávanie.
Ak bude možnosť zamestnať niekoho cez projekt, tak ich obec zamestná a môžu robiť aj
iné práce potrebné v obci, napr. rigol.
Starosta ešte raz pripomenul, aby poslanci doručili na OcÚ návrhy, čo chcú, aby sa v obci
robilo. Starosta zistí, približné ceny jednotlivých investícií a na budúcom zasadaní OZ
sa dohodne definitívne plán prác na 1 polrok 2017.
Poslanec PaedDr. Ján Klein sa spýtal, či sa robí niečo vo veci prekládky stĺpa na ihrisku.
Starosta odpovedal, že elektrikári podali žiadosť o stavebné povolenie na rekonštrukciu
trafostanice a VN, obec mala na základe pripomienok od občanov, výhradu k stavebnému
povoleniu, energetici musia prerobiť projekt, a to v takom zmysle, že káble VN budú
uložené do zeme a nie vedené vzduchom. Ak bude vydané právoplatné stavebné
povolenie, tak by mali urobiť prekládku stĺpa, no neviem, v akom časovom horizonte to
bude.
Poslanec Peter Badžo - oslovil ma Kamil Pišta, že chce kúpiť pozemok od mesta
Kežmarok, a to im ho nepredá bez stanoviska obce Malý Slavkov.
Starosta odpovedal – že už to vysvetlil aj pánovi Pištovi, obec nemôže vydať stanovisko,
pokiaľ nebude schválená zmena územného plánu, zatiaľ predmetné pozemky nie sú v ÚP
určené na bývanie.
Starosta - v obci sú nejaké osobnosti, je možne ich oceniť vyznamenaním, alebo čestným
občianstvom. Navrhol poslancom, keďže na udelenie čestného občianstva je málo času, či
by obec nemohla prispieť na dar, pri príležitosti životného jubilea bývalej učiteľky
v Materskej škole Malý Slavkov, pani Hybenovej, ktorá organizuje stretnutie bývalých
žiakov MŠ, ktorých učila. MŠ v Malom Slavkove vznikla pred 64 rokmi a pani
Hybenová, bola jednou z jej prvých učiteliek.

Po diskusii k tejto téme poslanci schválili príspevok, uznesením č. 151/2017 Obecné
zastupiteľstvo v Malom Slavkove schvaľuje dar v hodnote 100,- €, pre pani Hybenovú,
k jej životnému jubileu.
Hlasovanie:
za: Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Rastislav Pompa, Marek Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít
Svocák
proti: zdržal sa: Zápisnica zo 17. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 17. januára 2017
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neprítomný(í): Ing. Tomáš Pix
9.

Záver

Ladislav Oravec, starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil 17. zasadnutie
obecného zastupiteľstva.
...........................................
Ladislav Oravec
starosta obce
Overovatelia:
Peter Badžo
Tibor Pompa

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

Zapísala: Ing. Eva Demjénová
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Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
uznesenia

zo 17. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove
konaného dňa 17. januára 2017
Uznesenie 144/2017
Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove
určuje
návrhovú komisiu v zložení: PaedDr. Ján KleinĽ Rastislav Pompa
za overovate ov zápisnice: Peter BadžoĽ Tibor Pompa
za zapisovate a: Ing. Eva Demjénová
Hlasovanie:
za: Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ Rastislav Pompa, Marek PompaĽ Tibor PompaĽ udovít Svocák
proti: zdržal sa: neprítomný(í): Ing. Tomáš Pix

Ladislav Oravec
starosta obce
Uznesenie 145/2017
Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove
schvaľuje
program rokovania 17. zasadania OZ v Malom Slavkove.
Hlasovanie:
za: Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ Rastislav Pompa, Marek PompaĽ Tibor PompaĽ udovít Svocák
proti: zdržal sa: neprítomný(í): Ing. Tomáš Pix
Ladislav Oravec
starosta obce
Uznesenia zo 17. zasadania Obecného zastupite stva v Malom SlavkoveĽ konaného dňa 17. januára 2017
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Uznesenie 146/2016
Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení zo 16. zasadania OZĽ konaného 15. 12. 2016Ľ ako informatívnu.
Hlasovanie:
za: Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ Rastislav Pompa, Marek PompaĽ Tibor PompaĽ udovít Svocák
proti: zdržal sa: neprítomný(í): Ing. Tomáš Pix

Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie 147/2017
Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove
schvaľuje
- predloženie ŽoNFP na SO z Operačného programu udské zdrojeĽ Prioritná os 6Ľ Špecifický cie 6.1.2
Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstveĽ pričom
ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce a platným územným plánom obceĽ
nako ko obec má vypracovanú územnoplánovaciu dokumentáciu
- názov projektu: Rekonštrukcia materskej školy – Malý Slavkov
- kód výzvy: OPLZ-PO6-SC612-2016-1b
- zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu t.j. min. 5% z celkových oprávnených výdavkov
- zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel medzi celkovými
výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu

Hlasovanie:
za: Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ Rastislav Pompa, Marek PompaĽ Tibor PompaĽ udovít Svocák
proti: zdržal sa: neprítomný(í): Ing. Tomáš Pix

Ladislav Oravec
starosta obce
Uznesenia zo 17. zasadania Obecného zastupite stva v Malom SlavkoveĽ konaného dňa 17. januára 2017
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Uznesenie 148/2017
Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove
ruší
uznesenie č. 126/2016.
Hlasovanie:
za: Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ Rastislav Pompa, Marek PompaĽ Tibor PompaĽ udovít Svocák
proti: zdržal sa: neprítomný(í): Ing. Tomáš Pix

Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie 149/2017
Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove
schvaľuje
odpredaj pozemku vo vlastníctve obce parcela C-KN č. 457/36Ľ druh pozemku ostatné plochy o výmere
234 m2Ľ ktorá vznikla odčlenením od parcely C-KN č. 457/4Ľ druh pozemku ostatné plochyĽ geometrickým
plánom č. 36/2016Ľ vyhotoveným dňa 10. 08. 2016Ľ Ing. Zoltánom PavličkomĽ ktorý autorizačne overila
Ing. Marianna Stanová a úradne overila dňa 25. 08. 2016Ľ Ing. Iveta KapolkováĽ OÚ KežmarokĽ Katastrálny
odbor, žiadate om Slavomírovi Birošíkovi a manželke Lucii BirošíkovejĽ obaja bytom Malý SlavkovĽ
Lomnická 234/16Ľ za cenu 7,-€/m2, celkom 1638,- €. Predaj sa uskutoční spôsobom pod a §9a ods. 8 písm.
e)Ľ zákona 138/1991 Zb. o majetku obcíĽ t.j. pod a osobitného zrete a. Osobitný zrete je zdôvodnený
skutočnosťouĽ že predmetný pozemok sa nachádza v susedstve pozemku, ktorý je vo vlastníctve žiadate a.
Hlasovanie:
za: Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ Rastislav Pompa, Marek PompaĽ Tibor PompaĽ udovít Svocák
proti: zdržal sa: neprítomný(í): Ing. Tomáš Pix

Ladislav Oravec
starosta obce
Uznesenia zo 17. zasadania Obecného zastupite stva v Malom SlavkoveĽ konaného dňa 17. januára 2017
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Uznesenie 150/2017
Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove
schvaľuje
starostovi obce sumu 1000,- €, z rozpočtu na prerozdelenie dotáciíĽ ktorou môže disponovať pri
rozde ovaní dotácií do sumy 300,- €.

Hlasovanie:
za: Peter Badžo, Rastislav Pompa, Marek Pompa, Tibor PompaĽ udovít Svocák
proti: PaedDr. Ján Klein
zdržal sa: neprítomný(í): Ing. Tomáš Pix

Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie 151/2017
Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove
schvaľuje
dar v hodnote 100,- €Ľ pre pani Hybenovú, k jej životnému jubileu.

Hlasovanie:
za: Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ Rastislav Pompa, Marek PompaĽ Tibor PompaĽ udovít Svocák
proti: zdržal sa: neprítomný(í): Ing. Tomáš Pix

Ladislav Oravec
starosta obce
Uznesenia zo 17. zasadania Obecného zastupite stva v Malom SlavkoveĽ konaného dňa 17. januára 2017

