
 

 

O B E C    MA L Ý    S L A V K O V 

                                                                                                                         Malý Slavkov, 09. 09. 2015 

 

Z Á P I S N I C A 
z  6. zasadnutia obecného zastupiteľstva  v Malom Slavkove konaného 

dňa 27. 10. 2015 o 16.00 hod. v zasadačke  na Obecnom úrade v Malom Slavkove 

 

Prítomní:Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít 
Svocák 

Neprítomný(í):  
Ospravedlnený(í):Rastislav Pompa 

 

Prezenčná listina tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice. 
 

Program: 

s týmto programom: 
 

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 

2. Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

3. Kontrola plnenia uznesení z 09. 09 2015 

4. Interpelácia poslancov 

5. Interpelácia poslancov 

6. Práce pri kostole (faktúry) 
7. Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska v Malom Slavkove 

8. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku § 54 – 5 % spolufinancovanie 

9. Návrh VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu lokalita „Pri potoku“ 

10.  Informácia o ČOV Malý Slavkov 

11.  Informácia o programe rozvoja vidieka 2014 – 2020 

12.  Prevod vlastníckych práv k vodovodu 

13.  Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2016  
14. Žiadosť o začatie procesu obstarávania zmien a doplnkov územného plánu obce    

 Malý Slavkov  
15.  Žiadosť o kúpu, resp. prenájom pozemku 

16.  Rôzne 

17.  Záver 
 

 

Úvod 

Šieste  zasadanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce p. Ladislav Oravec.  Privítal  
prítomných poslancov. Konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, zo siedmich 
poslancov sú  prítomní 6. p. Rastislav Pompa je ospravedlnený. 

Predložil na schválenie program 6. zasadania OZ. Požiadal prítomných poslancov o prípadné doplnenie 
programu. Zo strany poslancov neboli požiadavky na doplnenie programu. Starosta dal hlasovať za 
predložený  program.  



Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 38/2015: Obecné zastupiteľstvo v 
Malom Slavkove schvaľuje program rokovania 6. zasadania obecného zastupiteľstva v Malom 

Slavkove. 

Hlasovanie: 

za: Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing.Tomáš Pix, Marek Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít Svocák 

proti: 

zdržal sa:  
neprítomný(í): Rastislav Pompa 

 

 

Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa 
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – určil 
do návrhovej komisie: PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix 

za overovateľov zápisnice: Peter Badžo, Marek Pompa 

za zapisovateľa: Veroniku Pirožekovú 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 39/2015: Obecné zastupiteľstvo v 
Malom Slavkove  

určuje 

do návrhovej komisie: PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix  
za overovateľov zápisnice: Peter Badžo, Marek Pompa 

za zapisovateľa: Veroniku Pirožekovú 

Hlasovanie: 

za: Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing.Tomáš Pix, Marek Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít Svocák 

proti: 

zdržal sa:  
neprítomný(í): Rastislav Pompa 

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice je elektronická nahrávka DVD nosiča č. /...2015 

 

Kontrola plnenia uznesení z 09. 09. 2015  

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – požiadal prítomných poslancov o vyjadrenie sa k bodu kontrola 

plnenia uznesení. 
P. Ľudovít Svocák (poslanec obecného zastupiteľstva) - sa informoval, v akom štádiu je zriadenie 

verejného osvetlenia pri Nahálkovi  a Šterbákovi a stretnutie s p. Konkoľom? 

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – uviedol, že treba už len kopať, ťahať káble a postaviť stĺpy, chce to 

urobiť svojpomocne. Zatiaľ sa mu nepodarilo stretnúť sa so zástupcami firmy Hydina SK. 
P. Ľudovít Svocák (poslanec obecného zastupiteľstva) - kriticky poukázal, že sa to prenáša skoro už dva 
roky.  Na čo sa čaká, niet toho kto by to vykopal? Koľko má obec aktivačných  pracovníkov. 
Ing. Tomáš Pix (poslanec obecného zastupiteľstva) - navrhol, či by nebolo dobré písomne pozvať p. 
Konkoľa na jednanie. Uviedol, že to treba už konečne dokončiť.  

Starostovi dali za úlohu doriešiť jednanie s firmou Hydina SK a začať s výkopovými prácami na VO pri 

Nahálkovi a spol. 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 40/2015: Obecné zastupiteľstvo v 
Malom Slavkove berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 09. 09. 2015 ako informatívnu. 
Hlasovanie: 

za: Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing.Tomáš Pix, Marek Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít Svocák 

proti: 

zdržal sa:  
neprítomný(í):Rastislav Pompa 

 

Interpelácia 

P. Tibor Pompa (poslanec obecného zastupiteľstva) - navrhuje, aby malo OZ schôdzu do konca roka 

každý mesiac. 

Názor, aby boli schôdze OZ každý mesiac, má aj p. poslanec Svocák a p. poslanec Badžo. 



P. Ladislav Oravec (starosta obce) – on sa tomu nebráni, avšak jeho pracovný program je tak naplnený, 

že sa to jednoducho  nedá stíhať (môžu si pozrieť jeho pracovný kalendár). Opätovne podotkol ako už 
mnohokrát predtým,  že zasadania OZ zvoláva v zmysle zákona a podľa potrieb, možnosti a situácií, 
ktoré si to v obci vyžadujú.  
 

Práce pri kostole (faktúry) 
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informoval prítomných o priebehu  a spôsobe prác na rekonštrukcii 
kostolného múra a výstavbe WC. Uviedol, že p. dekan ho oslovil nakoľko je v obci, či by nemal 
kontrolu nad  aktivitami, ktoré sa týkajú   uvedených prác okolo kostola.  Obec sa spolupodieľala na 
rekonštrukčných a stavebných prácach. Spolu s p. dekanom a farskou radou organizovali uvedené 
aktivity. Veľa prác sa urobilo s aktivačnými pracovníkmi (výkopové práce, šalovanie, betónovanie, 
murárske práce, práce s búracím kladivom, ťahali sa  rúry a iné).  Nejaký materiál zakúpila obec 
v hodnote 2 643,00 EUR (háčka, cement, dvere do WC, prepožičanie búracieho kladiva). Štrk 
zabezpečoval sponzorsky p. Legutký. Náklady farského úradu boli 30 000,00 EUR. Suma, ktorú 
vynaložila obec je z nákladov FÚ ani nie desatina. P. dekan chcel preplatiť obcou vynaložené finančné 
prostriedky, ale on má za to, aby aj obec prispela finančnou čiastkou, veď ide o  dedičstvo obec. P. 
dekan bol tiež ústretový a dal pozemok potrebný na rozšírenie cesty. Navrhol prítomným preplatiť z 

rozpočtu obce výdavky vo výške 2 643,85 EUR. Taktiež informoval prítomných, že dal urobiť rozpočet 
na cestu okolo kostola firme JUNO a Technickým službám KK na asfaltový koberec vo výške 5 cm. 
Jedná sa cca o 500 m2. Na budúci rok  sa s tým bude počítať v rozpočte. Momentálne by sa to len 
zaasfaltovalo. Prítomní poslanci súhlasili s uhradením uvedenej čiastky z rozpočtu obce. Obecné 
zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 41/2015: Obecné zastupiteľstvo v Malom 

Slavkove súhlasí s preplatením výdavkov za práce pri kostole v celkovej sume 2643,85 EUR. 

Hlasovanie: 

za: Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing.Tomáš Pix, Marek Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít Svocák 

proti: 

zdržal sa:  
neprítomný(í): Rastislav Pompa 

 

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska v Malom Slavkove 

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – dal na prerokovanie Prevádzkový poriadok MI, ktorého návrh bol 
zverejnený v zmysle zákona po dobu 15 dní na informačnej tabuli a internetovej stránke obce. 
K zverejnenému Návrhu PP MI boli doručené pripomienky, ktoré im predkladá. 
P. Peter Badžo (poslanec obecného zastupiteľstva) – podotkol, že si treba poriadne rozmyslieť, ako sa to 

schváli a zohľadniť to, že  tam bývajú aj starí ľudia. 
Poslanci p. Svocák a Ing. Pix taktiež predložili svoje pripomienky k návrhu Prevádzkového poriadku  
MI. Po postupnom prerokovaní každej podanej pripomienky obecné zastupiteľstvo rozhodlo upraviť PP 
MI a zakomponovať doň pripomienky, ktoré uznali za potrebné. 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 42/2015: Obecné zastupiteľstvo v 
Malom Slavkove schvaľuje Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska v Malom Slavkove 

s úpravami. 
Hlasovanie: 

za: Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing.Tomáš Pix, Marek Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít Svocák 

proti: 

zdržal sa:  
neprítomný(í): Rastislav Pompa 

Prevádzkový poriadok Multifunkčného ihriska a a pripomienky od občanov tvoria neoddeliteľnú súčasť 
tejto zápisnice. 
 

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku § 54 – 5 % spolufinancovanie 

P. Ladislav Oravec (starosta obce) –informoval prítomných, že obec má možnosť cez európske fondy 
v rámci národného projektu „Podpora zamestnávania UoZ“ – aktivita č. 2 podľa § 54 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 5/2004 Z. z. zamestnať znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Projekt trvá 2 roky. Na 



tomto projekte sa musí  obec spolupodieľať 5 % spolufinancovaním. Z uvedeného dôvodu musí  o tom 

rozhodnúť OZ. Uviedol, že v našej obci je o to veľký záujem. Podľa neho je to pomoc nielen pre 
jednotlivca, ale aj pre obec. Za minimálne náklady máme pracovné sily. V našom prípade by išlo o 18 

zamestnancov na 9 mesiacov, výdavky obce by činili mesačne cca 1 223,10 EUR. 

P. Ľudovít Svocák (poslanec obecného zastupiteľstva) – sa pýtal p. starostu, či má pre toľkých ľudí 
robotu. On v zásade nie je proti, ide o to,  aby mali tí ľudia robotu v obci,  nieže budú nevyužití a budú 
postávať po obci, čo sa nebude páčiť občanom. Nech povie starosta konkrétne, čo tým 18-tim dá robiť.  
Ing. Tomáš Pix (poslanec obecného zastupiteľstva) – sa informoval, aké sú tam podmienky. On s tým 
súhlasí, ale je to veľa osôb a obec je malá. Teraz ide zima, čo budú robiť? A čo budú robiť kmeňoví 
zamestnanci. Ak chceme niečo urobiť v obci, tak nie sú peniaze, a teraz chce starosta zamestnať  18 

ľudí. 
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – uviedol, že podmienky  určuje  štát. Išlo by o mužov aj ženy, 

z toho jeden by pracoval v MŠ a jeden na obecnom úrade. On dal posúdiť všetkých evidovaných 
nezamestnaných a ÚPSVaR z nich vybral 18, ktorí spĺňali podmienky projektu. Roboty je v obci dosť. 
Bude sa robiť rekonštrukcia škôlky, zimné práce po obci (čistenie komunikácií a chodníka), v lete 

(kosenie, oprava rigolov, čistenie potoka, výroba dlažby a pod.).  

P. Peter Badžo (poslanec obecného zastupiteľstva) – povedal, že starosta vie čo chce a čo robí, v obci je 

vysoká nezamestnanosť, treba to aj takto riešiť a využiť tento projekt. 
P. Marek Pompa (poslanec obecného zastupiteľstva) – zastáva tiež názor, že im treba zabezpečiť prácu, 
aby ostatní ľudia nerobili hurhaj. Starosta si to vymyslel, tak už mal mať plán, čo im dá robiť.  
Ing. Tomáš Pix (poslanec obecného zastupiteľstva) – pripomenul p. Badžovi, že je predovšetkým 
poslanec a má pozerať na záujmy celej obce nie jednotlivca a tiež na dobré hospodárenie s majetkom 

obce. 

PaedDr. Ján Klein (poslanec obecného zastupiteľstva) – zastáva názor, že netreba im len dávať a mať na 
nich len náklady, ale nech aj niečo prospešné pre obec vyrobia.   

Nasledovala dlhá a hlučná rozprava medzi poslancami  navzájom a p. starostom. P. Svocák, p. Pix trvali 
na tom, že nie sú proti. Škoda by bolo nevyužiť takú možnosť, ale nech starosta uvedie konkrétne práce, 
ktoré budú tí 18 robiť 8 hodín denne po dobu 9 mesiacov v prospech celej obce, aby nebolo medzi 

občanmi zle, že nič nerobia, len postávajú a ležia. 
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – uviedol, že  nemôže zaručiť, že budú všetci robiť na 100 %. Ak mu 

p. Svocák povie konkrétne koho videl ležať, tak toho človeka prepustí.  Vie si predstaviť zamestnať cca 

10 ľudí, ktorí budú vyťažení. Vidí v tom aj sociálny kontext  a tiež prínos pre obec aj v tom, že vie 
jednoduchšie vymôcť nedoplatky na daniach a za smeti. Rozdelí to tak, aby sa počas trvania projektu 

vymenili všetci 18. Nakoniec sa prítomní poslanci dohodli zamestnať cez uvedený projekt 10 
zamestnancov. Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 43/2015: Obecné 
zastupiteľstvo v Malom Slavkove schvaľuje Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na podporu 
vytvárania pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie u verejných činiteľov 

v rámci národného projektu „Šanca na zamestnanie“ – Aktivita č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 
5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, s  5 % 

spolufinancovaním obce (počet uchádzačov o zamestnanie 10, mesačný príspevok obce 679,50 EUR). 

Hlasovanie: 

za: Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing.Tomáš Pix, Marek Pompa, Tibor Pompa,  
proti: 

zdržal sa: Ľudovít Svocák  
neprítomný(í): Rastislav Pompa 

 

Návrh VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu lokalita „Pri potoku“ 

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – predložil poslancom návrh VZN č. 2 /2015 ktorým sa vyhlasuje 
záväzná časť zmeny č. 4 Územného plánu obce Malý Slavkov v lokalite Pri potoku. Tento návrh je na 
pripomienkovanie a bude zverejnený v mieste obvyklým spôsobom (informačná tabuľa a internetová 
stránka obce). 



Prítomní spoločne rozoberali predložený návrh. P. Svocák sa pýtal starostu na vyjadrenie 

vodohospodárov k ochrannému valu,  čo bude s úpravou Slavkovského jarku. Starosta uviedol, že na 

budúce zasadanie, kedy budú rokovať o ďalšom VZN  príde zhotoviteľ Ing. Lizák, ktorý im bude vedieť 
presne zodpovedať na ich otázky.     

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 44/                                                                                                                             
2015: Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove schvaľuje návrh VZN obce Malý Slavkov číslo 
2/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Malý Slavkov č. 2/2007, ktorým sa vyhlásila záväzná časť 
Územného plánu obce Malý Slavkov v znení VZN č. 13/2010, VZN č. 15/2010 a VZN č. 1/2013.   
Hlasovanie: 

za: Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing.Tomáš Pix, Marek Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít Svocák 

proti: 

zdržal sa: 
neprítomný(í): Rastislav Pompa 

Návrh VZN č. 2/2015, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice – príloha č.  
 

Informácia o ČOV Malý Slavkov 

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informoval prítomných, že obec je oprávnená žiadať od štátu 
financie na vybudovanie ČOV. Naša obec a podpísané investorstvo s PVS s tým, že oni dobudujú v obci 

kanalizáciu. Kontaktoval ho riaditeľ  PVS, že oni nemôžu žiadať od štátu finančné prostriedky na 
prepojenie kanalizácie, nakoľko je naša obec v inom projekte. Dohodli sa preto, že obec požiada 
ministerstvo ŽP BA o vyjadrenie, či môže žiadať finančné prostriedky namiesto na ČOV na prepojenie 

kanalizácie. Ak sa to nebude dať, tak potom bude musieť obec vybudovať ČOV, čo nie je pre obec  

veľmi rentabilné.   

P. Ľudovít Svocák (poslanec obecného zastupiteľstva) – navrhol, aby dal starosta anketu, čo chcú ľudia. 
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – povedal, že sa počká na vyjadrenie ministerstva a potom sa môže 
dať anketa. 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 45/2015: Obecné zastupiteľstvo v 
Malom Slavkove berie na vedomie informáciu o ČOV Malý Slavkov. 

Hlasovanie: 

za: Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing.Tomáš Pix, Marek Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít Svocák 

proti: 

zdržal sa: 
neprítomný(í): Rastislav Pompa 

 

Informácia o programe rozvoja vidieka 2014 – 2020 

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informoval prítomných, že je pravdepodobné, že do konca roka 
vyjde výzva z fondu rozvoja vidieka, cez ktorú sa dajú získať financie na rekonštrukcie verejných 
budov. Má plán zrekonštruovať budovu obecného úradu (strecha, prístavba garáže a archívu).    
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 46/2015: Obecné zastupiteľstvo v 
Malom SlavkoveObecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove berie na vedomie informáciu o programe 

rozvoja vidieka 2014 - 2020. 

Hlasovanie: 

za: Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing.Tomáš Pix, Marek Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít Svocák 

proti: 

zdržal sa: 
neprítomný(í): Rastislav Pompa 

 

Prevod vlastníckych práv k vodovodu 

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informoval prítomných, že v januári 2015 sa stretol zo zástupcami 
PVS, kedy rozoberali situáciu vodovodu v celej obci Malý Slavkov a zistili, že je komplikovaná. 
Dohodli sa, že je možné, aby obec previedla vlastnícke práva k vodovodu na PVS. Máme zmapované 
všetky vodovodné vetvy v obci. Väčšina z nich už patrí PVS. Dokumenty o vodovode, čo sme našli, 
sme dali PVS. Keďže k vodovodu na ul. sv. Michala sa nenašli žiadne doklady, PVS navrhla, že  by ho 



odkúpila od obce za 1 000,00 EUR. Navrhol poslancom, aby obec podpísala Kúpnu zmluvu č. PVS 
108/15/KZ s Podtatranskou vodárenskou spoločnosťou, Poprad a previedla vlastnícke práva  ostatných 
vodovodov v majetku obce – IBV Kráľovské údolie, IBV Lomnická a prepojenie vodovodných 
systémov v minimálnej sume 10 % z preinvestovaných nákladov obce na PVS Poprad. 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 47/2015: Obecné zastupiteľstvo v 
Malom Slavkove A/ súhlasí s podpísaním Kúpnej zmluvy č. PVS 108/15/KZ s Podtatranskou 

vodárenskou spoločnosťou, a.s. Poprad 

B/ súhlasí s prevodom ostatných vodovodov v majetku obce – IBV Kráľovské údolie, IBV Lomnická 
a prepojenie vodovodných systémov v minimálnej sume 10 % z preinvestovaných nákladov obce 

Hlasovanie: 

za: Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing.Tomáš Pix, Marek Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít Svocák 

proti: 

zdržal sa: 
neprítomný(í): Rastislav Pompa 

 

Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2016  
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – predložil na rokovanie návrh firmy REA Tatry BA, aby obec 

podala žiadosť na environmentálny fond BA na poskytnutie dotácie na r. 2016 na vybudovanie 

vodovodnej prípojky – odpalisko  na Golfovom areály v lokalite Kráľovského údolia a ich firma bude 

do toho investovať na základe zmluvy  s obcou o investičnej spolupráci (takým systémom, ako to bolo 

realizované na Lomnickej ulici).    
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 48/2015: Obecné zastupiteľstvo v 
Malom Slavkove A/ súhlasí s podpísaním Zmluvy o investičnej spolupráci s  REA TATRY s.r.o. 

Bratislava 

B/ schvaľuje podanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2016 (Environmentálny 
fond Bratislava) 

Hlasovanie: 

za: Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing.Tomáš Pix, Marek Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít Svocák 

proti: 

zdržal sa:  
neprítomný(í): Rastislav Pompa 

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice je Zmluva o investičnej spolupráci.  
 

Žiadosť o začatie procesu obstarávania zmien a doplnkov územného plánu obce    Malý Slavkov  
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informoval prítomných o žiadosti firmy REA Tatry s. r. o. BA 

o začatie procesu obstarávania zmien a doplnkov územného plánu obce. Ide im o vyjadrenie 

zastupiteľstva, aby vedeli, či majú začať proces obstarávania. Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto 

bodu programu uznesenie č. 49/2015: Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove súhlasí  s podaním 
žiadosti firmy REA TATRY s. r. o. Bratislava o začatie procesu obstarávania zmien a doplnkov 

územného plánu obce Malý Slavkov 

Hlasovanie: 

za: Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing.Tomáš Pix, Marek Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít Svocák 

proti: 

zdržal sa: 
neprítomný(í): Rastislav Pompa 

 

Žiadosť o kúpu, resp. prenájom pozemku 

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – predložil žiadosť p. Bangu o predaj alebo prenájom pozemku 
o rozlohe 18 m2 na postavenie kontajnera na bývanie. V žiadosti uviedol, že má možnosť získať 
unimobunku z úradu splnomocnenca vlády, avšak ju nemá kde postaviť. Starosta požiadal prítomných, 
aby povedali svoj názor.  



P. Peter Badžo (poslanec obecného zastupiteľstva) – uviedol, že vie o tom, že tu boli z úradu 
splnomocnenca vlády a keď videli situáciu povedali, že nemajú problém poskytnúť unimobunku. On 

tam bol, vyzerá to tam zlé. Ide o starých ľudí. je treba im pomôcť.  
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – sa opýtal p. Badža, že či aj on bude čakať, kedy mu obec postaví 
dom. Pán Bango už v minulosti žiadal od vedenia obce, aby mu pomohli s bývaním. Mal  dvakrát obcou 

vybavené  umiestnenie do zariadenia pre seniorov v Kežmarku, najskôr súhlasil, potom to odmietol. 

Taktiež mal vybavené isť bývať do bytového domu IKV v našej obci  odmietol to. Nedávno  mu bolo 
prostredníctvom  terénnej  sociálnej služby vybavené  bývanie, aj to odmietol. Aj on mal v ten deň 
stretnutie s p. Mirgom zástupcom splnomocnenca vlády. Bolo mu povedané, že dostali od p. Banga list, 
v ktorom od nich žiada pomoc. Navrhli starostovi, že na internete je v ponuke bunka za 3 500,00 EUR, 

aby  ju obec zakúpila a dala p. Bangovi do prenájmu. Obec nebude v žiadnom prípade kupovať  bunku 

a ešte ju aj prenajímať. Nech navrhované uskutoční úrad splnomocnenca vlády. Čo môže obec 
poskytnúť,  je prenájom pozemku pod bunku.   

P. Ľudovít Svocák (poslanec obecného zastupiteľstva) – povedal  nech zbúrajú starý dom a na to miesto 

nech postavia unimobunku.    

P. Peter Badžo (poslanec obecného zastupiteľstva) – s tým nesúhlasí, ide o jeho pozemok, on ho kúpil aj 
s drevenicou (to ešte žila jeho mama). Nemá dôvod dávať svoj pozemok p. Bangovi, on ho ani 

nevychoval. Keď sa jeho mama za neho vydala, on už bol dospelý.  Nestačí, že poskytol bývanie jeho 
synovi aj s rodinou? Obec je na to, aby riešila problém.   
P. Ľudovít Svocák (poslanec obecného zastupiteľstva) – podotkol, že p. Bango aj jeho manželka majú 
deti a rodinu. Oni sa  nevedia dohodnúť, ale obec má za nich všetko riešiť. Bango má tu v obci syna, 

nech sa postará o otca.    

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – ako už vyššie uviedol, obec môže na základe zmluvy a za určitých 
podmienok prenajať pozemok p. Bangovi o rozlohe cca 18 m2 pod unimobunku určenú na bývanie (v 

žiadnom prípade pozemok nepredá), ale až po schválení čiastkovej zmeny ÚPN obce Malý Slavkov 
v lokalite „Pri potoku“. Taktiež zastáva názor, že  p. Bango nie je sám, prečo by mala obec suplovať 
jeho deti a rodinu.  Po rozprave o tomto bode Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu 

uznesenie č. 50/2015: Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove súhlasí s prenajatím obecného 
pozemku p. Ondrejovi Bangovi st. o rozlohe 18 m2  za účelom umiestnenia  kontajnera (unimobunky)  
na bývanie po schválení čiastkovej zmeny ÚPN obce Malý Slavkov v lokalite „Pri potoku“  za 
podmienok uvedených v Nájomnej zmluve. 

Hlasovanie: 

za: Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing.Tomáš Pix, Marek Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít Svocák 

proti: 

zdržal sa: 
neprítomný(í): Rastislav Pompa 

 

Rôzne 

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – na základe upozornenia audítorky, ktorá pripravuje podklady na 

celoročný audit obce, je potrebné zrušiť pohľadávky z nedaňových príjmov a to v sume € 269,99 – 

spoločnosti Kveta, n. o., Pri Mlyne 4, 080 01  Prešov, z dôvodu, že firma bola 28. 06. 2013 zrušená. 

Naša strata je minimálna 4,00 EUR. Obec posielala upomienky, no firma nereagovala, potom sme 

zistili, že už neexistuje.  Ďalšia pohľadávka v sume € 378,40 – František Jezerčák,  Malý Slavkov. Na 

vysvetlenie uviedol, že  v roku 2007 v súlade so zákonom predložil p. Jezerčák svoje požiadavky  
k zverejnenému Návrhu ÚPN obce Malý Slavkov. Obec a obstarávateľ ÚPN  ho vtedy odhovorili a 

požiadali ho, aby stiahol svoje pripomienky, lebo sa tým predĺži proces schvaľovania ÚPN obce Malý 
Slavkov s tým, že sa dohodli a bolo mu sľúbené, že jeho požiadavky zakomponuje Ing. Lizák do 
ÚPNo MS. Ostalo to však len v rovine sľubu. Keďže jeho požiadavky neboli zakomponované do ÚP, 

ako bolo dohodnuté  s vtedajším vedením obce a obstarávateľom  ÚPN, nevidí dôvod,  prečo by sa mal 
on podieľať na spolufinancovaní tejto čiastkovej zmeny ÚPNo MS. Starosta dal hlasovať za zrušenie 
pohľadávok z nedaňových príjmov na základe uvedených dôvodov. Obecné zastupiteľstvo prijalo 
k tomuto bodu programu uznesenie č. 51/A/2015: Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove schvaľuje 



zrušenie pohľadávky z nedaňových príjmov v sume € 269,99 – Kveta, n. o., Pri Mlyne 4, 080 01  

Prešov, z dôvodu, že firma bola 28. 06. 2013 zrušená 

Hlasovanie: 

za: Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing.Tomáš Pix, Marek Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít Svocák 

proti: 

zdržal sa: 
neprítomný(í): Rastislav Pompa 

B/ v sume € 378,40 – František Jezerčák, Sv. Michala 1, 060 01  Malý Slavkov, z dôvodu  uznania  
námietok  p. Františka Jezerčáka z r. 2010.  

Hlasovanie: 

za: Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít Svocák 

proti: 

zdržal sa: 
neprítomný(í): Rastislav Pompa 

 

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informoval prítomných, že v októbri prišla pozvánka na stretnutie 
Slavkovov do Slavkova u Opavy, v novembri dostal pozvánku do Slawkowa v Poľsku je to naše 
družobné mesto. S týmto mestom máme možnosť ísť do medzinárodného projektu „Erazmus +“, 
ktorého koordinátorom bude mesto Slawkow. V rámci projektu bude organizovať rôzne aktivity 
a stretnutia pre študentov do 18 rokov z Nemecka, Francúzska, Poľska a Slovenska. Naša obec v ňom 
bude vystupovať ako ich partner. Keďže ide o zahraničné služobné cesty, musí to prerokovať 
zastupiteľstvo.   
P. Peter Badžo (poslanec obecného zastupiteľstva) – do budúcna navrhuje, ak budú služobné cesty, 

odsúhlasiť financie len pre starostu, ostatní nech si to hradia sami.  
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – cestovné bude stále to isté, či pôjde len on, alebo pôjdu štyria. 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 51/C/2015: Obecné zastupiteľstvo 
v Malom Slavkove schvaľuje starostovi obce zahraničnú pracovnú cestu do Slavkova u Opavy v dňoch 

18. – 20. 09. 2015 a do Slawkowa (PĽ) v dňoch  9. – 11. 11.2015. 

Hlasovanie: 

za: Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít Svocák 

proti: 

zdržal sa: 
neprítomný(í): Rastislav Pompa 

 

Ing. Tomáš Pix (poslanec obecného zastupiteľstva) – informoval  starostu, že sa dozvedel, že  obec 

Rakúsy má nejakú dotáciu na autobus pre deti do škôl. Navrhuje mu, aby zistil, či to nemôže využiť aj 
pre našu obec.   
 

Záver 

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – poďakoval prítomným  za účasť a ukončil 6. zasadanie obecného 
zastupiteľstva. 
 

V Malom Slavkove, 06. 11. 2015 

 

Zapísala: Veronika Pirožeková 

 

 

                                                                                                                Ladislav Oravec 

                                                                                                                   starosta obce 

Overovatelia: 

Peter Badžo 

 

Marek Pompa 



 

 
 
 
 

Obecné  zastupiteľstvo v Malom Slavkove 
                                                      Malý SlavkovĽ 27. 10. 2015 

Výpis uznesenia 
 

z 6.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove 
konaného dňa 27. októbra 2015 

 
Uznesenie č. 41/2015 

 
Práce pri kostole (faktúry) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove  
 
súhlasí 
 
s preplatením výdavkov za práce pri kostole v celkovej sume 2643,85 EUR 
 
Hlasovanie: 
za: Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ Ing.Tomáš PixĽ Marek PompaĽ Tibor PompaĽ udovít Svocák 
proti: 
zdržal sa:  
neprítomný(í): Rastislav Pompa 

 
                                                                                                               
                                                                                                              
 
 
 
                                                                                                               
 

                                                                                  Ladislav Oravec 
        starosta obce 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

Obecné  zastupiteľstvo v Malom Slavkove 
                                                      Malý SlavkovĽ 27. 10. 2015 

Výpis uznesenia 
 

z 6.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove 
konaného dňa 27. októbra 2015 

 
Uznesenie č. 42/2015 

 

 
Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska v Malom Slavkove 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove  
 
schvaľuje  

 
Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska v Malom Slavkove s úpravami 
 
Hlasovanie: 
za: Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ Ing.Tomáš PixĽ Marek PompaĽ Tibor PompaĽ udovít Svocák 
proti: 
zdržal sa:  
neprítomný(í): Rastislav Pompa 

 
                                                                                                               
 
 
 
 

                                                                                   Ladislav Oravec 
        starosta obce 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

Obecné  zastupiteľstvo v Malom Slavkove 
                                                      Malý SlavkovĽ 27. 10. 2015 

Výpis uznesenia 
 

z 6.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove 
konaného dňa 27. októbra 2015 

 
Uznesenie č. 43/2015 

 

 
Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku § 54 – 5 % spolufinancovanie 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove  
 
schvaľuje 
 
Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest pre 
znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie u verejných činite ov v rámci národného projektu „Podpora 
zamestnávania UoZ“ – Aktivita č. 2 pod a § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách 
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo zdrojov 
Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu Slovenskej republikyĽ s  5 % spolufinancovaním obce 
(počet uchádzačov o zamestnanie 10Ľ mesačný príspevok obce 679,50 EUR ) 
 
Hlasovanie: 
za: Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ Ing.Tomáš PixĽ Marek PompaĽ Tibor PompaĽ  
proti: 
zdržal sa: udovít Svocák  
neprítomný(í): Rastislav Pompa 

 
                                                                                                               
 
 
                                                                                                               Ladislav Oravec 

        starosta obce 

 
 
 



 
 
 
 

 
 

Obecné  zastupiteľstvo v Malom Slavkove 
                                                      Malý SlavkovĽ 27. 10. 2015 

Výpis uznesenia 
 

z 6.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove 
konaného dňa 27. októbra 2015 

 
Uznesenie č. 44/2015 

 

 
Návrh VZN č. 2/2015Ľ ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu lokalita „ Pri potoku“ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove  
 
schvaľuje 
návrh VZN obce Malý Slavkov číslo 2/2015Ľ ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Malý Slavkov č. 
2/2007Ľ ktorým sa vyhlásila záväzná časť Územného plánu obce Malý Slavkov v znení VZN č. 13/2010Ľ 
VZN č. 15/2010 a VZN č. 1/2013.   
 
Hlasovanie: 
za: Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ Ing.Tomáš PixĽ Marek PompaĽ Tibor PompaĽ udovít Svocák 
proti: 
zdržal sa:  
neprítomný(í): Rastislav Pompa 

 
                                                                                                                
 
 
 
 
 

                                                                                Ladislav Oravec 
        starosta obce 

 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 

Obecné  zastupiteľstvo v Malom Slavkove 
                                                      Malý SlavkovĽ 27. 10. 2015 

Výpis uznesenia 
 

z 6.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove 
konaného dňa 27. októbra 2015 

 
Uznesenie č. 47/2015 

 
Prevod vlastníckych práv k vodovodu 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove  
 
A/ súhlasí 
 
s podpísaním Kúpnej zmluvy č. PVS 108/15/KZ s Podtatranskou vodárenskou spoločnosťouĽ a. s. Poprad 
 
B/ súhlasí 
 
s prevodom ostatných vodovodov v majetku obce – IBV Krá ovské údolieĽ IBV Lomnická a prepojenie 
vodovodných systémov v minimálnej sume 10 % z preinvestovaných nákladov obce 
 
Hlasovanie: 
za: Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ Ing.Tomáš PixĽ Marek PompaĽ Tibor PompaĽ udovít Svocák 
proti: 
zdržal sa:  
neprítomný(í): Rastislav Pompa 

 
                                                                                                                 
 
                                                                                                        
 
 
 
                                                                                                              Ladislav Oravec 

        starosta obce 
 
 



 
 
 
 

 
Obecné  zastupiteľstvo v Malom Slavkove 

                                                      Malý Slavkov, 28. 10. 2015 
Výpis uznesenia 

 
z 6.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove 

konaného dňa 27. októbra 2015 
 

Uznesenie č. 48/2015 
 

Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2016 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove  
 
A/ súhlasí 
      
s podpísaním Zmluvy o investičnej spolupráci s REA TATRY s.r.o. Bratislava 
 
B/ schvaľuje 
 
podanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2016 (Environmentálny fond Bratislava) 
 
Hlasovanie: 
za: Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ Ing.Tomáš PixĽ Marek PompaĽ Tibor PompaĽ udovít Svocák 
proti: 
zdržal sa:  
neprítomný(í): Rastislav Pompa 

 
                                                                                                          
 
 
 
                                                                                                                
 
                                                                                                               Ladislav Oravec 

        starosta obce 

 
 
 



 
 
 

 
Obecné  zastupiteľstvo v Malom Slavkove 

                                                      Malý SlavkovĽ 28. 10. 2015 
Výpis uznesenia 

 
z 6.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove 

konaného dňa 27. októbra 2015 
 
 

Uznesenie č. 49/2015 
 

Žiadosť o začatie procesu obstarávania zmien a doplnkov územného plánu obce Malý Slavkov 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove  
 
súhlasí   
 
s podaním žiadosti firmy REA TATRY s. r. o. Bratislava  o  začatie procesu obstarávania zmien 
a doplnkov územného plánu obce Malý Slavkov 
 
Hlasovanie: 
za: Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ Ing.Tomáš PixĽ Marek PompaĽ Tibor PompaĽ udovít Svocák 
proti: 
zdržal sa:  
neprítomný(í): Rastislav Pompa 

 
                                                                                                              
 
                                                                                                                
 
 
 
                                                                                                              Ladislav Oravec 

        starosta obce 

 
 
 



 
 
 

Obecné  zastupiteľstvo v Malom Slavkove 
                                                      Malý SlavkovĽ 28. 10. 2015 

Výpis uznesenia 
 

z 6.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove 
konaného dňa 27. októbra 2015 

 
Uznesenie č. 51/2015 

 
Rôzne 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove  
 
schvaľuje  
zrušenie poh adávky z nedaňových príjmov 
 
A/ v sume € 269Ľ99 – KvetaĽ n. o.Ľ Pri Mlyne 4Ľ 080 01  PrešovĽ z dôvoduĽ že firma bola 28. 06. 2013     
     zrušená 
 
Hlasovanie: 
za: Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ Ing.Tomáš PixĽ Marek PompaĽ Tibor PompaĽ udovít Svocák 
proti: 
zdržal sa:  
neprítomný(í): Rastislav Pompa 

 
                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                               Ladislav Oravec 

        starosta obce 
 

       
B/ v sume € 378Ľ40 – František JezerčákĽ Sv. Michala 1Ľ 060 01  Malý SlavkovĽ z dôvodu  uznania    
     námietok  p. Františka Jezerčáka z r. 2010.  
 
Hlasovanie: 
za: Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ Ing.Tomáš PixĽ Marek PompaĽ Tibor PompaĽ udovít Svocák 
proti: 
zdržal sa:  
neprítomný(í): Rastislav Pompa 

 
                                                                                                             
 
                                                                                                               Ladislav Oravec 

        starosta obce 



 
 
 

 
Obecné  zastupiteľstvo v Malom Slavkove 

                                                      Malý SlavkovĽ 28. 10. 2015 
Výpis uznesenia 

 
z 6.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove 

konaného dňa 27. októbra 2015 
 
 

Uznesenie č. 51/2015 
 

Rôzne 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove  
 
schvaľuje 
 
C/ starostovi obce zahraničnú pracovnú cestu  do Slavkova u Opavy v dňoch 18. – 20. 09. 2015 a do      
     Slawkowa (P ) v dňoch  9. – 11. 11.2015 
 

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

 
                                                                                                                 
                                                                                                              
 
 
                                                                                                              
                                                                                                               Ladislav Oravec 

        starosta obce 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 
 

Malý SlavkovĽ 27. 10. 2015 

Uznesenia 
zo 6. zasadania obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove  

konaného dňa 27. októbra 2015 v zasadačke na Obecnom úrade v Malom Slavkove 
 

Uznesenie č. 38/2015 
zo 6. zasadania Obecného zastupite stva v Malom SlavkoveĽ konaného dňa 27. 10. 2015 
Program 6. zasadania Obecného zastupite stva v Malom SlavkoveĽ konaného dňa 27. 10. 2015 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove  
schvaľuje 
 
program rokovania 6. zasadnutia OZ v Malom Slavkove 
 
Hlasovanie: 
za: Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ Ing.Tomáš PixĽ Marek PompaĽ Tibor PompaĽ udovít Svocák 
proti: 
zdržal sa:  
neprítomný(í):Rastislav Pompa 
 

Ladislav Oravec 
  starosta obce 

 
Uznesenie č. 39/2015 

zo 6. zasadania Obecného zastupite stva v Malom SlavkoveĽ konaného dňa 27. 10. 2015 
Určenie návrhovej komisieĽ overovate ov zápisnice a zapisovate a 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove  
určuje 
 
do návrhovej komisie: PaedDr. Ján KleinĽ  Ing.Tomáš Pix  
za overovate ov zápisnice: Peter BadžoĽ Marek Pompa 
za zapisovate a: Veronika Pirožeková 
 
Hlasovanie: 
za: Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ Ing.Tomáš PixĽ Marek PompaĽ Tibor PompaĽ udovít Svocák 
proti: 
zdržal sa:  
neprítomný(í):Rastislav Pompa 
 

 
   Ladislav Oravec 
     starosta obce 

 



 
Uznesenie č. 40/2015 

zo 6. zasadania Obecného zastupite stva v Malom SlavkoveĽ konaného dňa 27. 10. 2015 
Kontrola plnenia uznesení z 09. 09. 2015  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove  
berie na vedomie  
 
kontrolu plnenia uznesení z 09. 09. 2015 ako informatívnu 
 
Hlasovanie: 
za: Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ Ing.Tomáš PixĽ Marek PompaĽ Tibor PompaĽ udovít Svocák 
proti: 
zdržal sa:  
neprítomný(í):Rastislav Pompa 

 
                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                Ladislav Oravec 

        starosta obce 
 

Uznesenie č. 41/2015 
zo 6. zasadania Obecného zastupite stva v Malom SlavkoveĽ konaného dňa 27. 10. 2015 
Práce pri kostole (faktúry) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove  
súhlasí 
s preplatením výdavkov za práce pri kostole v celkovej sume 2643,85 EUR 
 
Hlasovanie: 
za: Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ Ing.Tomáš PixĽ Marek PompaĽ Tibor PompaĽ udovít Svocák 
proti: 
zdržal sa:  
neprítomný(í): Rastislav Pompa 

 
                                                                                                               
                                                                                                               Ladislav Oravec 

        starosta obce 
 

Uznesenie č. 42/2015 
zo 6. zasadania Obecného zastupite stva v Malom SlavkoveĽ konaného dňa 27. 10. 2015 
Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska v Malom Slavkove 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove  
schvaľuje  

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska v Malom Slavkove s úpravami 
 
Hlasovanie: 
za: Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ Ing.Tomáš PixĽ Marek PompaĽ Tibor PompaĽ udovít Svocák 
proti: 
zdržal sa:  
neprítomný(í): Rastislav Pompa 

 
                                                                                                                Ladislav Oravec 

        starosta obce 



Uznesenie č. 43/2015 
zo 6. zasadania Obecného zastupite stva v Malom SlavkoveĽ konaného dňa 27. 10. 2015 
Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku § 54 – 5 % spolufinancovanie 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove  
schvaľuje 
 
Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest pre 
znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie u verejných činite ov v rámci národného projektu „Podpora 
zamestnávania UoZ“ – Aktivita č. 2 pod a § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách 
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo zdrojov 
Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu Slovenskej republikyĽ s  5 % spolufinancovaním obce 
(počet uchádzačov o zamestnanie 10, mesačný príspevok obce 679Ľ50 EUR ) 
 
Hlasovanie: 
za: Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ Ing.Tomáš PixĽ Marek PompaĽ Tibor PompaĽ  
proti: 
zdržal sa: udovít Svocák  
neprítomný(í): Rastislav Pompa 

 
                                                                                                                 
 
                                                                                                              Ladislav Oravec 

        starosta obce 
 
 

 
 
 

Uznesenie č. 44/2015 
zo 6. zasadania Obecného zastupite stva v Malom SlavkoveĽ konaného dňa 27. 10. 2015 
Návrh VZNĽ ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu lokalita „ Pri potoku“ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove  
schvaľuje 
 
návrh VZN obce Malý Slavkov číslo 2/2015Ľ ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Malý Slavkov č. 
2/2007Ľ ktorým sa vyhlásila záväzná časť Územného plánu obce Malý Slavkov v znení VZN č. 13/2010Ľ 
VZN č. 15/2010 a VZN č. 1/2013.   
 
Hlasovanie: 
za: Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ Ing.Tomáš PixĽ Marek PompaĽ Tibor PompaĽ udovít Svocák 
proti: 
zdržal sa:  
neprítomný(í): Rastislav Pompa 

 
                                                                                                                
 
 
                                                                                                               Ladislav Oravec 

        starosta obce 
 
 
 



 
 
 
 
 

Uznesenie č. 45/2015 
zo 6. zasadania Obecného zastupite stva v Malom SlavkoveĽ konaného dňa 27. 10. 2015 
Informácia o ČOV Malý Slavkov 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove  
 
berie na vedomie 
 
informáciu o ČOV Malý Slavkov 
 
Hlasovanie: 
za: Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ Ing.Tomáš PixĽ Marek PompaĽ Tibor PompaĽ udovít Svocák  
proti: 
zdržal sa:  
neprítomný(í): Rastislav Pompa 

 
                                                                                                               
 
                                                                                                         
                                                                                                               Ladislav Oravec 

        starosta obce 
 

 
 
 

Uznesenie č. 46/2015 
zo 6. zasadania Obecného zastupite stva v Malom SlavkoveĽ konaného dňa 27. 10. 2015 
Informácia o programe rozvoja vidieka 2014 - 2020 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove  
 
berie na vedomie 
   
informáciu o programe rozvoja vidieka 2014 - 2020 
 
Hlasovanie: 
za: Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ Ing.Tomáš PixĽ Marek PompaĽ Tibor PompaĽ udovít Svocák 
proti: 
zdržal sa:  
neprítomný(í): Rastislav Pompa 

 
                                                                                                            
 
 
                                                                                                             
                                                                                                               Ladislav Oravec 

        starosta obce 
 
 



 
 
 

Uznesenie č. 47/2015 
zo 6. zasadania Obecného zastupite stva v Malom SlavkoveĽ konaného dňa 27. 10. 2015 
 
Prevod vlastníckych práv k vodovodu 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove  
 
A/ súhlasí 
 
s podpísaním Kúpnej zmluvy č. PVS 108/15/KZ s Podtatranskou vodárenskou spoločnosťouĽ a. s. Poprad 
 
B/ súhlasí 
 
s prevodom ostatných vodovodov v majetku obce – IBV Krá ovské údolieĽ IBV Lomnická a prepojenie 
vodovodných systémov v minimálnej sume 10 % z preinvestovaných nákladov obce 
 
Hlasovanie: 
za: Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ Ing.Tomáš PixĽ Marek PompaĽ Tibor PompaĽ udovít Svocák 
proti: 
zdržal sa:  
neprítomný(í): Rastislav Pompa 

 
                                                                                                                 
 
                                                                                                               Ladislav Oravec 

        starosta obce 
 
 
 

Uznesenie č. 48/2015 
zo 6. zasadania Obecného zastupite stva v Malom SlavkoveĽ konaného dňa 27. 10. 2015 
Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2016 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove  
 
A/ súhlasí 
      
s podpísaním Zmluvy o investičnej spolupráci s REA TATRY s.r.o. Bratislava 
 
B/ schvaľuje 
 
podanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2016 (Environmentálny fond Bratislava) 
 
Hlasovanie: 
za: Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ Ing.Tomáš PixĽ Marek PompaĽ Tibor PompaĽ udovít Svocák 
proti: 
zdržal sa:  
neprítomný(í): Rastislav Pompa 

 
                                                                                                                Ladislav Oravec 

        starosta obce 



 
        

Uznesenie č. 49/2015 
zo 6. zasadania Obecného zastupite stva v Malom SlavkoveĽ konaného dňa 27. 10. 2015 
Žiadosť o začatie procesu obstarávania zmien a doplnkov územného plánu obce Malý Slavkov 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove  
 
súhlasí   
 
s podaním žiadosti firmy REA TATRY s. r. o. Bratislava  o  začatie procesu obstarávania zmien 
a doplnkov územného plánu obce Malý Slavkov 
 
Hlasovanie: 
za: Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ Ing.Tomáš PixĽ Marek PompaĽ Tibor PompaĽ udovít Svocák 
proti: 
zdržal sa:  
neprítomný(í): Rastislav Pompa 

 
                                                                                                              
 
                                                                                                               Ladislav Oravec 

        starosta obce 
 
 
 
 
 

Uznesenie č. 50/2015 
zo 6. zasadania Obecného zastupite stva v Malom SlavkoveĽ konaného dňa 27. 10. 2015 
 
Žiadosť o kúpuĽ resp. prenájom pozemku 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove  
 
súhlasí 
   
s prenajatím obecného pozemku p. Ondrejovi Bangovi o rozlohe 18 m2  za účelom umiestnenia  
kontajnera (unimobunky)  na bývanie po schválení čiastkovej zmeny ÚPN obce Malý Slavkov v lokalite 
„Pri potoku“  za podmienok uvedených v Nájomnej zmluve 
 
Hlasovanie: 
za: Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ Ing.Tomáš PixĽ Marek PompaĽ Tibor PompaĽ udovít Svocák 
proti: 
zdržal sa:  
neprítomný(í): Rastislav Pompa 

 
                                                                                                          
 
                                                                                                               Ladislav Oravec 

        starosta obce 
 
 

 



Uznesenie č. 51/2015 
zo 6. zasadania Obecného zastupite stva v Malom SlavkoveĽ konaného dňa 27. 10. 2015 
 
Rôzne 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove  
 
schvaľuje  
zrušenie poh adávky z nedaňových príjmov 
 
A/ v sume € 269Ľ99 – KvetaĽ n. o.Ľ Pri Mlyne 4Ľ 080 01  PrešovĽ z dôvoduĽ že firma bola 28. 06. 2013     
     zrušená 
 
Hlasovanie: 
za: Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ Ing.Tomáš PixĽ Marek PompaĽ Tibor PompaĽ udovít Svocák 
proti: 
zdržal sa:  
neprítomný(í): Rastislav Pompa 

 
                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                               Ladislav Oravec 

        starosta obce 
 

       
B/ v sume € 378Ľ40 – František JezerčákĽ Sv. Michala 1Ľ 060 01  Malý SlavkovĽ z dôvodu  uznania    
     námietok  p. Františka Jezerčáka z r. 2010.  
 
Hlasovanie: 
za: Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ Ing.Tomáš PixĽ Marek PompaĽ Tibor PompaĽ udovít Svocák 
proti: 
zdržal sa:  
neprítomný(í): Rastislav Pompa 

 
                                                                                                             
 
                                                                                                               Ladislav Oravec 

        starosta obce 
 
schvaľuje 
 
C/ starostovi obce zahraničnú pracovnú cestu  do Slavkova u Opavy v dňoch 18. – 20. 09. 2015 a do      
     Slawkowa (P ) v dňoch  9. – 11. 11.2015 
 

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

 
                                                                                                                 
                                                                                                               Ladislav Oravec 

        starosta obce 
 


