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Zápisnica zo 7. zasadania OZ v Malom Slavkove, konaného dňa 25. 09. 2019. 

 
 

O B E C    MA L Ý    S L A V K O V 

                                                                                                     Malý Slavkov, 25. 09. 2019 

Z Á P I S N I C A 
 

zo 7. zasadania obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove konaného 

dňa 25. 09. 2019 o 16.30 hod. v kancelárii starostu obce v Malom Slavkove 

 

Prítomní poslanci: 6 - Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika Gromanová,  

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

 

Neprítomný(í) poslanci: 1 -  Kamil Pompa 

 

Hlavná kontrolórka obce: PhDr. Mária Balková 

Prezenčná listina tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice. 

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice je elektronická nahrávka DVD nosiča č. 6/1, 2/2019. 

 

1. Otvorenie zasadania  

     Starosta obce Malý Slavkov p. Ladislav Oravec zahájil 7. zasadanie obecného zastupiteľstva, 

privítal prítomných, p. kontrolórku, poslancov.  Skonštatoval, že 7. zasadanie obecného 

zastupiteľstva  je uznášania schopné, zo siedmych poslancov je prítomných šesť poslancov (Ing. 

František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika Gromanová, PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, 

Ľudovít Svocák), neprítomný je jeden poslanec (Kamil Pompa).  

 

2. Schválenie programu  

Starosta obce predložil prítomným  poslancom  na rokovanie program na 7. zasadanie obecného 

zastupiteľstva. Keďže nikto z prítomných nemal pozmeňujúci návrh, dal hlasovať za uvedený 

program. 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k 2. bodu programu uznesenie č. 63: Obecné zastupiteľstvo v Malom 

Slavkove schvaľuje program 7. zasadania OZ   

1. Otvorenie zasadania  

2. Schválenie programu  

3. Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Správa o kontrolnej činnosti HK obce Malý Slavkov za uplynulé obdobie/II. polrok 2018 a I. 

polrok 2019 

6. Zmluva o zriadení vecného bremena medzi obcou Malý Slavkov a REA Tatry, s. r. o. 

Bratislava  

7. Žiadosť o zámenu pozemkov medzi obcou Malý Slavkov a p. Stupákom s manželkou, par. č 

412/71 za  par. č. 412/73, 412/74   

8. Žiadosť o odkúpenie pozemku p. Stupáka s manželkou, par. č. 412/72   

9. Žiadosť opätovná o odkúpenie pozemku- predzáhradky p. Františka Bartka par. č. 126/1  

10. Žiadosť o odkúpenie pozemku p. Dominka Mareka, par. č. 457/49 

11. Rôzne  

12. Interpelácia poslancov 
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13. Diskusia 

14. Záver 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov: 7     

                                                                                                    

                        

3.  Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa 
Do návrhovej komisie boli starostom navrhnutí -  Ing. František Bartko, PaedDr. Ján Klein 

za overovateľov zápisnice boli určení – Anatolij Dejneka, Ing. Tomáš Pix 

za zapisovateľku bola určená Veronika Pirožeková. 

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove k 3. bodu programu uznesenie č. 64: Obecné zastupiteľstvo 

v Malom Slavkove 

A/schvaľuje 

návrhovú komisiu v zložení: Ing. František Bartko, PaedDr. Ján Klein  

B/berie na vedomie, 
že starosta obce určil  

overovateľov zápisnice: Anatolij Dejneka, Ing. Tomáš Pix 

a zapisovateľku: Veronika Pirožeková 

  

Hlasovanie:  

Počet všetkých poslancov: 7     

                           

                                                                                 

4. Kontrola plnenia uznesení 

L. Oravec (starosta obce) - predložil na rokovanie prítomným poslancom kontrolu plnenia uznesení 

z 5. a 6. zasadania  OZ, konaného dňa 26. 06. 2019 a 13. 09. 2019.   

Keďže prítomní poslanci nemali k predloženej kontrole žiadne otázky, člen NK prečítal návrh 

uznesenia č. 65 a  starosta požiadal prítomných poslancov o hlasovanie. Obecné zastupiteľstvo prijalo 

k 4. bodu programu uznesenie č. 65: Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove berie na vedomie 

kontrolu plnenia uznesení z 5. a 6.  zasadania  OZ, konaného 26. 06. 2019 13. 09. 2019,  ako 

informatívnu. 

 

 

   Počet Mená poslancov 

Za: 

6 Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika 

Gromanová,  PaedDr. Ján Klein,  Ing. Tomáš Pix Ľudovít 

Svocák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Kamil Pompa 

Nehlasovali: 0  

   Počet Mená poslancov 

Za: 

6 Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika 

Gromanová,  PaedDr. Ján Klein,  Ing. Tomáš Pix, Ľudovít 

Svocák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Kamil Pompa 

Nehlasovali: 0  
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Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 

6 Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika 

Gromanová,  PaedDr. Ján Klein,  Ing. Tomáš Pix, Ľudovít 

Svocák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Kamil Pompa 

Nehlasovali: 0  

Počet všetkých poslancov: 7       

 

5. Správa o kontrolnej činnosti HK obce Malý Slavkov za uplynulé obdobie/II. polrok 2018 a I. 

polrok 2019 

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – predložil prítomným Správu o kontrolnej činnosti HK obce Malý 

Slavkov za uplynulé obdobie/II. polrok 2018 a I. polrok 2019. Správu mali k dispozícii v pracovných 

materiáloch, tak majú možnosť sa k predloženému vyjadriť. Prítomní nemali žiadne doplňujúce 

návrhy, v plnom rozsahu zobrali predloženú správu na vedomie. Starosta požiadal člena  NK, aby 

prečítal návrh uznesenia č. 66 a následne dal hlasovať. Obecné zastupiteľstvo prijalo k 5. bodu 

programu uznesenie č. 66: Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove berie na vedomie Správu 

o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  obce Malý Slavkov za uplynulé obdobie/II. polrok 2018 

a I. polrok 2019. 

 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 

6 Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika 

Gromanová,  PaedDr. Ján Klein,  Ing. Tomáš Pix, Ľudovít 

Svocák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Kamil Pompa 

Nehlasovali: 0  

Počet všetkých poslancov: 7       

Správa o kontrolnej činnosti HK obce Malý Slavkov za uplynulé obdobie/II. polrok 2018 a I. polrok 

2019 tvorí neoddeliteľnú časť tejto zápisnice.  

 

6. Zmluva o zriadení vecného bremena medzi obcou Malý Slavkov a REA Tatry, s. r. o.         

   Bratislava  

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informoval  prítomných poslancov, že v r. 2014 OZ odsúhlasilo, 

Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena medzi obcou Malý Slavkov a firmou 

REA TATRY z dôvodu výstavby inžinierskych stavieb - miestnej komunikácie a kanalizácie na 

golfe. Teraz je už miestna komunikácia skolaudovaná, z uvedeného dôvodu je  potrebné, aby medzi 

sebou uzatvorili (obec Malý Slavkov na strane oprávnený a firma REA TATRY  na strane  povinný) 

Zmluvu o zriadení vecného bremena. Návrh zmluvy mali k dispozícii v pracovných materiáloch, 

dáva im priestor, nech sa vyjadria. 

P. Tomáš Pix Ing. (poslanec OZ) – poukazuje, že komunikácia je už poškodená , čo s tým? 

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informoval, že je dohoda medzi REA TATRY a firmou BEDIK, 

na opravu poškodenej cesty ( MK je už  majetkom obce). Cesta je už vyplatená, kanál nám preplatia, 

zatiaľ len 80 % z oprávnenej sumy a 15 % až po vybudovaní ČOV.  
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P. Ľudovít Svocák (poslanec OZ) – pripomína, že aj na Kráľovskej ulici je stará diera na MK. 

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – čakalo sa, pokiaľ to poriadne usadne, chcú tam dať studený 

asfalt. Po krátkej rozprave člen návrhovej komisie prečítal návrh na  uznesenie č. 67 a starosta dal 

hlasovať  za uvedené uznesenie. Obecné zastupiteľstvo prijalo k 6. bodu programu uznesenie č. 67: 

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove schvaľuje Zmluvu o zriadení vecného bremena medzi 

obcou Malý Slavkov a REA Tatry, s. r. o. Bratislava. 

  

Hlasovanie:  

Počet všetkých poslancov: 7     

 

7. Žiadosť o zámenu pozemkov medzi obcou Malý Slavkov a p. Stupákom s manželkou, par. č      

    412/71 za  par. č. 412/73, 412/74   

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – predložil na rokovanie žiadosť p. Stupáka s manželkou o zámenu 

pozemkov medzi obcou (par.č. 412/71 o výmere 19 m2) a žiadateľmi (par. č. 412/73, o výmere 26 m2 

a  412/74,  o výmere 2 m2 ). Žiadatelia kúpili nehnuteľnosť na ul. Sv. Michala v r. 2019 a v zmysle 

žiadosti by chceli zarovnať hranice pozemku okolo rodinného domu. Podľa GP ide o časť pozemku, 

ktorý si neoprávnene oplotil bývalý vlastník susediacej nehnuteľnosti a ten ju nedávno predal. 

Starosta ho upozornil na skutočnosť, že predáva aj to, čo nemá vysporiadané. Bol za ním už aj nový 

majiteľ, ktorý tiež prejavil záujem o kúpu predmetného pozemku. Naopak p. Stupák mu však hovoril, 

že jeho nový sused nemá záujem o odkúpenie obecného pozemku. Z pohľadu obce je jedno, ktorý 

z nich to vysporiada.  Materiály aj GP mali k dispozícii, p. poslanci sa môžu  k tomu vyjadriť.   

V rozprave diskutovali, ako to vyriešiť. Starosta navrhoval, aby  dnes body 7. a 8. zobrali na vedomie, 

oslovia obidvoch záujemcov, nech dajú na papieri,  že sa  dohodli.  

Poslanci p. Svocák a Ing. Pix – sú za to, aby sa to teraz vyriešilo. Nič tým nezískajú. Je tu písomná 

žiadosť p. Stupáka s manželkou a žiadna iná, tak ju  riešme dnes. 

P. Anatolij Dejneka (poslanec OZ) –  nový majiteľ  pozemku bol predávajúcim zavedený. 

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – nie, kupujúci bol upozornený, že pozemok nie je taký veľký, ako 

je ohradený plotom. Po rozprave sa zhodli na tom, riešiť uvedenú žiadosť schválením zámeny 

pozemkov medzi obcou Malý Slavkov a p. Stupákom. Starosta obce požiadal člena návrhovej 

komisie, aby prečítal návrh na uznesenie č. 68 a požiadal prítomných poslancov o hlasovanie. Obecné 

zastupiteľstvo prijalo k 7. bodu programu uznesenie č. 68: Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 

schvaľuje žiadosť o zámenu pozemkov medzi obcou Malý Slavkov a Petrom Stupákom, nar. 14. 10. 

1987, trvale bytom Lanškrounská 22, Kežmarok, a manž. Monikou Stupákovou, r. Spodniková, Ing. 

nar. 30. 12. 1987, trvale bytom Lanškrounská 22, Kežmarok, pozemok vo vlastníctve obce parcela C 

KN číslo 412/71, druh pozemku ostatná plocha,  o výmere 19 m2, ktorá vznikla oddelením od  parcely 

C KN č.  412/1, o výmere 12 114 m2 evidovanej v katastri nehnuteľnosti na LV č. 1  v k. ú. obce 

Malý Slavkov, za  pozemok vo vlastníctve Stupák Peter a Monika, r. Spodniková, Ing., parcela C KN 

číslo 412/73, druh pozemku ostatná plocha,  o výmere 26 m2 a parcela C KN číslo 412/74, druh 

pozemku ostatná plocha,  o výmere 2 m2,  ktoré vznikli oddelením od  parcely C KN č.  412/35, 

o výmere 938 m2 evidovanej v katastri nehnuteľnosti na LV č. 472  v k. ú. obce Malý Slavkov, 

v zmysle geometrického plánu č. 47/2019, zo dňa 05. 06. 2019, vyhotoveným Ing. Jánom Maniakom 

– geodetom, Medňanského 50, Spišská Belá, ktorý autorizačne overil dňa 06. 06. 2019, Ing. Vladimír 

   Počet Mená poslancov 

Za: 

6 Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika 

Gromanová,  PaedDr. Ján Klein,  Ing. Tomáš Pix, Ľudovít 

Svocák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Kamil Pompa 

Nehlasovali: 0  



5 
Zápisnica zo 7. zasadania OZ v Malom Slavkove, konaného dňa 25. 09. 2019. 

Kupčo  a úradne overila dňa 20. 06. 2019, pod číslom G1 379/19, Ing. Iveta Kapolková, OÚ 

Kežmarok, Katastrálny odbor. 

 

Hlasovanie:  

Návrh plánu kontrolnej činnosti tvorí neoddeliteľnú časť tejto zápisnice.   
 

8. Žiadosť o odkúpenie pozemku p. Stupáka s manželkou, par. č. 412/72   

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – predložil na rokovanie žiadosť p. Stupáka a manž.  o odkúpenie 

pozemku par. č. 412/72 o výmere 104 m2 v zmysle predloženého GP.  V podstate sa o tom rozprávalo 

už pri rokovaní predošlého bodu. Žiadatelia majú záujem vysporiadať priľahlé pozemky okolo ich 

nehnuteľnosti tak, aby bol pozemok zarovnaný. Dáva priestor poslancom, aby sa k uvedenej žiadosti 

vyjadrili.  

P. František Bartko Ing. (poslanec OZ) – konštatuje, že tu ide o klin o výmere 104 m2, vidí to ako 

priestor pre obec nevyužiteľný. Je za to aby sa to predalo, nie však osobitným zreteľom. 

P. Mária Balková PhDr. (HK) – uviedla, že ak je v záujme obce predať predmetný pozemok, tak v 

tomto prípade by mali k predaju  majetku obce  pristúpiť cez VOS.  

P. Ľudovít Svocák (poslanec OZ) – vyriešme to dnes, čo tým získame, keď to odložíme.  

V rozprave väčšina prítomných skonštatovala, že najspravodlivejší spôsob aj voči prípadne iným 

záujemcom o predmetný pozemok (napr. spomenutý sused žiadateľov), môžu  pozemok predať na 

základe obchodno-verejnej súťaže. Verejnou súťažou nevylúčia ani jedného, môžu sa prihlásiť 

obidvaja. Na ďalšom zastupiteľstve sa uznesú na podmienkach VOS, ktoré budú tvoriť obsah 

uznesenia zastupiteľstva. Starosta požiadal člena návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia  č. 

69 k bodu 8. Po jeho prečítaní  dal starosta obce hlasovať.  

Obecné zastupiteľstvo prijalo k 8. bodu programu uznesenie č. 69: Obecné zastupiteľstvo v Malom 

Slavkove schvaľuje zámer odpredaja  pozemku vo vlastníctve obce,  parcelné číslo C-KN 412/72, 

druh pozemku ostatné plochy o výmere 104 m2, vytvoreného odčlenením od parcely číslo C-KN 

412/1, druh pozemku ostatné plochy, o výmere 2114 m2, vedených na LV č.1, v zmysle 

geometrického plánu č. 47/2019, zo dňa 05. 06. 2019, vyhotoveným Ing. Jánom Maniakom – 

geodetom,  za cenu minimálne 11,00 €/m2. Predaj sa uskutoční spôsobom podľa § 9a ods. 1 písm. a) 

zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí, t. j  formou obchodno-verejnej súťaže. 

 

Hlasovanie:  

Počet všetkých poslancov: 7     

 

   Počet Mená poslancov 

Za: 

6 Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika 

Gromanová,  PaedDr. Ján Klein,  Ing. Tomáš Pix, Ľudovít 

Svocák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Kamil Pompa 

Nehlasovali: 0  

   Počet Mená poslancov 

Za: 

6 Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika 

Gromanová,  PaedDr. Ján Klein,  Ing. Tomáš Pix, Ľudovít 

Svocák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Kamil Pompa 

Nehlasovali: 0  
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9. Žiadosť opätovná o odkúpenie pozemku- predzáhradky p. Františka Bartka par. č. 126/1  

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informoval prítomných o opätovnej žiadosti o odkúpenie 

pozemku – predzáhradky  p. Bartka. Dáva slovo poslancom, aby sa vyjadrili k listu, ktorý im 

adresoval  p. Bartko, a ktorý bol súčasťou pracovných materiálov.   

P. Anatolij Dejneka (poslanec OZ) – nechápe p. Bartka, prečo to riešil  takýmto listom. Ak to tak 

vidí, ako to opísal v liste, prečo sa neprišiel o tom porozprávať osobne. Na zastupiteľstve sme sa 

predsa dohodli, že sa to odpredá  až po zameraní.   

P. Veronika Gromanová Mgr. (poslanec OZ) – bola nemilo prekvapená z obsahu listu. Obracia sa na 

poslanca p.  Bartka a pýta sa, čo to podľa neho je relevantne prejednaná žiadosť a o aké osobné 

averzie tu ide. Predajom pozemkov v danej lokalite sa predsa riadne zaoberali. Spoločne sa dohodli 

na určitom postupe pri predávaní týchto pozemkov. Vtedy to vyzeralo tak, že je to pre každého  z nich  

zrozumiteľné.. Nechápe, prečo ten list s vyhrážkami.     

P. František Bartko Ing. (poslanec OZ) – ohradil sa, že list nepísal on. Odosielateľ listu (žiadateľ) to 

vidí tak, ako uviedol v liste - nemá uznesenie, v ktorom by bolo zreteľne  uvedené, prečo neodpredať 

pozemok. P. poslanec pripomenul, že v podstate on dal návrh riešiť odpredaje pozemkov v tejto časti 

obce za účelom, aby sa všetko vysporiadalo, aby si občania mohli odkúpiť od obce to, čo doteraz len 

užívali. Doma sa tým zaoberal, pozeral mapy, prepočítal metre a vyšlo mu z toho, že tam vyjde 

chodník, cesta aj pozemok na odpredaj žiadateľom. Chcel, aby to bolo spravodlivé, aby sa to všetko 

zameralo. Rozprával s dotknutými  občanmi a väčšina z nich si chce vysporiadať pozemky pred 

svojimi RD. V minulosti už predsa obec odpredávala predzáhradky. Teraz je s tým  problém, aj keď 

žiadatelia prehlásili, že by obci nerobili problémy v prípade výstavby chodníka (vecné bremeno). 

Zatiaľ nevidí uznesenie. Ústne sa dohodli, že keď to bude zamerané, pozemky odpredajú. On to chce 

teraz na papieri. On na tom liste nevidí nič zlé. 

P. Tomáš Pix Ing. (poslanec OZ) – dôrazne uviedol, že pozemky v tejto lokalite sa budú predávať až 

po vybudovaní chodníka a cesty. On  nebol v minulosti, a nebude ani  teraz za odpredaj pozemkov 

tam, kde ide o pozemok potrebný pre verejno-prospešný projekt obce. Tento list je urážkou ich 

všetkých. Nezakladá sa na pravde. Tak, ako už bolo povedané, jasne sa dohodli na podmienkach, 

kedy budú uvedené pozemky predmetom odpredaja. Predsa obec dopredu nepredá pozemky, ktoré 

by mohla neskôr potrebovať (napr. pri výstavbe chodníka, či cesty, na uloženie stavebného materiálu 

a pod.).  

P. Ján Klein PaedDr. (poslanec OZ) – číta prijaté uznesenia ohľadom súhlasu odpredaja pozemkov 

na ľavej strane a uznesenie o nesúhlase odpredaja na strane pravej. Poukazuje aj na to, že  žiadosť je 

na  odpredaj predzáhradky, no na tejto strane ulice, v predmetnej lokalite  nie je žiadna predzáhradka. 

V liste p. Bartko poukazuje na to, že aj v minulosti predávali predzáhradky. Áno, predávali sa na 

druhej strane ulice preto, aby si ľudia vysporiadali už dávno v minulosti vybudované predzáhradky 

stojace na obecnom pozemku. Na strane, kde je už vybudovaný chodník, sa predzáhradky  

neodpredávali, lebo obec nebola ich vlastníkom.  

P. František Bartko Ing. (poslanec OZ) – uviedol, že aj oni si v minulosti mohli postaviť pred domom 

predzáhradku, povolenie z mestského úradu na to mali. Neurobili tak, pretože pozemok nebol v ich 

vlastníctve.   

P. Ľudovít Svocák (poslanec OZ) – sa tiež pozastavuje a nepáči sa mu to, o akých osobných averziách 

sa v liste píše. Tiež má za to, že sa spoločne riadne dohodli, ako sa bude  postupovať,  a čo je potrebné 

najskôr urobiť pred možným odpredajom pozemkov pred domami v tejto lokalite.  Rokovali o tom 

najmenej 1 hodinu. Dohodli sa a jednohlasne rozhodli (prítomný bol plný počet poslancov 7), že 

nesúhlasia s odpredajom. Nevidí v tom nič nejasné.  

P. Veronika Gromanová Mgr. (poslanec OZ) – myslí si, že ak budú o tom hlasovať aj dnes, tak to 

vyjde rovnako aj teraz. 

P. František Bartko Ing. (poslanec OZ) – on na tom liste nevidí nič zlé. Opäť pripomína minulosť, že 

rozprával so starostom osobne aj mimo zastupiteľstva. Raz mu povedal tak, inokedy ináč. Bol 

zavedený rečami na zastupiteľstve i starostom. Teraz, keď už je všetko zamerané, chce to mať na 

papieri, či odpredajú pozemok alebo nie. 

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – uviedol, že má vedomosť o tom, že list písal p. poslanec. Povie 

len toľko, že ak to chcú odkúpiť, nech si dajú vypracovať GP a potom sa o tom bude rokovať. 
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Podotýka, že uznesenia sa píšu vecne a zrozumiteľne, čo je na prijatom uznesení nepochopiteľné. 

Poukazuje na to, že  všetci poslanci hlasovali za nesúhlas odpredaja  (na čo boli upozornení), teda aj 

on. Najskôr sa dohodli, po ktorej strane bude pokračovať dostavba chodníka na Gerlachovskej ulici.  

On má za to, že je nelogické predať pozemok skôr. Pri výstavbe môžu nastať  rôzne problémy. Po 

vybudovaní chodníka a cesty sa to dá porealizačne zamerať. Budú  vytýčené hranice, až potom  sa 

bude predávať zvyšný pozemok, ak bude záujem. 

P. František Bartko Ing. (poslanec OZ) – mi dáme vypracovať GP a nakoniec sa to neodpredá. Mal 

za to, aby to bolo spravodlivé, že  sa to zameria, obec dá vypracovať GP.  

P. Mária Balková PhDr. (HK obce) – upozorňuje p. poslanca Bartka, aby si uvedomil, že poslanec je  

orgán obce, nie súkromná osoba a  predovšetkým má hájiť záujmy obce. Je nerozum predať skôr, ako 

bude vybudovaný zámer obce. Keďže prijali uznesenie, tak to chápala, že je to už ok.  

Na záver rozpravy sa všetci prítomní zhodli, že odpredaj pozemkov v tejto časti bude možný až po 

zrealizovaní cesty a chodníka. Starosta požiadal člena návrhovej komisie, aby prečítal návrh na uz. č. 

70  k bodu 9 a následne požiadal poslancov, aby hlasovali za prečítané uznesenie.  

Obecné zastupiteľstvo prijalo k 9. bodu programu uznesenie č. 70: Obecné zastupiteľstvo v Malom 

Slavkove A/ berie na vedomie opätovnú žiadosť o odkúpenie pozemku - predzáhradky p. Františka 

Bartka par. č. 126/1 

B/ konštatuje, že odpredaj pozemkov v tejto časti obce Malý Slavkov, t. j. na Gerlachovskej ulici v 

línii od č. 47 po č. 69 (len nepárne č. d.)  bude možný až  po zrealizovaní verejno-prospešných stavieb, 

t. j. cesty a chodníka. 

Hlasovanie:  

Počet všetkých poslancov: 7     

 

10. Žiadosť o odkúpenie pozemku p. Dominka Mareka, par. č. 457/49 

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – uviedol, že ide o pozemok, ktorého odpredaj nedávno schválili. 

Predložený  GP bol zhotovený skôr, ako boli zhotovené GP iných kupujúcich v tejto lokalite. 

Medzitým sa odpredávali pozemky podľa neskôr zhotovených GP, kde boli zmenené čísla parciel. 

Z uvedeného vyplýva, že GP, ktorý predložil p. Marek bol neplatný. Preto obec informovala o tejto 

skutočnosti žiadateľa a on podal novú žiadosť s aktuálnym GP. Ide tu teraz len o zmeny 

v prečíslovaní parciel, výmera je totožná s predošlou žiadosťou. Prítomní nazreli do nového GP, 

overili uvedené informácie a zobrali túto skutočnosť na vedomie. Potom starosta požiadal člena 

návrhovej komisie, aby prečítal návrh na uz. č. 71 k bodu 10 a následne požiadal poslancov, aby 

hlasovali za prečítané uznesenie.  

Obecné zastupiteľstvo prijalo k 10. bodu programu uznesenie č. 71: Obecné zastupiteľstvo v Malom 

Slavkove A/ súhlasí s predajom pozemku vo vlastníctve obce, parcela C KN číslo 457/49, druh 

pozemku ostatná plocha,  o výmere 122 m2, ktorá vznikla oddelením od  parcely C KN č.  457/37, 

druh pozemku ostatná plocha, o výmere 370 m2, evidovanej v katastri nehnuteľnosti na LV č. 1  v k. 

ú. obce Malý Slavkov, žiadateľovi Dominikovi Marekovi, rod. Marek, nar. 27. 08. 1992, bytom  Malý 

Slavkov, Gerlachovská 30/66. 

B/ schvaľuje v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov  spôsob prevodu pozemkov parcela C KN číslo 457/49, druh pozemku ostatná 

plocha,  o výmere 122 m2,  prevod sa uskutoční  podľa § 9a ods. 8 písm. e), zákona 138/1991 Zb. o 

majetku obcí, t. j. podľa osobitného zreteľa, za cenu  7,- €/m2 (V zmysle Zásad hospodárenia 

s majetkom obce). 

 Počet Mená poslancov 

Za: 
6 Ing. František Bartko, , Mgr. Veronika Gromanová,  PaedDr. 

Ján Klein,  Ing. Tomáš Pix, Ľudovít Svocák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Anatolij Dejneka, Kamil Pompa 

Nehlasovali: 0  



8 
Zápisnica zo 7. zasadania OZ v Malom Slavkove, konaného dňa 25. 09. 2019. 

Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že ide  o pozemok  okolo stavby, priľahlú plochu, ktorá 

svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, ktorá je vo vlastníctve 

nadobúdateľa. (V zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce Malý Slavkov č. 2/2012, § 12, písm. 

g)). 

 

Hlasovanie:  

Počet všetkých poslancov: 7     

 

11. Rôzne  

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – obec má k dispozícií schválený projekt dopravného značenia 

v obci. Bola za ním p. Trembáčová a po nahliadnutí do projektu podala ústnu námietku  na zriadenie 

retardéra pred jej nehnuteľnosťou.  Menovaná podala podnet aj na Okresný úrad v Kežmarku. 

V spoločnej rozprave  prítomní konštatovali, že to môže povedať každý, že nechce redardér. Je  to 

neopodstatnený podnet. Máme pred sebou   projekt dopravného značenia, zhotovil ho odborník. 

Zhodli sa na tom, že nové dopravné  značenie v obci sa bude realizovať podľa schváleného  projektu, 

nič sa nebude meniť.  

Starosta požiadal člena návrhovej komisie, aby prečítal návrh na uz. č. 72 k bodu 11 a následne 

požiadal poslancov, aby hlasovali za prečítané uznesenie.  

Obecné zastupiteľstvo prijalo k 11. bodu programu uznesenie č. 72:   Obecné zastupiteľstvo v Malom 

Slavkove A/ prerokovalo podnet p. Trembáčovej ohľadom nového projektu  dopravného značenia 

v obci Malý Slavkov a skonštatovalo, že je neopodstatnený 

B/ schvaľuje 

predložený projekt dopravného značenia v obci Malý Slavkov 

 

Hlasovanie:  

Počet všetkých poslancov: 7     

 

12. Interpelácia  

Nikto z  prítomných poslancov neinterpeloval p. starostu. 

 

13. Diskusia 

P. Veronika Gromanová Mgr. (poslanec OZ) – p. Fronc sa jej pýtal o chodník na Lúčnej ulici. 

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – on osobne telefonoval s p. Froncom a upozornil ho na to, že robí 

plot na strane kadiaľ možno pôjde chodník. Projekty robila firma ISPO (je to spoľahlivá firma, ktorá 

už v obci stavala chodníky a MK). Čo sa týka terénu, tu nebude problém, pretože chodník sa dá 

zapustiť alebo sa bude kopírovať terén. Občania teda nebudú mať problém dostať sa na svoj pozemok. 

Zatiaľ ešte nikto nepovedal,  na ktorej strane bude chodník.   

   Počet Mená poslancov 

Za: 
5 Ing. František Bartko, Mgr. Veronika Gromanová,  PaedDr. 

Ján Klein,  Ing. Tomáš Pix, Ľudovít Svocák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Anatolij Dejneka, Kamil Pompa 

Nehlasovali: 0  

   Počet Mená poslancov 

Za: 
5 Ing. František Bartko, , Mgr. Veronika Gromanová,  PaedDr. 

Ján Klein,  Ing. Tomáš Pix, Ľudovít Svocák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Anatolij Dejneka,  Kamil Pompa 

Nehlasovali: 0  
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Starosta v krátkosti informoval prítomných o činnosti občianskej hliadky, je s nimi spokojný. Teraz 

vie o všetkom, čo sa v obci deje.  

 

14. Záver 

     Starosta obce Ladislav Oravec poďakoval prítomným za účasť  a ukončil 7. zasadanie obecného 

zastupiteľstva obce Malý Slavkov.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                        Ladislav Oravec  

                                                                                                      starosta obce 

                          

 

Overovatelia: 
 

Anatolij Dejneka                         ........................................ 

 

 

Ing. Tomáš Pix                  ........................................ 

 

 

 

 

Zapísala: Veronika Pirožeková 

 

 

 



 

 

 
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 

 

Malý Slavkov, 25. 09. 2019 

Uznesenia 
zo 7. zasadania obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove 

konaného dňa  25. septembra  2019 o 16.30 hod. v kancelárii starostu v Malom Slavkove 

 

Uznesenie č. 63 

K bodu 2.  Schválenie programu 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

schvaľuje 

program 7. zasadania OZ  

 s týmto programom: 

1. Otvorenie zasadania  

2. Schválenie programu  

3. Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Správa o kontrolnej činnosti HK obce Malý Slavkov za uplynulé obdobie/II. polrok 2018 a I. 

polrok 2019 

6. Zmluva o zriadení vecného bremena medzi obcou Malý Slavkov a REA Tatry, s. r. o. Bratislava  

7. Žiadosť o zámenu pozemkov medzi obcou Malý Slavkov a p. Stupákom s manželkou, par. č 

412/71 za  par. č. 412/73, 412/74   

8. Žiadosť o odkúpenie pozemku p. Stupáka s manželkou, par. č. 412/72   

9. Žiadosť opätovná o odkúpenie pozemku- predzáhradky p. Františka Bartka par. č. 126/1  

10. Žiadosť o odkúpenie pozemku p. Dominka Mareka, par. č. 457/49 

11. Rôzne  

12. Interpelácia poslancov 

13. Diskusia 

14. Záver 

Hlasovanie:  

Počet všetkých poslancov: 7     

                                                                                                    

 

             

                                                                                                             Ladislav Oravec 

                                                                                   starosta obce Malý Slavkov 

 

 

 

 

   Počet Mená poslancov 

Za: 

6 Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika 

Gromanová,  PaedDr. Ján Klein,  Ing. Tomáš Pix Ľudovít 

Svocák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Kamil Pompa 

Nehlasovali: 0  



 

 

Uznesenie č. 64   

K bodu 3.  Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

A/schvaľuje 

návrhovú komisiu v zložení: Ing. František Bartko, PaedDr. Ján Klein 

 

B/berie na vedomie, 
že starosta obce určil  

overovateľov zápisnice: Anatolij Dejneka, Ing. Tomáš Pix 

a zapisovateľku: Veronika Pirožeková  

Hlasovanie:  

Počet všetkých poslancov: 7     

      

 

 

 

                                                                                                             Ladislav Oravec 

                                                                           starosta obce Malý Slavkov 

 

 

 

Uznesenie č. 65 

K bodu 4. Kontrola plnenia uznesení 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

berie na vedomie  

kontrolu plnenia uznesení z 5. a 6. zasadania  OZ, konaného 26. 06. a 13. 09. 2019  

Hlasovanie:  

Počet všetkých poslancov: 7     

      

 

 

 

 

                                                                                                             Ladislav Oravec 

                                                                           starosta obce Malý Slavkov 

 

   Počet Mená poslancov 

Za: 

6 Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika 

Gromanová,  PaedDr. Ján Klein,  Ing. Tomáš Pix, Ľudovít 

Svocák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Kamil Pompa 

Nehlasovali: 0  

   Počet Mená poslancov 

Za: 

6 Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika 

Gromanová,  PaedDr. Ján Klein,  Ing. Tomáš Pix, Ľudovít 

Svocák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Kamil Pompa 

Nehlasovali: 0  



 

 

Uznesenie č. 66 

K bodu 5. Správa o kontrolnej činnosti HK obce Malý Slavkov za uplynulé obdobie/II. polrok 2018 a I. 

polrok 2019 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

berie na vedomie  

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  obce Malý Slavkov za uplynulé obdobie/II. polrok 2018 

a I. polrok 2019 

Hlasovanie:  

Počet všetkých poslancov: 7     

      

 

 

 

                                                                                                             Ladislav Oravec 

                                                                           starosta obce Malý Slavkov 

 

 

 

 

Uznesenie č. 67 

K bodu 6. Zmluva o zriadení vecného bremena medzi obcou Malý Slavkov a REA Tatry, s. r. o. 

Bratislava  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

schvaľuje  

Zmluvu o zriadení vecného bremena medzi obcou Malý Slavkov a REA Tatry, s. r. o. Bratislava  

Hlasovanie:  

Počet všetkých poslancov: 7     

      

 

 

 

                                                                                                             Ladislav Oravec 

                                                                           starosta obce Malý Slavkov 

 

 

 

   Počet Mená poslancov 

Za: 

6 Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika 

Gromanová,  PaedDr. Ján Klein,  Ing. Tomáš Pix, Ľudovít 

Svocák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Kamil Pompa 

Nehlasovali: 0  

   Počet Mená poslancov 

Za: 

6 Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika 

Gromanová,  PaedDr. Ján Klein,  Ing. Tomáš Pix, Ľudovít 

Svocák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Kamil Pompa 

Nehlasovali: 0  



Uznesenie č. 68 

K bodu 7. Žiadosť o zámenu pozemkov medzi obcou Malý Slavkov a p. Stupákom s manželkou, 

par. č 412/71 za  par. č. 412/73, 412/74   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

schvaľuje  

žiadosť o zámenu pozemkov medzi obcou Malý Slavkov a Petrom Stupákom, nar. 14. 10. 1987, trvale 

bytom Lanškrounská 22, Kežmarok, a manž. Monikou Stupákovou, r. Spodniková, Ing. nar. 30. 12. 1987, 

trvale bytom Lanškrounská 22, Kežmarok, pozemok vo vlastníctve obce parcela C KN číslo 412/71, druh 

pozemku ostatná plocha,  o výmere 19 m2, ktorá vznikla oddelením od  parcely C KN č.  412/1, o výmere 

12114 m2 evidovanej v katastri nehnuteľnosti na LV č. 1  v k. ú. obce Malý Slavkov, za  pozemok vo 

vlastníctve Stupák Peter a Monika r. Spodniková, Ing., parcela C KN číslo 412/73, druh pozemku ostatná 

plocha,  o výmere 26 m2 a parcela C KN číslo 412/74, druh pozemku ostatná plocha,  o výmere 2 m2,  

ktoré vznikli oddelením od  parcely C KN č.  412/35, o výmere 938 m2 evidovanej v katastri nehnuteľnosti 

na LV č. 472  v k. ú. obce Malý Slavkov, v zmysle geometrického plánu č. 47/2019, zo dňa 05. 06. 2019, 

vyhotoveným Ing. Jánom Maniakom – geodetom, Medňanského 50, Spišská Belá, ktorý autorizačne overil 

dňa 06. 06. 2019, Ing. Vladimír Kupčo  a úradne overila dňa 20. 06. 2019, pod číslom G1 379/19, Ing. 

Iveta Kapolková, OÚ Kežmarok, Katastrálny odbor 

Hlasovanie:  

Počet všetkých poslancov: 7     

     

                                                                                                             Ladislav Oravec 

                                                                           starosta obce Malý Slavkov 

Uznesenie č. 69 

K bodu 7. Žiadosť o odkúpenie pozemku p. Stupáka s manželkou, par. č. 412/72   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

schvaľuje  

zámer odpredaja  pozemku vo vlastníctve obce,  parcelné číslo C-KN 412/72, druh pozemku ostatné 

plochy o výmere 104 m2, vytvoreného odčlenením od parcely číslo C-KN 412/1, druh pozemku ostatné 

plochy, o výmere 2114 m2, vedených na LV č.1, v zmysle geometrického plánu č. 47/2019, zo dňa 05. 06. 

2019, vyhotoveným Ing. Jánom Maniakom – geodetom,  za cenu minimálne 11,00 €/m2. Predaj sa 

uskutoční spôsobom podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí, t. j  formou 

obchodno  verejnej súťaže. 

Hlasovanie:  

Počet všetkých poslancov: 7     

      

                                                                                                         Ladislav Oravec 

                                                                           starosta obce Malý Slavkov 

 

   Počet Mená poslancov 

Za: 

6 Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika 

Gromanová,  PaedDr. Ján Klein,  Ing. Tomáš Pix, Ľudovít 

Svocák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Kamil Pompa 

Nehlasovali: 0  

   Počet Mená poslancov 

Za: 

6 Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika 

Gromanová,  PaedDr. Ján Klein,  Ing. Tomáš Pix, Ľudovít 

Svocák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Kamil Pompa 

Nehlasovali: 0  



Uznesenie č. 70 

K bodu 8. Žiadosť opätovná o odkúpenie pozemku- predzáhradky p. Františka Bartka par. č. 126/1  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

A/berie na vedomie 

opätovnú žiadosť o odkúpenie pozemku - predzáhradky p. Františka Bartka par. č. 126/1 

B/konštatuje,  

že odpredaj pozemkov v tejto časti obce Malý Slavkov t. j. na Gerlachovskej ulici v línii od č. 47 po č. 69 

(len nepárne č. d.)  bude možný až  po zrealizovaní verejno-prospešných stavieb t. j. cesty a chodníka. 

Hlasovanie:  

Počet všetkých poslancov: 7     

      

 

 

                                                                                                          Ladislav Oravec 

                                                                           starosta obce Malý Slavkov 

 

Uznesenie č. 71 

K bodu 9. Žiadosť o odkúpenie pozemku p. Dominka Mareka, par. č. 457/49 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

A/ súhlasí 

s predajom pozemku vo vlastníctve obce, parcela C KN číslo 457/49, druh pozemku ostatná plocha,  

o výmere 122 m2, ktorá vznikla oddelením od  parcely C KN č.  457/37, druh pozemku ostatná plocha, 

o výmere 370 m2, evidovanej v katastri nehnuteľnosti na LV č. 1  v k. ú. obce Malý Slavkov, žiadateľovi 

Dominikovi Marekovi, rod. Marek, nar. 27. 08. 1992, bytom  Malý Slavkov, Gerlachovská 30/66. 

B/ schvaľuje 

v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  

spôsob prevodu pozemkov parcela C KN číslo 457/49, druh pozemku ostatná plocha,  o výmere 122 m2,  

prevod sa uskutoční  podľa § 9a ods. 8 písm. e), zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí, t. j. podľa 

osobitného zreteľa, za cenu  7,- €/m2 (V zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce). 

Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že ide  o pozemok  okolo stavby, priľahlú plochu, ktorá 

svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, ktorá je vo vlastníctve 

nadobúdateľa. (V zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce Malý Slavkov č. 2/2012, § 12, písm. g)). 

Hlasovanie:  

Počet všetkých poslancov: 7     

     

 

 

                                                                                                          Ladislav Oravec 

                                                                           starosta obce Malý Slavkov 

   Počet Mená poslancov 

Za: 

6 Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika 

Gromanová,  PaedDr. Ján Klein,  Ing. Tomáš Pix, Ľudovít 

Svocák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Kamil Pompa 

Nehlasovali: 0  

   Počet Mená poslancov 

Za: 
5 Ing. František Bartko, Mgr. Veronika Gromanová,  PaedDr. Ján 

Klein,  Ing. Tomáš Pix, Ľudovít Svocák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Anatolij Dejneka, Kamil Pompa 

Nehlasovali: 0  



 

Uznesenie č. 72 

K bodu 10. Rôzne 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

prerokovalo  

podnet p. Trebmačovej ohľadom nového projektu  dopravného značenia v obci Malý Slavkov 

a skonštatovalo, že je neopodstatnený 

schvaľuje 

predložený projekt dopravného značenia v obci Malý Slavkov 

Hlasovanie:  

Počet všetkých poslancov: 7     

      

 

 

 

                                                                                                          Ladislav Oravec 

                                                                           starosta obce Malý Slavkov 

   Počet Mená poslancov 

Za: 
5 Ing. František Bartko, Mgr. Veronika Gromanová,  PaedDr. Ján 

Klein,  Ing. Tomáš Pix, Ľudovít Svocák 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Anatolij Dejneka, Kamil Pompa 

Nehlasovali: 0  
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