OBEC
27. 02. 2012

MA L Ý S L A V K O V

Malý SlavkovĽ

ZÁ PI S N I CA

z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove konaného
dňa 23. 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 zasadnutia a schválenie programu
2.
Určenie návrhovej komisieĽ overovate ov zápisnice a zapisovate a
3.
Schválenie Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupite stva v Malom Slavkove
4.
Riešenie žiadosti REA TATRY Bratislava o zahájenie prác na územnom pláne zóny
v lokalite REA TATRY, golfový areál – I. etapa
5.
Záver
Úvod
Dvanáste 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 6
poslancov. Informoval prítomnýchĽ že toto zasadnutie zvolal pretoĽ lebo nepodpísal uz. č. 135/2012
Zásady odmeňovania poslancov OZ a uz. č. 137/2012 Žiadosť REA TATRY Bratislava o zahájenie
prác na ÚPN zóny v lokalite REA TATRY – golfový areálĽ - I. etapa. Priebežne počas rokovania
vysvetlí prečo tak konal. Bude na zvážení poslancovĽ či príjmu starostom upravené uzneseniaĽ
alebo opätovne schvália predošlé. 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 program 12. zasadnutia
doplnený o bod Rôzne
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č.143/2012: Obecné
zastupiteľstvo v Malom Slavkove schvaľuje program 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Malom Slavkove doplnený o bod Rôzne
Hlasovanie:
za: František BiesĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek PištaĽ Kamil PompaĽ udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný: Mgr. Ján Klein
Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a zvolení: František BiesĽ Marek Pišta
Za overovate ov zápisnice boli navrhnutí a zvolení: udovít SvocákĽ Anton Oračko.
Zapisovate zápisnice: Zápis sa bude robiť z nahrávky CD nosiča
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č.144/2012: Obecné

zastupiteľstvo v Malom Slavkove schvaľuje
Návrhovú komisiu v zložení: František BiesĽ Marek Pišta
Overovate ov zápisnice v zložení: udovít SvocákĽ Anton Oračko
Hlasovanie:
za: František BiesĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek Pišta, Kamil PompaĽ udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný: Mgr. Ján Klein
Schválenie Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove
P. Ladislav Oravec - starosta obce – informoval prítomnýchĽ že sa radil s audítorom obce
o zásadách odmeňovaniaĽ ktorými sa zaoberali na predošlom zasadnutí. Audítor sa vyjadrilĽ že
v zásadách musia byť presne stanovené len také veciĽ ktoré dovo uje zákon. Odmeny musia byť
vyplácané v zmysle zákona účtovne daným systémom. V súčasnosti idú odvody aj z takýchto
odmien do sociálnej poisťovneĽ zdravotnej poisťovne a daňový úrad. V prípade nezamestnaných
poslancovĽ ktorí môžu mať príjem mesačne len 130Ľ00 EURĽ ak by sa vyplácali odmeny len raz
ročne môže sa staťĽ že uvedenú sumu prekročia a ÚPSVaR im zastaví vyplácanie sociálnej dávky.
Z uvedeného dôvodu nepodpísal schválené uznesenie č 135/2012. Ide teda len o zmenu v bode 3 a
to, že odmeny sa budú vyplácať mesačne vo výplatnom termíne do 10 - teho dňa v mesiaci. Obecné
zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č.145/2012: Obecné zastupiteľstvo v
Malom Slavkove schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Malom
Slavkove
Hlasovanie:
za: František BiesĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek PištaĽ Kamil PompaĽ udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný: Mgr. Ján Klein
Žiadosť REA TATRY Bratislava o zahájenie prác na územnom pláne zóny v lokalite REA
TATRY, golfový areál – I. etapa
P. Ladislav Oravec - starosta obce – uviedolĽ že uz. č. 137/2012 nepodpísal z dôvoduĽ že neskôr na
pracovnom rokovaní s niektorými poslancami podrobne pracovali s predloženými materiálmi na
zmeny v ÚPN obce vyvolané firmou REA TATRY a došli k zisteniuĽ že v ÚPN obce Malý Slavkov
v textovej časti v bode 12 je staťĽ ktorá hovoríĽ že na územie Golfového areálu - I. etapa je potrebná
zmena ÚPN zónyĽ z čoho vyplývaĽ že nie je potrebná čiastková zmena ÚPN obceĽ ale rovno ÚPN
zóny. Z pôvodného uz. č. 137 sa teda vypúšťa tá časťĽ že je spomenutá potreba čiastkovej zmeny
ÚPN obce. Dáva na zváženieĽ či zastupite stvo schváli nové uznesenie k danému boduĽ alebo
opätovne schvália predošlé uznesenie. InformovalĽ že budú prebiehať verejné prejednávania ÚPN
zónyĽ kde budú mať priestor všetky dotknuté strany aj verejnosť. InštitúcieĽ ktoré sa vyjadrovali
k čiastkovej zmene ÚPN obce sa budú taktiež vyjadrovať aj k zmene ÚPN zóny. KonštatovalĽ že
obec takýmto postupom neporuší zákon (stavebný a obecný). Je dôležité nezabudnúťĽ že pravidlá
určuje obec.
P. František Bies (poslanec obecného zastupite stva) – sa informoval na spracovate a a zhotovite a
tejto zmeny.
P. Ladislav Oravec - starosta obce – z poh adu firmy REA TATRY je spracovate om Ing. Šterbák
a zhotovite om človekĽ ktorý spolupracuje s Ing. ŠterbákomĽ ide o Ing. Kruliaca. InformovalĽ že sa
v týchto dňoch prvý - krát stretol s Ing. Šterbákom a po vzájomnom rozhovore s ním sa v danej
situácii vie lepšie orientovať. Rozpráva pochopite ne a zrozumite neĽ čomu porozumie aj nie
odborník v danej oblasti.
Čo nemôže povedať o jednaniach s Ing. Lizákom. Pripomenul
skutočnosťĽ že obec Malý Slavkov má podpísanú zmluvu s Ing. Lizákom
na zhotovenie ÚPN

obce a zhotovovanie čiastkových zmien ÚPN obce. Pre firmu REA TATRY bude spracovate om
ÚPN zóny golfový areál - I. etapa Ing. ŠterbákĽ ktorý bude radiť a viesť zastupite stvo.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č.146/2012:
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 lokalita zóny Kráľovské údolie nie je bezkolízne dopravne napojená na cestu III/06724
Kežmarok
– Malý Slavkov,
C/ súhlasí
C.1 so začatím obstarávania Územného plánu zóny Malý Slavkov, Kráľovské údolie – golfové
ihrisko, I.
etapa, za podmienky úplnej úhrady nákladov spojených s obstarávaním zmeny ÚPN ZÓNY Malý
Slavkov, Kráľovské údolie – golfové ihrisko, I. etapa, firmou REA Tatry, s.r.o., Palisády,
33Bratislava,
D/ poveruje starostu obce
D.1 uzavrieť zmluvu s firmou REA Tatry, s.r.o., Palisády 33, Bratislava o ich úplnej úhrade
nákladov
obce spojených s obstarávaním ÚPN zóny Malý Slavkov, Kráľovské údolie – golfové ihrisko,
I. etapa
D.2 pri použití všeobecných predpisov o verejnom obstarávaní zmluvne zabezpečiť:
D.2.1 spracovateľa Územného plánu zóny Malý Slavkov, Kráľovské údolie – golfové ihrisko, I.
etapa
D.2.2 obstarávateľa Územného plánu zóny Malý Slavkov, Kráľovské údolie – golfové ihrisko,
I. etapa
Hlasovanie:
za: František BiesĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek PištaĽ Kamil PompaĽ udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný: Mgr. Ján Klein
Rôzne
P. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – uviedolĽ že v súčasnosti sa v našej obci
rozmáha turizmusĽ do obce prichádza stále viac návštevníkov. NavrholĽ či by sa nedalo vybaviť
s TANAP- om označenie turistického chodníkaĽ prípadne vybudovanie cyklotrasy z obce Malý
Slavkov do Tatranskej Lomnice.
P. Ladislav Oravec, starosta obce – vidí problém (náročné na financie) v zakreslení a uvedení takto
vzniknutého chodníka do kartografických dokumentov.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č.147/A,B/2012: Obecné
zastupiteľstvo v Malom Slavkove A/ berie na vedomie informáciu o možnosti označenia turistického
chodníka „Malý Slavkov- Tatranská Lomnica“

B/ poveruje starostu obce zistiť možnosti označenia turistického chodníka „Malý Slavkov –
Tatranská Lomnica“
Hlasovanie:
za: František BiesĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek PištaĽ Kamil PompaĽ udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný: Mgr. Ján KleinĽ
P. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – uviedolĽ že má informácieĽ že v Bratislave
rušia hotel Kyjev a on má možnosť získať z výpredaja za výhodné ceny zariadenia do kuchynky
v kultúrnom dome. Ide o kvalitné zariadenia (napr. ve ký sporák)Ľ možno aj obrusyĽ taniere a pod.
PrízvukovalĽ že momentálne nie je v kuchynke na čom robiť. Ak robí on akciuĽ tak musí polovicu
vecí doniesť z domu. Riady sú staréĽ rôzne druhy z jednotlivého riadu (poháreĽ taniere a pod.)
Je potrebné myslieť do budúcnaĽ akcie v sále budú stále a teraz je možnosť zariadiť kuchynku
kvalitným a cenovo dostupným zariadením.
P. František Bies (poslanec obecného zastupite stva) – konštatovalĽ že je to dobrá vecĽ v budúcnosti
sa to iste využije (karyĽ svadbyĽ životné jubileáĽ kultúrno - spoločenské akcie obce a iných)
P. Kamil Pompa (poslanec obecného zastupite stva) - navrholĽ aby sa urobila inventúraĽ a to čo
bude chýbaťĽ nech sa dokúpi.
P. Ladislav Oravec, starosta obce – pripomenulĽ že v rozpočte obce na rok 2012 nie sú zahnuté
finančné prostriedky na nákup interiérového zariadenia Ľ ak schvália nákup zariadenia musia
schváliť zmenu rozpočtu. PotvrdilĽ že poslanci urobia inventúru v kuchynke. NavrholĽ nako ko
kapacita sály je na 110 udíĽ môžu sa dohodnúť na tomĽ že sa nakúpi cca 200 ks z každého druhu
riadu . Ak sa riad používaním opotrebuje alebo rozbije a klesne na 110ksĽ opätovne sa dokúpi
potrebný druh. alej navrholĽ že dajú p. Svocákovi zálohu vo výške 1000Ľ00 EUR avšak v prípadeĽ
ak poslanci rozhodnúĽ že toto zariadenie nechcú p. Svocák to bude akceptovať a vráti poskytnutú
zálohu.
Po dlhšej diskusii ako sa hospodári so zariadením v sáleĽ či kuchynkeĽ ako viesť účtovne evidenciu
rozbitého riadu a z toho získané financie Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu
uznesenie č.148/A,B/2012: Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove A/súhlasí s doplnením
zariadenia sály
Hlasovanie:
za: František BiesĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Kamil PompaĽ udovít Svocák
proti:
zdržal sa: Marek Pišta
neprítomný: Mgr. Ján KleinĽ
B/súhlasí so zálohou 1000,00 EUR na zariadenie sály
Hlasovanie:
za: František BiesĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Kamil PompaĽ
proti:
zdržal sa: Marek PištaĽ udovít Svocák
neprítomný: Mgr. Ján KleinĽ
Starosta obce požiadal riadite ku materskej školy Mgr. Janku GombošovúĽ aby prítomných
informovala o skutočnostiach pri zápise slavkovských detí do prvého ročníka ZŠ.
Mgr. Janka Gombošová (riadite ka materskej školy) - uviedlaĽ že v dňoch 06. a 07. februára sa
uskutočnil zápis detí do prvého ročníka ZŠ. PripomenulaĽ že deti sú v zmysle VZN mesta
Kežmarok rozdelené pod a rajonizácie do jednotlivých základných škôl v Kežmarku. V tomto roku
bol ve ký problém so ZŠ Dr. Fischera. Ide o detiĽ ktoré dostali v minulom šk. roku odklad (11 deti)
a t.r. ich na túto školuĽ do ktorej patria pod a rajonizácie nechcú prijať. Rodičia boli vedením školy

informovaníĽ že im príde písomne rozhodnutie či ich dieťa je alebo nie prijaté na ZŠ Dr. Fischera.
Tu vzniká problémĽ nako ko riadite ka MŠ robí zápis do MŠ na šk. r. 2012/2013 od 1. marca do 31.
marca a do 30 dní musí rodičom doručiť rozhodnutie o prijatí do MŠ. Nako ko do tohto termínu
rodičia predškolákov nebudú mať písomne rozhodnutie o prijatí do prvého ročníkaĽ riadite ka
nevieĽ či môže kladne vyhovieť novým žiadostiam o prijatie do MŠ (kapacita miest v MŠ je
21detí). KonštatovalaĽ že by nebolo rozumné týchto predškolákovĽ v prípade ak nebudú prijatí do
ZŠĽ nechať rok len tak v domácom prostredí. ToĽ čo sa v škôlke naučili zabudnúĽ nebudú alej
rozvíjať.
P. Ladislav Oravec, starosta obce – pripomenulĽ že problém s kežmarskými školami sa ťahá už
z minulého rokaĽ kedy deťomĽ ktoré nenavštevujú školy (ZŠ Dr. FischeraĽ ZŠ Nižná BránaĽ ZŠ
Hradné námestie)Ľ do ktorých patria pod a rajonizácie mesta KežmarokĽ nebolo vyplatené
cestovné. Nieko ko krát bol tento problém riešený s mestom Kežmarok (terajší starosta aj jeho
predchodcovia)Ľ zatia bezúspešne. Má však neoficiálnu informáciuĽ že mesto Kežmarok do
budúcna upraví VZNĽ aby bol dodržaný školský zákon (slobodný výber školy - rodič môže svoje
dieťa umiestniť v základnej školeĽ v školskom obvodeĽ v ktorom má dieťa trvalý pobyt). Poukázal
na faktĽ že ak si rodič vyberie inú školu ako je určenéĽ musí osobne jednať o prijatí na školu
s vedením školy. K problémuĽ ktorý uviedla p. riadite ka MŠ informovalĽ že ide prevažne
o rómske detiĽ ktoré nie sú až také vyspelé a idú do prvého ročníka v 7. rokochĽ dostanú odklad.
Rodič neumiestni svoje dieťa do škôlky - rok je nevyužitý. Spolu so školským úradom v Kežmarku
uvažujú preto o tomĽ že by bol vytvorený tzv. nultý ročník (detašované pracovisko ZŠ o kapacite
10 miestĽ možno aj v našej obci). DetiĽ ktoré dostanú odklad nastúpia do takto vytvoreného
nultého ročníkaĽ kde dostanú predprípravu a základy. Tam sa uvidíĽ či dieťa je schopné pre
umiestnenie do 1. ročníka ZŠ alebo špeciálnej školy (MŠ nemôže nahrádzať základné školstvo). Je
dôležité deti neodpísať už v začiatkochĽ ale poskytnúť im možnosť „naštartovať sa“.
Mgr. Janka Gombošová (riadite ka materskej školy) - uviedlaĽ že na základe odborného názoru
psychologičiek či logopédaĽ ktorí boli v škôlke a pracovali s deťmi potvrdiliĽ že deti majú záujem
učiť saĽ škoda by bolo nedať im šancu v nultom ročníku.
P. František Bies (poslanec obecného zastupite stva) – sa dotazovalĽ čím môžu pomôcť oni ako
poslanci.
P. Ladislav Oravec, starosta obce – podporovať vytvorenie nultého ročníkaĽ aby sme naše deti
neposielali do špeciálnej školy.
P. Daniel Trošan (občan) – požiadal prítomnýchĽ aby sa urobil nejaký projekt vhodný pre materskú
škôlkuĽ aby sme nedopadli takĽ že o škôlku nebude zo strany rodičov záujem.
P. Ladislav Oravec, starosta obce – uviedolĽ že v súčasnosti je kapacitne materská škola naplnená
na 100 %. Je záujem aj o viac miestĽ čo kapacitne nie je možné. Je potrebné si uvedomiťĽ že sa
nemôžeme deliť na Rómov a nie RómovĽ všetci sme občania obce.
Mgr. Janka Gombošová (riadite ka materskej školy) – informovalaĽ že úroveň škôlky je na
profesionálnej úrovniĽ taktiež materiálno – technické zabezpečenie škôlky je na dobrej úrovniĽ len
školská záhrada je v nevyhovujúcom stave.
P. Ladislav Oravec, starosta obce – uviedolĽ že v týchto dňoch objednal do záhrady MŠ preliezky
v hodnote 1000Ľ00 EURĽ ktorá bola v rozpočte obce na rok 2012 vyčlenená na tento účel.
Po akoval riadite ke materskej škôlky za poskytnuté informácie.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č.149/2012: Obecné
zastupiteľstvo v Malom Slavkove berie na vedomie informáciu o dochádzke do Základnej školy na
školský rok 2012/2013 s možnosťou otvorenia nultého ročníka
Hlasovanie:
za: František BiesĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek PištaĽ Kamil PompaĽ udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný: Mgr. Ján KleinĽ
P. Marek Pišta (poslanec obecného zastupite stva) - informoval prítomnýchĽ že p. Viera Bodžoňová

sa zaujímalaĽ čo je s činnosťou finančnej komisieĽ ktorej je členkou. Bola oslovená p. Biesom
(predsedom finančnej komisie)Ľ aby pracovala v tejto komisii.
Na zasadnutie obecného
zastupite stva bola pozvaná len razĽ a to v r. 2011. Nevie čo sa stalo.
P. František Bies (poslanec obecného zastupite stva) - konštatovalĽ že situácia je takáĽ že
momentálne nie je správa od hlavného kontrolóraĽ či audítoraĽ nie sú vypracované zásady činnosti
komisie (predošlý starosta a následne ani jeho zástupcovia nepredložili tieto zásady)Ľ nemáme
pod a čoho kontrolovať. Poukázal aj na faktĽ že v konečnom dôsledku členmi finančnej komisie sú
všetci poslanci a všetko riešia a rozhodujú spoločne na pracovných stretnutiach a zasadnutiach
obecného zastupite stva. PripomenulĽ že finančnú komisiu žiadal zriadiť z dôvodu nedôvery voči
predošlému starostoviĽ aby mali možnosť bližšie nahliadnuť ako sa hospodári s obecným majetkom.
V súčasnosti nevidí opodstatnenie v činnosti tejto komisie.
P. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – pripomenulĽ že od 1. marca bude mať obec
kontrolóra obceĽ ktorý usmerní fungovanie finančnej komisie a pripraví zásady pre činnosť
komisie.
P. Ladislav Oravec, starosta obce – konštatovalĽ že finančná komisia je zriadenáĽ má svojho
predsedu a členov. Teraz je potrebné vypracovať zásady činnosti alebo štatút tejto komisie.
Prezentoval svoj návrhĽ že finančná komisia by mala zasadať napr. 10 dni pred zasadnutím
obecného zastupite stva. Riešila by vzniknuté skutočnosti v oblasti hospodáreniaĽ či financovania
konkrétnych aktivít obce. Z týchto stretnutí by vzišli určité návrhy a stanoviskáĽ ktoré by potom
predkladala obecnému zastupite stvu a následne ich odporučila schváliťĽ či neschváliť a pod. Má za
toĽ že je potrebné prehodnotiťĽ aby vo finančnej komisii boli všetci poslanci. Navrhuje napr. 5člennú komisiu (dvaja poslanci a traja členovia z verejnosti).
Prítomní poslanci sa dohodliĽ že na nasledujúcom pracovnom stretnutí poslancov sa budú zaoberať
prípravou štatútu finančnej komisie prípadne skutočnosťouĽ či je v súčasnosti potrebná finančná
komisia (obec má kontrolóra aj audítora)Ľ či zriadenie iných komisií. Obecné zastupiteľstvo prijalo
k tomuto bodu programu uznesenie č.150/A,B/2012: Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
A/berie na vedomie informáciu o fungovaní finančnej komisie
B/konštatuje, že štatútom finančnej komisie sa bude zaoberať na pracovnom stretnutí poslancov
Hlasovanie:
za: František BiesĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek PištaĽ Kamil PompaĽ udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný: Mgr. Ján KleinĽ
V závere 12. zasadnutia obecného zastupite stva starosta obce p. Ladislav Oravec po akoval
prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.
V Malom Slavkove, 27. 02. 2012
Zapísala: Veronika Pirožeková

Ladislav Oravec
starosta obce

Overovatelia:
Anton Oračko:
udovít Svocák:

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
Malý Slavkov, 24. 02. 2012

Uznesenia
z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove
konaného dňa 23. februára 2012 v zasadacej miestnosti obecného úradu Obce Malý Slavkov

Uznesenie č. 143/2012
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 23. 02. 2012
Program 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
schvaľuje
program 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove doplnený o bod Rôzne
Hlasovanie:
za: František Bies, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný: Mgr. Ján Klein

Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 144/2012
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 23. 02. 2012
Schválenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
schvaľuje
Návrhovú komisiu v zložení: František Bies, Marek Pišta
Overovateľov zápisnice v zložení: Ľudovít Svocák, Anton Oračko
Hlasovanie:
za: František Bies, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný: Mgr. Ján Klein
Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 145/2012
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 23. 02. 2012
Schválenie Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove
________________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
schvaľuje
Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove
Hlasovanie:
za: František Bies, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný: Mgr. Ján Klein,

Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 146/2012
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 23. 02. 2012
Žiadosti 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 lokalita zóny Kráľovské údolie nie je bezkolízne dopravne napojená na cestu III/06724
Kežmarok
– Malý Slavkov,
C/ súhlasí

C.1 so začatím obstarávania Územného plánu zóny Malý Slavkov, Kráľovské údolie – golfové
ihrisko, I.
etapa, za podmienky úplnej úhrady nákladov spojených s obstarávaním zmeny ÚPN ZÓNY Malý
Slavkov, Kráľovské údolie – golfové ihrisko, I. etapa, firmou REA Tatry, s.r.o., Palisády,
33Bratislava,
D/ poveruje starostu obce
D.1 uzavrieť zmluvu s firmou REA Tatry, s.r.o., Palisády 33, Bratislava o ich úplnej úhrade
nákladov
obce spojených s obstarávaním ÚPN zóny Malý Slavkov, Kráľovské údolie – golfové ihrisko,
I. etapa
D.2 pri použití všeobecných predpisov o verejnom obstarávaní zmluvne zabezpečiť:
D.2.1 spracovateľa Územného plánu zóny Malý Slavkov, Kráľovské údolie – golfové ihrisko,
I.
etapa
D.2.2 obstarávateľa Územného plánu zóny Malý Slavkov, Kráľovské údolie – golfové ihrisko,
I. etapa

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

Uznesenie č. 147/2012
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 23. 02. 2012
Rôzne
________________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
A/ berie na vedomie
informáciu o možnosti označenia turistického chodníka „Malý Slavkov- Tatranská Lomnica“
Hlasovanie:
za: František Bies, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný: Mgr. Ján Klein,
Ladislav Oravec
starosta obce

B/ poveruje starostu obce
zistiť možnosti označenia turistického chodníka „Malý Slavkov – Tatranská Lomnica“
Hlasovanie:
za: František Bies, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný: Mgr. Ján Klein,

Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 148/2012
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 23. 02. 2012
Rôzne
________________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
A/súhlasí
s doplnením zariadenia sály
Hlasovanie:
za: František Bies, Anton Oračko, Emil Pišta, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa: Marek Pišta
neprítomný: Mgr. Ján Klein,

Ladislav Oravec
starosta obce

B/súhlasí
so zálohou 1000,00 EUR na zariadenie sály
Hlasovanie:
za: František Bies, Anton Oračko, Emil Pišta, Kamil Pompa,
proti:
zdržal sa: Marek Pišta, Ľudovít Svocák
neprítomný: Mgr. Ján Klein,

Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 149/2012
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 23. 02. 2012
Rôzne
________________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
berie na vedomie
informáciu o dochádzke do Základnej školy na školský rok 2012/2013 s možnosťou otvorenia
nultého ročníka
Hlasovanie:
za: František Bies, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný: Mgr. Ján Klein,

Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 150/2012
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 23. 02. 2012
Rôzne
________________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
A/berie na vedomie
informáciu o fungovaní finančnej komisie
B/konštatuje, že
štatútom finančnej komisie sa bude zaoberať na pracovnom stretnutí poslancov
Hlasovanie:
za: František Bies, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný: Mgr. Ján Klein,

Ladislav Oravec
starosta obce

