O B E C MA L Ý S L A V K O V
Malý SlavkovĽ 10. 02. 2012

ZÁPISNICA
z 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove konaného
dňa 08. a 10. februára 2012 o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti obecného
úradu

Prítomní: pod a prezenčnej listinyĽ ktorá tvorí neoddelite nú súčasť tejto zápisnice.

Program:
1. Otvorenie zasadania a schválenie programu
2. Určenie návrhovej komisieĽ overovate ov zápisnice a zapisovate a
3. Kontrola plnenia uznesení zo14. 12. a 21. 12 . 2011
4. Interpelácia poslancov
5. Informácia o hospodárení obce za mesiac december 2011
6. Vo ba hlavného kontrolóra
7. Schválenie uznesenia z pracovného stretnutia konaného dňa 11. 01. 2012 – pluhovanie
miestnych
komunikácii
8. Schválenie zásad odmeňovania poslancov obecného zastupite stva v Malom Slavkove
9. Žiadosť p. Komiňáka o odkúpenie pozemku
10.Žiadosť REA TATRY Bratislava o zahájenie prác na územnom pláne zóny v lokalite
REA
TATRY- Golfový areál
11.Informácia o technických kontrolách v rámci zariadení Obecného úradu

12.Informácia o množstve a výdajoch za zneškodnenie odpadu za rok 2011
13.Informácia o podaných projektoch Združenia REGIÓN „ TATRY“ Náš vidiek na
pripravovanom
projekte OZ pre rozvoj Regiónu Spiš
14.Informácia o výzve k programu Európa pre občanov – stretnutie družobných miest
15.Rôzne
16.Diskusia
17.Záver

Úvod
Jedenáste zasadnutie obecného zastupite stva zahájil a viedol starosta obce p. Ladislav
Oravec. Privítal poslancov obecného zastupite stva a ostatných hostí.
KonštatovalĽ že obecné zastupite stvo je schopné právoplatne sa uznášaťĽ z počtu 7 je
prítomných 7 poslancov. Predložil na schválenie program schôdzeĽ ak nemá nik z prítomných
doplňujúci bod do programu rokovania.
P. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – požiadalĽ aby bol bod 10 v programe
doplnený o slovo I. etapa
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č.129/2012: Obecné
zastupiteľstvo v Malom Slavkove schvaľuje program 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Malom Slavkove s doplneným bodom č. 10 o výraz I. etapa - Žiadosť REA TATRY
Bratislava o zahájenie prác na územnom pláne zóny v lokalite REA TATRY- Golfový areál – I.
etapa
Hlasovanie:
Za: František BiesĽ Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek PištaĽ Kamil PompaĽ
udovít Svocák
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný(í):

Určenie návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Do návrhovej komisie boli navrhnutí a zvolení: František BiesĽ Marek Pišta
Do volebnej komisie boli navrhnutí a zvolení: Mgr. Ján KleinĽ Kamil Pompa.
Za overovate ov zápisnice boli navrhnutí a zvolení: udovít SvocákĽ Anton Oračko.
Zapisovate zápisnice: Veronika Pirožeková.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č.130/2012: Obecné
zastupiteľstvo v Malom Slavkove schvaľuje
Návrhovú komisiu v zložení: František BiesĽ Marek Pišta
Volebnú komisiu v zložení: Mgr. Ján KleinĽ Kamil Pompa
Overovate ov zápisnice v zložení: udovít SvocákĽ Anton Oračko
Zapisovate : Veronika Pirožeková
Hlasovanie:
za: František BiesĽ Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek Pišta, Kamil Pompa,
udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný:

Neoddelite nou súčasťou tejto zápisnice je elektronická nahrávka nosiča DVD č. 13/1Ľ2Ľ3Ľ4

Kontrola plnenia uznesení zo 14. 12. a 21. 12. 2011

P. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – sa dotazovalĽ prečo nie sú ako
samostatné body programu 11. zasadnutia obecného zastupite stva nesplnené uznesenia
v zmysle uz. č. 113/B/2011 (Obecné zastupite stvo poveruje starostu obce nesplnené

uznesenia č. 97/11Ľ 99/11Ľ 101/11Ľ 130/11 pripraviť do programu budúceho zasadnutia
obecného zastupite stva spolu s materiálmi nesplnených uznesení).
P. Ladislav Oravec (starosta obce) - informoval prítomných k uz. č. 97/2011Ľ v ktorom sa
hovorí o :
uz. č. 83/B/2011 (Žiadosť mesta Kežmarok o udelenie súhlasu na začatie procesu
obstarávania zmeny Územného plánu obce Malý Slavkov - OZ poveruje zástupcu starostu
obce p. Kamila Pompu vyvolať jednanie s mestom Kežmarok oh adom ve kosti predmetného
pozemku pre výstavbu rodinných domov v zmysle žiadosti mesta Kežmarok - na stretnutí
s Ing. PerignáthovouĽ vedúcou majetko - právneho oddelenia mesta Kežmarok bol
informovanýĽ že mesto Kežmarok stiahlo podanie na zmenu ÚPN obceĽ
nebudú nateraz na tom pracovaťĽ nako ko musia rokovať a jednať s firmou REA TATRY.
(Firma má obavyĽ aby mesto Kežmarok nevytvorilo stavebné pozemkyĽ ktoré bude ponúkať
za nižšie ceny ako oni).
: uz. č . 85/B/2011 (Žiadosť občanovĽ aby obec Malý Slavkov odkúpila od mesta Kežmarok
tzv. panelovú cestuĽ ktorá vedie k našim pozemkom - OZ poveruje zástupcu starostu obce p.
Kamila Pompu otvoriť delimitačný proces na novo nájdené parcelyĽ ktoré sú v zastavanom
území obce Malý Slavkov a ich vlastníkom je mesto Kežmarok) – starosta pripomenulĽ že
mesto žiadalo od obce započatie čiastkovej zmenyĽ na druhej strane obec má záujem
o odkúpenie mestských pozemkov (pod panelovou cestou)Ľ preto chcela obec vyvolať
jednanie s mestom Kežmarok a firmou REA TATRYĽ kde by sa dohodlo výhodné riešenie
a rozumná cena za požadované pozemky. KonštatovalĽ že obec musí presne
vyšpecifikovaťĽ ktoré parcely má záujem odkúpiť od mesta Kežmarok. Je potrebné posúdiť
a zistiť ko ko by to obec stálo. Mesto Kežmarok nemá problém odpredať pozemky. Starosta
obce plánoval na tomto zasadnutíĽ že spolu s poslancami vyčlenia a vyšpecifikujú všetky
parcely vo vlastníctve mesta KežmarokĽ ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území obce Malý
SlavkovĽ ale nako ko ide o časovo náročnú prácu prítomní poslanci sa dohodliĽ že na tom
budú pracovať na nastávajúcom pracovnom stretnutí.
P. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – opätovne poukázalĽ že je potrebné
vyčleniť len tie parcelyĽ ktoré sú v zastavanej časti. Na pozemkyĽ o ktoré má obec záujemĽ sa
dá vyhotoviť geometrický plán.
P. František Bies (poslanec obecného zastupite stva) – pripomenulĽ že musia reagovať na
žiadosti občanov a rozhodnúť presne hranicu pokia sa bude kupovať. Je treba presne zistiťĽ či
mesto odpredá predmetné pozemky pod panelovou cestou a dohodnúť sa o čiastkovom
odpredaji pozemkov.
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informovalĽ že mesto Kežmarok nebude kuskovať
parcelyĽ bude chcieť odpredať parcely v celosti, a to je ve a m2. KonštatovalĽ že uz. č.
85/B/2011je naďalej nesplnené.
: uz. č. 86/BĽC/2011 (Žiadosť o riešenie zlej protipovodňovej situácie na Lomnickej ulici č. d.
231/10 -OZ poveruje B/ zástupcu starostu obce p. Kamila Pompu zistiť riešenie pod a
zastavovacej štúdie na odvod dažďovej vodyĽ C/ zástupcu starostu obce p. Kamila Pompu
zabezpečiť odstránenie závady na pretrhnutej odvodňovacej drenáži na Lomnickej ulici pri
rodinnom dome p. Birošíkovej) – uznesenie je v riešeníĽ problém sa bude riešiť na jar.

: uz. č. 87Ľ88/2011(Odpredaj pozemkov na Lomnickej ulici v ochrannom pásme VN) –
starosta informoval prítomných o stanovisku Ing. Kurtiniakovej- pracovníčky stavebného
úraduĽ že v zmysle stavebného zákona obec môže odpredať takýto pozemok s týmĽ že
kupujúci nesmie pod vedením VN nič postaviť.
P. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – žiada od starostu obce predložiť
obecnému zastupite stvu písomné vyjadrenie k tomuto problému od energetikov. Taktiež
žiada do budúcnaĽ aby sa všetky nesplnené uznesenia uvádzali do kontroly plnenia uznesení
až dokia nebudú splnenéĽ nesplnené uznesenia uviesť ako samostatné body do programu
nasledujúceho zasadnutia obecného zastupite stva.
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – konštatovalĽ že uz. č. 87Ľ88/2011 je naďalej nesplnenéĽ
k uz. č. 99/2011 (Žiadosť o začatie delimitačného procesu s mestom Kežmarok) informovalĽ
že delimitačný proces nie je možné začať bez tohoĽ ak nemáme právny dokument
o vlastníctve pozemku – považuje teda toto uznesenie za splnené. K uz. č. 101/2011 (Žiadosť
o vybudovanie rigola pri r. d. p. Škoviru na Gerlachovskej ulici č. 5) informoval prítomnýchĽ
že po jednaní so Slovenskou správou ciest dostal prís ubĽ že možno v r. 2012 získajú financie
a predmetný rigol vyložia betónovými kockamiĽ aby voda z cesty stekala po tomto rigole až
do obecného rigola. Plot si vlastník pozemku môže vybudovať minimálne 0Ľ60m od krajnice
vozovky. KonštatovalĽ že uz. č.101/2011 je splnené. K uz. č. 103/2011
( Zaistiť vrátenie kociek z obecného rigola pri r. d. p. Starinského na obecný pozemok)
informovalĽ že pod a vyjadrenia p. Starinského sú všetky betónové kocky na jeho dvore.
Starosta informoval prítomnýchĽ že teraz nie je možné kocky spočítať nako ko sú
porozhadzovanéĽ zasnežené a zamrznuté. Na jar sa kocky použijú na vyloženie predmetného
rigolaĽ konštatovalĽ že uz. č. 101/2011 je doposia nesplnené. Informoval prítomnýchĽ že
jednal s p. Starinským aj o oplotení pozemku. Ak chcú zabrániť prístupu na obecný pozemokĽ
je potrebné vybudovať plot. Dohodli saĽ že p. Starinský vybuduje plot z jednej strany a obec
z druhej.
P. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – nesúhlasilĽ pretože vlastník krajného
pozemku si robí plot z oboch strán sámĽ neskôr by mohli žiadať postaviť plot aj ostatní
občaniaĽ ktorí vlastnia okrajové pozemky.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č.131A, B /2012: Obecné
zastupiteľstvo v Malom Slavkove A/berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 9.
a 10.zasadnutia obecného zastupiteľstva z 14. a 21. 12. 2011, B/poveruje starostu obce aj
nesplnené uznesenia pripravovať a predkladať v kontrole plnenia uznesení
Hlasovanie:
za: František BiesĽ Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek Pišta, Kamil Pompa,
udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný:

Interpelácia

P. Marek Pišta – poslanec obecného zastupite stva - tlmočil sťažnosť rodičovĽ ktorých detí sú
predškoláciĽ že boli na zápise do prvého ročníka na Základnej škole Dr. Fischera v KežmarkuĽ
kde patria pod a VZN mesta Kežmarok. Bolo im naznačenéĽ že deti nie sú dostatočné zrelé a
pripravené nastúpiť do prvého ročníkaĽ že budú mať odklad. Rodičia cítia zo strany riadite a
školy diskrimináciu.
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – navrholĽ že ak príde rodičom zo školy rozhodnutie
o odkladeĽ je ochotný ísť s rodičmi za riadite om školy a zistiť dôvod neprijatia do prvého
ročníka. Poukázal na faktĽ že je dôležité vyjadrenie detského psychológa a vstupné testy.
Záleží len na rodičovi aký postoj zaujme k danému problému.
P. František Bies (poslanec obecného zastupite stva) - informoval o sťažnosti občanov na
vo ne sa pohybujúcich psov po obci .
Prítomní sa zhodliĽ že skoro pravidelne ide o psov tých istých občanovĽ korí nezabezpečiaĽ
aby sa pes nedostal z ich pozemkov na verejné priestranstvá. Ide o dlhoročný problémĽ je
potrebné prijať prísne opatrenia voči takýmto občanom . V minulosti sa to riešilo odchytom
psov. Bolo to však neefektívneĽ nako ko to obec stálo nemalé finančné výdavky(497Ľ90 €)
a odchytilo sa len málo psov. Starosta obce navrholĽ že pre začiatok pripraví do obecného
rozhlasu výzvu na dodržiavanie všeobecné záväzného nariadenia o podmienkach držania psov
v obci .

Informácia o hospodárení obce za mesiac december 2011

P. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – sa informoval k položke vrátenie
dotácie štátuĽ čerpanie sociálneho fondu.
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – ide o vrátenie nevyčerpanej dotácie poskytnutej zo
štátneho rozpočtu pre MŠ na deti v hmotnej núdzi a dotáciu pre oblasť životného prostredia (
obec nevydala v roku 2011 žiadne rozhodnutie na výrub stromov a pod.) Sociálny fond je
zamestnávate povinný tvoriť v zmysle zákona.
P. František Bies (poslanec obecného zastupite stva - odmena pre bezpečnostného technikaĽ
skladníka COĽ ako to je so skladom a maskami CO, Zamaz – nákup pracovného náradia pre
aktivačnú činnosťĽ fa Trošan Ľ
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – zisťoval u inýchĽ za takúto činnosť by žiadali viac
finančných prostriedkov ako vynakladá obec za prácu s agendou CO a KRĽ ktorá je značne
náročná najmä na odbornosťĽ pracovné náradie sa kupuje z príspevku štátuĽ v zmysle platnej

zmluvy s ÚPSVaR KežmarokĽ a to len na počet pracovníkov aktivačnej činnosti (27)Ľ fa je za
materiál – výbojky do verejného osvetlenia aj za prácu.
P. Anton Oračko (poslanec obecného zastupite stva) – výdavky na prístrešok v školskej
záhrade
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – obec vynaložila finančné prostriedky 340Ľ00 € na
zakúpenie šráub a dosiekĽ ostatný materiál a práca je poskytnutá sponzorsky. Hodnota celého
prístrešku je cca 1500Ľ00 €.
Informoval prítomných o splácaní úveruĽ zostáva splatiť 55 610Ľ00 €Ľ na projekt PL – SR
spolupráce má obec ešte dostať 990Ľ60 € Ľ možno by bolo výhodné nájsť bankuĽ ktorá
poskytuje nižší úrokĽ a tam zobrať úver na zaplatenie dlhuĽ treba to prehodnotiť.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č.132/2012: Obecné
zastupiteľstvo
v Malom Slavkove berie na vedomie informáciu o hospodárení obce za mesiac december 2011
Hlasovanie:
za: František BiesĽ Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek PištaĽ Kamil PompaĽ
udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í):

Voľba hlavného kontrolóra

P. Ladislav Oravec (starosta obce) - informovalĽ že na obecný úrad boli doručené dve obálky
označené „Vo ba hlavného kontrolóra“ Ľ „Neotvárať!“ Komisia v zložení :František BiesĽ
Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek Pišta, Kamil PompaĽ udovít Svocák
zobrala na vedomie a vyhodnotila obidve prihlášky na funkciu hlavného kontrolóra obce prihlášku PhDr. Márie BalkovejĽ bytom Košická Nová Ves a Ing. Viery ČupovejĽ bytom
Vrbov. Obidve uchádzačky splnili kvalifikačné predpoklady a všetky určené požiadavky
a podmienky. Poslanci sa rozhodliĽ že vo ba bude prebiehať verejným hlasovanímĽ
skonštatovaliĽ že vo ba hlavného kontrolóra sa uskutočnila v súlade so zákonom o obecnom
zriadení. Do funkcie hlavného kontrolóra zvolili PhDr. Máriu Balkovú.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č.133/A, B, C/2012: Obecné
zastupiteľstvo v Malom Slavkove A/ rozhoduje, že voľba na funkciu hlavného kontrolóra sa
uskutoční verejným hlasovaním

Hlasovanie:
za: František BiesĽ Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek PištaĽ Kamil PompaĽ
udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í):
B/ konštatuje, že voľba na funkciu hlavného kontrolóra obce sa uskutočnila v súlade so
zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
Hlasovanie:
za: František BiesĽ Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek PištaĽ Kamil PompaĽ
udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í):
C/ volí v súlade s §18a ods.1) a § 18a ods. 5) zákona o obecnom zriadení v platnom znení p.
PhDr. Máriu Balkovú do funkcie hlavného kontrolóra obce Malý Slavkov na dobu určitú od
01. 03.2012 do 28. 02. 2018
Hlasovanie:
za: František BiesĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek PištaĽ udovít Svocák
proti:
zdržal sa: Mgr. Ján KleinĽ Kamil PompaĽ
neprítomný(í):

Schválenie uznesenia z pracovného stretnutia konaného dňa 11. 01. 2012 –
pluhovanie miestnych komunikácii

P. Ladislav Oravec (starosta obce) - predložil na schválenie výsledok výberového konania na
prácu - pluhovanie obce počas zimnej sezónyĽ ktoré sa konalo na pracovnom stretnutí

poslancov dňa 11. 01.2012. Na prácu - pluhovanie obce bol vybratý p. Ján FroncĽ ktorý bude
vykonávať túto prácu za 33Ľ00 € v čistom za jedno pluhovanie.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č.134/2012 Obecné
zastupiteľstvo v Malom Slavkove schvaľuje, že miestne komunikácie v obci Malý Slavkov bude
pluhovať p. Ján Fronc za 33,00 € v čistom za jedno pluhovanie.
Hlasovanie:
za: František BiesĽ Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek PištaĽ Kamil Pompa
proti:
zdržal sa: udovít Svocák

Schválenie zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Malom
Slavkove

P. Ladislav Oravec (starosta obce) - predložil na schválenie Zásady odmeňovania poslancov
obecného zastupite stva v Malom Slavkove.
P. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – sa pozastavil pri odseku
odmeňovanie poslancov ak zabezpečia obecné podujatie. Požiadal starostuĽ aby presne
špecifikoval čo to je zabezpečovať podujatieĽ za ktoré majú byť odmenený. Ide o aktívnu
prípravu a zabezpečenie celého podujatia alebo len o pasívnu účasť (t. j. prítomnosť poslanca)
na podujatí. Vidí vtom značný rozdiel. TíĽ čo sa zapájajú aktívne majú byť ohodnotení
rovnako ako tíĽ ktorí sa len zúčastnia už samotného podujatia? NavrholĽ aby starosta pod a
vlastného zváženia rozdelil odmeny pod a skutočných zásluh jednotlivca.
P. František Bies (poslanec Obecného zastupite stva) – uviedolĽ že treba presne vytypovať
obecné akcie.
P. Ján Klein (poslanec obecného zastupite stva) - navrholĽ aby sa konkrétne rozdelilo
organizovanie obecných akcii medzi jednotlivých poslancovĽ napr. dvaja by organizovali Deň
matiekĽ iní dvaja Úctu k starším a pod. Tak by sa vystriedali pri organizovaní akcii všetci.
Ladislav Oravec (starosta obce) - informovalĽ že ide o akcie Deň matiekĽ Úctu k staršímĽ
Mikuláš. Na pracovnom stretnutí dal starosta návrhĽ aby sa t. r. konal detský karneval
spoločne. Z kapacitných dôvodov to nie je možné. Nevie či bude dobréĽ ak bude on hodnotiť
jednotlivých poslancov.
P. Marek Pišta (poslanec obecného zastupite stva) - sa vyjadrilĽ že trvá na tomĽ aby sa
v budúcnosti obecné akcie organizovali spoločne „bieli aj rómovia“
P. Kamil Pompa (poslanec obecného zastupite stva) – pripomenulĽ že v minulosti sa obecné
podujatia konali spoločne (nedelili sa na rómske akcie a akcie pre bielych). Taktiež

v minulosti neboli poslanci odmeňovaní za toĽ že sa podie ali pri organizovaní obecných
podujatíĽ to zaviedlo zastupite stvoĽ v ktorom neboli rómovia .
Po rozsiahlejšej rozprave či a ako odmeňovať poslancov (okrem odmien za účasť na
zastupite stve 5Ľ00 €/hod.) aj za organizovanie obecných podujatí.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č.135/2012 Obecné
zastupiteľstvo v Malom Slavkove schvaľuje predložené Zásady odmeňovania poslancov
obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove so zmenou v odseku Odmeňovanie poslancov
v bode c/ za aktívnu spoluprácu pri organizovaní a zabezpečovaní podujatí organizovaných
obcou Malý Slavkov patrí poslancom odmena, ktorú rozdelí starosta obce podľa uváženia zo
zostatku financií vyčlenených v rozpočte obce na odmeny poslancov v príslušnom
rozpočtovom roku.
Hlasovanie:
za: František BiesĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek PištaĽ Mgr. Ján KleinĽ udovít Svocák
proti:
zdržal sa: Mgr. Ján KleinĽ Kamil PompaĽ
neprítomný(í):

Žiadosť p. Komiňáka o odkúpenie pozemku
P. Ladislav Oravec (starosta obce) - predložil prítomným poslancom žiadosť p. Františka
Komiňáka o odkúpenie obecného pozemku. Nako ko zo žiadosti nebolo zrejmé o akú plochu
ideĽ starosta nahliadol do katastrálnej mapy (cez PC). ZistiliĽ že sa jedná o menšie plochy
pridružené k žiadate ovej predzáhradke a pozemok pred vjazdom do domu . Požiadal
prítomnýchĽ aby sa vyjadrili k danej žiadosti.
P. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – zdôraznilĽ že už v minulosti žiadalĽ
aby sa také pozemky v zastavanej časti obce predávali zo zrete om na inžinierske siete a
projekty zhotovené na rekonštrukciu miestnych komunikáciiĽ chodníkov v celej obci. Na
projekty boli z obecného rozpočtu vynaložené nemalé finančné prostriedky a nakoniec sa
nebude môcť pod a zhotoveného projektu robiťĽ lebo pozemky budú v súkromnom
vlastníctve. NavrholĽ že ak na tej ulici nie je obecný zámerĽ nech obec vyzve všetkých
vlastníkovĽ ktorí ešte nemajú vysporiadané predzáhradkyĽ či vjazdy do domovĽ aby si ich od
obce odkúpili a dali zhotoviť spoločný geometrický plán.
P. Anton Oračko (poslanec obecného zastupite stva) - pripomenulĽ že v nedávnej minulosti
predchádzajúci poslanci schválili na tej istej ulici odpredaj pozemkov - predzáhradkyĽ vtedy
nebrali do úvahy zhotovené projekty a zámery obce.
P. František Bies (poslanec obecného zastupite stva) – vie o čo ideĽ je to k udný občanĽ no
súhlasil s názorom p. SvocákaĽ je potrebné sa zamýš ať nad budúcnosťouĽ či tam obec nemá

iný zámerĽ napr. chodníkĽ inžinierske siete a pod. Ak tam nie je obecný zámer môže sa
pozemok žiadate ovi odpredať.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č.136/2012 Obecné
zastupiteľstvo v Malom Slavkove súhlasí s odpredajom pozemku p. Františkovi Komiňákovi
po predložení geometrického plánu v cene 1,66 €/m2.
Hlasovanie:
za: Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Kamil PompaĽ
proti:
zdržal sa: František BiesĽ Mgr. Ján KleinĽ udovít Svocák
neprítomný(í): Marek Pišta

Žiadosť REA TATRY Bratislava o zahájenie prác na územnom pláne zóny
v lokalite REA TATRY, Golfový areál – I. etapa

P. Ladislav Oravec (starosta obce) - predložil prítomným žiadosť firmy REA TATRY
o zahájenie prác na územnom pláne zóny v lokalite REA TATRY Krá ovské údolie – golfové
ihriskoĽ I. etapaĽ Malý Slavkov. Ide tu o zástavbu IBVĽ cestovný ruch a plochy športu .
Starosta pripomenulĽ že čiastková zmena ÚPN obce vyvolaná firmou REA TATRY prebehla
v r. 2010. V tomto predloženom zadaní sa nič nové neriešiĽ sú tam len detailnejšie
rozpracované určité časti golfového areálu. Poskytol prítomným k nahliadnutiu zadanie pre
ÚPN zóny. CestyĽ IBV a iné plochy cestovného ruchu bude firma realizovať až po
vybudovaní a skolaudovaní golfového areálu.
P. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – pripomenulĽ že v I. etape nebola
riešená prístupová komunikácia (obchvat) na pozemky firmyĽ ktorú poslanci požadovali a nie
je zapracovaná ani v tomto zadaní.
P. Ladislav Oravec (starosta obce)- informoval prítomných o s.r.o.Ľ ktorá bola založená v r.
2009 s účasťou 80% firma REA TATRY a 20% obec Malý Slavkov.
Firma navrhlaĽ že obci odpredá 13 pozemkov za 35Ľ00 €/m2. Ak by obec predala tieto
pozemky za vyššiu cenu mala by zisk.
Prítomní poslanci aj občania dlho spoločne rozoberali a diskutovali o predloženej
dokumentáciiĽ o pozitívachĽ ale aj negatívachĽ ktoré do budúcna prinesie pre obec. Zhodli saĽ
že je dôležité trvať na požiadavkeĽ aby firma vybudovala príjazdovú komunikáciu – obchvat,
aby sa enormne nezaťažovali (pri výstavbe Krá ovského údolia)Ľ staré ale aj novovybudované
obecné komunikácie.

(Z dôvodu pokročilého času 22.00 hod. a ešte neprerokovaných 7. bodov programuĽ bolo 11.
zasadnutie obecného zastupite stva prerušené. Prítomní poslanci sa dohodliĽ že budú
pokračovať v piatok 10. 02. 2012 o 15. 00 hod.)
Starosta obce privítal prítomných poslancov a Ing. Lizáka na pokračovaní 11. zasadnutia
obecného zastupite stva. Prítomní pokračovali v rozprave o bode 10. Požiadali Ing. LizákaĽ
aby sa vyjadril ako spracovate ÚPN obce Malý SlavkovĽ či môžu súhlasiť s predloženým
zadaním.
Ing. Jaroslav Lizák – informovalĽ že nemá detailne preštudovanú prvú čiastkovú zmenu pre
firmu REA TATRY. Je dôležité vedieť aké § sú v záväznej častiĽ a tak posúdiťĽ či sú dodržané
zákony (ÚPN obce a stavebný zákon). PoukázalĽ že je dôležité na začiatku zmien presadiť
požiadavky a výhrady obceĽ lebo neskôr už nič nezmôžu. Navrhol prítomnýmĽ že za istých
podmienok presne vyšpecifikovaných v prijatom uznesení môžu s predloženou žiadosťou
súhlasiť.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č.137/A,B,C,D/2012
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove podľa § 26 ods. 3 a § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších
predpisov a v zmysle ustanovení § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písmeno g/ zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
A/ prerokovalo
A.1 elektronickú žiadosť firmy REA Tatry, s.r.o., Palisády 33, Bratislava z 2. februára 2012
o začatie
procesu obstarávania Územného plánu zóny Kráľovské údolie – golfové ihrisko, I. etapa,
Malý
Slavkov (zástavba IBV, cestovný ruch a plochy športu) na pozemkoch patriacich tejto
spoločnosti
B/ konštatuje, že
B.1 obstarávanie územného plánu zóny je vyvolané výhradnou potrebou firmy REA Tatry,
s.r.o., Palisády
33, Bratislava,
B.2 požiadavka spracovania územného plánu zóny v lokalite Kráľovské údolie nie je v súlade
s bodom č.
12 prílohy č. 2 (záväzná časť územného plánu obce) VZN Obce Malý Slavkov č. 2/2007
v znení
VZN č. 13/2010 a VZN č. 15/2010 a s § 12 ods. 1 stavebného zákona,
B.3 lokalita zóny Kráľovské údolie nie je bezkolízne dopravne napojená na cestu III/06724

Kežmarok – Malý Slavkov,
B.4 vzhľadom na ustanovenia stavebného zákona o prerokovaní územnoplánovacej
dokumentácie sa
môže stať, že zámery firmy REA Tatry, s.r.o., Palisády 33Ľ BratislavaĽ nebudú akceptované
C/ súhlasí
C.1 so začatím obstarávania zmeny Územného plánu obce Malý Slavkov v lokalite Kráľovské
údolie
s cieľom ustanoviť povinnosť vypracovať územný plán zóny, riešiť prieťah cesty III/06724
(obchvat)
a etapizáciu urbanizácie územia,
C.2 so začatím obstarávania Územného plánu zóny Malý Slavkov, Kráľovské údolie – východ,
za
podmienky úplnej úhrady nákladov spojených s obstarávaním zmeny ÚPN O Malý Slavkov
v lokalite Kráľovské údolie a ÚPN Z Malý Slavkov, Kráľovské údolie - východ, firmou REA
Tatry,
s.r.o., Palisády 33, Bratislava,
D/ poveruje starostu obce
D.1 odsúhlasiť zadanie na spracovanie urbanistickej štúdie pre zmenu Územného plánu obce
Malý Slavkov v lokalite Kráľovské údolie,
D.2 uzavrieť zmluvu s firmou REA Tatry, s.r.o., Palisády 33, Bratislava o ich úplnej úhrade
nákladov obce spojených s obstarávaním:
D.2.1 zmeny ÚPN O Malý Slavkov v lokalite Kráľovské údolie,
D.2.2 ÚPN Z Malý Slavkov, Kráľovské údolie - východ , firmou REA Tatry, s.r.o. ,Palisády
33,
Bratislava,
D.3 pri použití všeobecných predpisov o verejnom obstarávaní zmluvne zabezpečiť:
D.3.1 spracovateľa zmeny ÚPN O Malý Slavkov v lokalite Kráľovské údolie,
D.3.2 spracovateľa Územného plánu zóny Malý Slavkov, Kráľovské údolie – východ,
D.3.3 obstarávateľa Územného plánu zóny Malý Slavkov, Kráľovské údolie – východ,

Hlasovanie:
za: : František BiesĽ Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Marek PištaĽ Kamil PompaĽ

Informácia o technických kontrolách v rámci zariadení Obecného úradu

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informoval prítomných o povinných technických
kontrolách r. 2012 na obecnom úradeĽ v materskej školeĽ v kultúrnom dome a v pohostinstve.
Ide o kontroly plynových zariadeníĽ elektrických spotrebičov bleskozvodovĽ tlakových nádob
(hasiace prístroje).

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č.138/2012 Obecné
zastupiteľstvo v Malom Slavkove berie na vedomie informáciu o technických kontrolách
v rámci zariadení Obecného úradu.
Hlasovanie:
za: František BiesĽ Mgr. Ján KleinĽ Anton Oračko. Emil PištaĽ udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Marek PištaĽ Kamil Pompa

Informácia o množstve a výdajoch za zneškodnenie odpadu za rok 2011

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informoval prítomných o množstve zneškodneného
TKO, VOK a separovaného odpadu a o výdavkoch na jeho zneškodnenie v roku 2011.
PoukázalĽ že obec vynakladá ove a viac prostriedkov na zneškodnenie odpadu 10 008Ľ18 €
ako má príjem do obecnej pokladneĽ či už príjmu od občanov za miestnu daň TKO 3 529Ľ87 €
alebo príjem z recyklovaného fondu za separovaný zber 65Ľ99 €.

P. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – požiadal o preh ad o množstve
a výdajoch za zneškodnenie odpadu od roku 2005 -2011.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č.139/2012 Obecné
zastupiteľstvo v Malom Slavkove berie na vedomie informáciu o technických kontrolách
v rámci zariadení Obecného úradu.
Hlasovanie:
za: František BiesĽ Mgr. Ján KleinĽ Anton Oračko. Emil PištaĽ udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Marek PištaĽ Kamil Pompa

Informácia o podaných projektoch Združenia REGIÓN „ TATRY“,
Náš vidiek a pripravovanom projekte OZ pre rozvoj Regiónu Spiš

P. Ladislav Orave (starosta obce) – prezentoval prítomným možnosti obce získať finančné
prostriedky od združenia Región Tatry na určené aktivityĽ napr. lavičkyĽ smetné košeĽ
informačné tabule (pol tabule určená na turistické informácie a pol na obecné oznamy).
InformovalĽ že podal žiadosť a vypracoval projekt na získanie 1380Ľ00 € na informačnú
tabu uĽ ktorá by sa umiestnila pri obecnom úrade. Nedávno dostal informáciuĽ že žiadosť bola
úspešná a združenie Región Tatry poskytne obci 1000Ľ00 €. Cez združenie pre rozvoj regiónu
Spiš môže obec ísť do dvoch výziev s 5% spolufinancovaním obce. Ide o základné služby pre
vidiecke obyvate stvo ako výstavba detských športových ihrískĽ autobusové zastávkyĽ obecný
rozhlasĽ rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojniceĽ oprava lávokĽ mostovĽ cyklotrasyĽ
verejné priestranstváĽ parky. Prítomní poslanci poverili starostu vypracovať projekty na
vybudovanie športového ihriska a chodníkov v obci.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č.140/A,B/2012 Obecné
zastupiteľstvo v Malom Slavkove A/berie na vedomie informáciu o podaných projektoch
Združenia REGIÓN „ TATRY“ Náš vidiek a na pripravovanom projekte OZ pre rozvoj
Regiónu Spiš
B/ poveruje starostu obce vypracovať projekty na vybudovanie chodníkov a športového
ihriska v obci Malý Slavkov.
Hlasovanie:
za: František BiesĽ Mgr. Ján KleinĽ Anton Oračko. Emil PištaĽ udovít Svocák
proti:

zdržal sa:
neprítomný(í): Marek PištaĽ Kamil Pompa

Informácia o výzve k programu Európa pre občanov – stretnutie družobných
miest

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informoval prítomných o možnosti družby obce Malý
Slavkov v rámci programu Európa pre občanov s českým mestom Slavkov u Brna a mestom
z PL ubieň. K tejto družbe a do spolupráce sa dá zakomponovať aj iná krajina v rámci EÚ.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č.141/2012 Obecné
zastupiteľstvo v Malom Slavkove A/berie na vedomie informáciu o výzve k programu Európa
pre občanov – stretnutie družobných miest.
Hlasovanie:
za: František BiesĽ Mgr. Ján KleinĽ Anton Oračko. Emil PištaĽ udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Marek PištaĽ Kamil Pompa

Rôzne

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – predložil prítomným poslancom žiadosť MVDr. Hany
Konko ovej majite ky hydinárskej farmy o vydanie záväzného stanoviska k umiestneniu
distribučného skladu veterinárnych liečivĽ prípravkov a veterinárnych zdravotných pomôcok
v priestoroch bývalej vrátnice a kotolne. Prečítal prítomným súhlasné stanovisko obce.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č.142/A/2012 Obecné
zastupiteľstvo v Malom Slavkove A/ súhlasí so záväzným, súhlasným stanoviskom obce Malý
Slavkov k začatiu činnosti a umiestnenia pracoviska Distribučný sklad veterinárnych liečiv,
prípravkov a veterinárnych zdravotných pomôcok v areály hydinovej farmy vo vlastníctve
MVDr. Hany Konkoľovej.
Hlasovanie:
za: František BiesĽ Mgr. Ján KleinĽ Anton Oračko. Emil PištaĽ udovít Svocák

proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Marek PištaĽ Kamil Pompa

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – predložil žiadosť prevádzkovate a pohostinstva p.
Regeca o zmenu otváracích hodín v pohostinstve. Prítomní poslanci schválili zmenu
otváracích hodín v miestnom pohostinstve.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č.142/B/2012 Obecné
zastupiteľstvo v Malom Slavkove B/ schvaľuje Otváracie hodiny v Pohostinstve Malý Slavkov:
od 1. novembra - 29. februára, pondelok - nedeľa v čase od 16.00 – 21.00 hod, od 1. marca –
31. októbra, pondelok – nedeľa, v čase od 15.30 – 21.30 hod.
Hlasovanie:
za: František BiesĽ Mgr. Ján KleinĽ Anton Oračko. Emil PištaĽ udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Marek PištaĽ Kamil Pompa

Prítomní poslanci poverili starostu obceĽ aby zistil ko ko by stala oprava osobného auta
Volkswagen VariantĽ ktoré obci daroval Hasičský záchrany zbor SR.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č.142/C/2012 Obecné
zastupiteľstvo v Malom Slavkove C/ poveruje starostu obce Malý Slavkov zistiť rozsah závad
a výšku finančných nákladov (tri cenové ponuky) potrebných na opravu darovaného osobného
auta zn. Volkswagen Variant.
Hlasovanie:
za: František BiesĽ Mgr. Ján KleinĽ Anton Oračko. Emil PištaĽ udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Marek PištaĽ Kamil Pompa

P. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – bol oslovený občanmiĽ aby obec
zabezpečila autobusový spoj o 22Ľ30 hod. Požiadal starostuĽ aby do budúcna zistil presný
obsah kúpno - predajnej zmluvy na odpredaj obecného stavebného pozemku na Lomnickej
ulici MUDr. Šterbákovi.
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – konštatovalĽ že autobus nie je problém zabezpečiťĽ ak ho
bude obec v plnej výške hradiť z obecných prostriedkov (ide len o cca 6 občanovĽ ktorí by
tento spoj využívali). Zmluvu pripraví do budúceho zasadnutia.

Na záver starosta obce p. Ladislav Oravec poďakoval prítomným a ukončil 11. zasadnutie
obecného zastupite stva.

V Malom Slavkove, 14. 12. 2011
Zapísala: Veronika Pirožeková

Ladislav Oravec
starosta obce

Overovatelia:
Anton Oračko:
udovít Svocák:

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
Malý Slavkov, 10. 02. 2012

Uznesenia
z 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove
konaného dňa 08. a 10. februára 2012 v zasadacej miestnosti obecného úradu
obce Malý Slavkov

Uznesenie č. 129/2012
Program 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
schvaľuje
program 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove s doplneným bodom č.
10 o výraz
I. etapa - Žiadosť REA TATRY Bratislava o zahájenie prác na územnom pláne zóny
v lokalite REA TATRY, Golfový areál - I. etapa

Hlasovanie:
za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Kamil Pompa,
Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný:

Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 130/2012
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 08. a 10. 02.
2012
Schválenie návrhovej komisie, volebnej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
___________________________________________________________________________
_______
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove

schvaľuje

Návrhovú komisiu v zložení: František Bies, Marek Pišta
Volebnú komisiu v zložení: Mgr. Ján Klein, Kamil Pompa
Overovateľov zápisnice v zložení: Ľudovít Svocák, Anton Oračko
Zapisovateľ: Veronika Pirožeková

Hlasovanie:
za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Kamil Pompa,
Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný:

Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 131/2012
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 08. a 10. 02.
2012

Kontrola plnenia uznesení z 9. a 10. zasadnutia OcZ v Malom Slavkove konaného dňa 14.
a 21. 12. 2011
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove

A/berie na vedomie

kontrolu plnenia uznesení z 9. a 10. zasadnutia OcZ v Malom Slavkove z 14. a 21. 12.
2011ako informatívnu

B/poveruje

starostu obce aj nesplnené uznesenia pripravovať a predkladať v kontrole plnenia uznesení

Hlasovanie:
za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Kamil Pompa,
Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný:
Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 132/2012
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 08. a 10. 02.
2012

Informácie o hospodárení obce za mesiac december 2011
___________________________________________________________________________
_______
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove

berie na vedomie

informácie o hospodárení obce za mesiac december 2011

Hlasovanie:
za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Kamil Pompa,
Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í):

Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 133/2012
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 08. a 10. 02.
2012

Voľba hlavného kontrolóra
___________________________________________________________________________
_______
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove

A/ rozhoduje,

že voľba na funkciu hlavného kontrolóra sa uskutoční verejným hlasovaním

Hlasovanie:
za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Kamil Pompa,
Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í):

B/ konštatuje, že

voľba na funkciu hlavného kontrolóra obce sa uskutočnila v súlade so zákonom SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

Hlasovanie:
za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Kamil Pompa,
Ľudovít Svocák

proti:
zdržal sa:
neprítomný(í):

C/ volí

v súlade s §18a ods.1) a § 18a ods. 5) zákona o obecnom zriadení v platnom znení p. PhDr.
Máriu Balkovú do funkcie hlavného kontrolóra obce Malý Slavkov na dobu určitú od 01.
03.2012 do 28. 02. 2018

Hlasovanie:
za: František Bies, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa: Mgr. Ján Klein, Kamil Pompa,
neprítomný(í):

Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 134/2012
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 08. a 10. 02.
2012

Schválenie uznesenia z pracovného stretnutia konaného dňa 11. 01. 2012 – pluhovanie
miestnych komunikácii
___________________________________________________________________________
_______Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove

schvaľuje, že

miestne komunikácie v obci Malý Slavkov bude pluhovať p. Ján Fronc za 33,00 € v čistom za
jedno pluhovanie

Hlasovanie:
za: František Bies, Mgr. Ján Klein ,Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Kamil Pompa
Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa: Ľudovít Svocák
neprítomný(í):

Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 135/2012
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 08. a 10. 02.
2012

Schválenie zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove
___________________________________________________________________________
_______Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove

schvaľuje

predložené Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove so
zmenou
v odseku Odmeňovanie poslancov v bode c/ za aktívnu spoluprácu pri organizovaní
a zabezpečovaní podujatí organizovaných obcou Malý Slavkov patrí poslancom odmena,
ktorú rozdelí starosta obce podľa uváženia zo zostatku financií vyčlenených v rozpočte obce
na odmeny poslancov v príslušnom rozpočtovom roku

Hlasovanie:
za: František Bies, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa: Mgr. Ján Klein, Kamil Pompa
neprítomný(í):

Starosta obce nepodpísal uz. č. 135/2012, nakoľko boli Zásady odmeňovania poslancov
v určitých bodoch v rozpore zo zákonom

Uznesenie č. 136/2012
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 08. a 10. 02.
2012
Žiadosť p. Komiňáka o odkúpenie pozemku
___________________________________________________________________________
_______
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove

súhlasí

s odpredajom pozemku p. Františkovi Komiňákovi po predložení geometrického plánu v cene
1,66 €/m2

Hlasovanie:
za: Anton Oračko, Emil Pišta, Kamil Pompa,
proti:
zdržal sa: František Bies, Mgr. Ján Klein, Ľudovít Svocák
neprítomný(í): Marek Pišta Ladislav Oravec

Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 137/2012
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 08. a 10. 02.
2012
Žiadosť REA TATRY Bratislava o zahájenie prác na územnom pláne zóny v lokalite REA
TATRY – golfový areál – I. etapa
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove podľa § 26 ods. 3 a § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších
predpisov a v zmysle ustanovení § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písmeno g/ zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
A/ prerokovalo
A.1 elektronickú žiadosť firmy REA Tatry, s.r.o., Palisády 33, Bratislava z 2. februára 2012
o začatie
procesu obstarávania Územného plánu zóny Kráľovské údolie – golfové ihrisko, I. etapa,
Malý
Slavkov (zástavba IBV, cestovný ruch a plochy športu) na pozemkoch patriacich tejto
spoločnosti
B/ konštatuje, že
B.1 obstarávanie územného plánu zóny je vyvolané výhradnou potrebou firmy REA Tatry,
s.r.o.,
Palisády 33, Bratislava,
B.2 požiadavka spracovania územného plánu zóny v lokalite Kráľovské údolie nie je v súlade
s bodom č.
12 prílohy č. 2 (záväzná časť územného plánu obce) VZN Obce Malý Slavkov č. 2/2007
v znení
VZN č. 13/2010 a VZN č. 15/2010 a s § 12 ods. 1 stavebného zákona,
B.3 lokalita zóny Kráľovské údolie nie je bezkolízne dopravne napojená na cestu III/06724
Kežmarok – Malý Slavkov,
B.4 vzhľadom na ustanovenia stavebného zákona o prerokovaní územnoplánovacej
dokumentácie sa
môže stať, že zámery firmy REA Tatry, s.r.o., Palisády 33, Bratislava, nebudú akceptované
C/ súhlasí

C.1 so začatím obstarávania zmeny Územného plánu obce Malý Slavkov v lokalite Kráľovské
údolie
s cieľom ustanoviť povinnosť vypracovať územný plán zóny, riešiť prieťah cesty III/06724
(obchvat)
a etapizáciu urbanizácie územia,
C.2 so začatím obstarávania Územného plánu zóny Malý Slavkov, Kráľovské údolie –
východ, za
podmienky úplnej úhrady nákladov spojených s obstarávaním zmeny ÚPN O Malý Slavkov
v lokalite Kráľovské údolie a ÚPN Z Malý Slavkov, Kráľovské údolie - východ, firmou REA
Tatry,
s.r.o., Palisády 33, Bratislava,
D/ poveruje starostu obce
D.1 odsúhlasiť zadanie na spracovanie urbanistickej štúdie pre zmenu Územného plánu obce
Malý
Slavkov v lokalite Kráľovské údolie,
D.2 uzavrieť zmluvu s firmou REA Tatry, s.r.o., Palisády 33, Bratislava o ich úplnej úhrade
nákladov
obce spojených s obstarávaním:
D.2.1 zmeny ÚPN O Malý Slavkov v lokalite Kráľovské údolie,
D.2.2 ÚPN Z Malý Slavkov, Kráľovské údolie - východ , firmou REA Tatry, s.r.o. ,Palisády
33,
Bratislava,
D.3 pri použití všeobecných predpisov o verejnom obstarávaní zmluvne zabezpečiť:
D.3.1 spracovateľa zmeny ÚPN O Malý Slavkov v lokalite Kráľovské údolie,
D.3.2 spracovateľa Územného plánu zóny Malý Slavkov, Kráľovské údolie – východ,
D.3.3 obstarávateľa Územného plánu zóny Malý Slavkov, Kráľovské údolie – východ,
Hlasovanie:
za: : František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Ľudovít Svocák
proti:

zdržal sa:
neprítomný(í): Marek Pišta, Kamil Pompa,
Starosta obce nepodpísal uz. č. 137/2012, nakoľko na základe informácie a konkrétnych
zistení nie je potrebná čiastková zmena ÚPN obce.

Uznesenie č. 138/2012
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 08. a 10. 02.
2012
Informácia o technických kontrolách v rámci zariadení Obecného úradu
___________________________________________________________________________
_______
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove

berie na vedomie

informáciu o technických kontrolách v rámci zariadení Obecného úradu
Hlasovanie:
za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko. Emil Pišta, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Marek Pišta, Kamil Pompa

Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 139/2012
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 08. a 10. 02.
2012
Informácia o množstve a výdajoch za zneškodnenie odpadu za rok 2011
___________________________________________________________________________
_______
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove

berie na vedomie

informáciu o množstve a výdajoch za zneškodnenie odpadu za rok 2011
Hlasovanie:
za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko. Emil Pišta, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Marek Pišta, Kamil Pompa

Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 140/2012
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 08. a 10. 02.
2012
Informácia o podaných projektoch Združenia REGIÓN „ TATRY“ Náš vidiek na
pripravovanom projekte OZ pre rozvoj Regiónu Spiš
___________________________________________________________________________
_______
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove

A/ berie na vedomie

informáciu o podaných projektoch Združenia REGIÓN „ TATRY“ Náš vidiek a na
pripravovanom projekte OZ pre rozvoj Regiónu Spiš

B/ poveruje

starostu obce vypracovať projekty na vybudovanie chodníkov a športového ihriska v obci
Malý Slavkov

Hlasovanie:
za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko. Emil Pišta, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Marek Pišta, Kamil Pompa

Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 141/2012
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 08. a 10. 02.
2012
Informácia o výzve k programu Európa pre občanov – stretnutie družobných miest
___________________________________________________________________________
_______
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove

berie na vedomie
informáciu o výzve k programu Európa pre občanov – stretnutie družobných miest

Hlasovanie:
za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko. Emil Pišta, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Marek Pišta, Kamil Pompa

Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 142/2012
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 08. a 10. 02.
2012
Rôzne
___________________________________________________________________________
_______
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove

A/ súhlasí

so záväzným, súhlasným stanoviskom obce Malý Slavkov k začatiu činnosti a umiestnenia
pracoviska Distribučný sklad veterinárnych liečiv, prípravkov a veterinárnych zdravotných
pomôcok v areály hydinovej farmy vo vlastníctve MVDr. Hany Konkoľovej

Hlasovanie:
za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko. Emil Pišta, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Marek Pišta, Kamil Pompa

Ladislav Oravec
starosta obce

B/ schvaľuje

Otváracie hodiny v Pohostinstve Malý Slavkov: od 1. novembra - 29. februára, pondelok nedeľa

v čase od 16.00 – 21.00 hod, od 1. marca – 31. októbra, pondelok – nedeľa, v čase od 15.30 –
21.30 hod.

Hlasovanie:
za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko. Emil Pišta, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Marek Pišta, Kamil Pompa

Ladislav Oravec
starosta obce

C/ poveruje

starostu obce Malý Slavkov zistiť rozsah závad a výšku finančných nákladov (tri cenové
ponuky) potrebnú na opravu darovaného osobného auta značky Volkswagen Variant
Hlasovanie:
za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko. Emil Pišta, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Marek Pišta, Kamil Pompa

Ladislav Oravec
starosta obce

