OBEC

MA L Ý S L A V K O V
Malý SlavkovĽ 21. 05. 2012

ZÁPISNICA
zo 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove konaného
dňa 18. mája 2012 o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu
Prítomní: pod a prezenčnej listinyĽ ktorá tvorí neoddelite nú súčasť tejto zápisnice.
1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
2. Určenie návrhovej komisieĽ overovate ov zápisnice a zapisovate a
3. Kontrola plnenia uznesenia z 18. 04. 2012
4. Interpelácia poslancov
5. Hospodárenie obce za mesiac apríl 2012
6. Zrušenie uznesenia č. 15/2011 – schválenie finančnej komisie
7. Schválenie zadania územného plánu zóny „Krá ovské údolie – I. etapa“
8. Návrh Zásad hospodárenia s majetkom obce
9. Žiadosť DHZ Malý Slavkov
10. Žiadosť p. Pačaja Jaroslava o kúpu pozemku
11. Žiadosť p. Pompu Jozefa o kúpu pozemku
12. Informácia o pozemkoch Pri potoku
13. Deň detí
14. Rôzne
15. Diskusia
16. Záver
Úvod
Štrnáste zasadnutie obecného zastupite stva zahájil a viedol starosta obce p. Ladislav Oravec.
Privítal poslancov obecného zastupite stva a prítomných hostí.
Predložil na schválenie program schôdzeĽ ak nemá nik z prítomných doplňujúci bod do programu
rokovania.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č.171/2012: Obecné zastupiteľstvo v
Malom Slavkove schvaľuje program 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Kamil PompaĽ udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný: František Bies, Emil PištaĽ Marek Pišta

Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a zvolení: Anton OračkoĽ Kamil Pompa
Za overovate ov zápisnice boli navrhnutí a určení: Mgr. Ján KleinĽ udovít Svocák
Zapisovate zápisnice: Veronika Pirožeková
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č.172/2012: Obecné zastupiteľstvo v
Malom Slavkove schvaľuje
Návrhovú komisiu v zložení: Anton OračkoĽ Kamil Pompa
Overovate ov zápisnice v zložení: Mgr. Ján KleinĽ udovít Svocák
Zapisovate a: Veroniku Pirožekovú
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Kamil PompaĽ udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný: František Bies, Emil PištaĽ Marek Pišta
Neoddelite nou súčasťou tejto zápisnice je elektronická nahrávka DVD nosiča č. 16/2012
Kontrola plnenia uznesenia z 18. 04. 2012
P. Ladislav Oravec (starosta obce)- požiadal prítomných poslancov o vyjadrenie sa ku kontrole plnenia
uzneseníĽ ktorú všetci obdržali v písomnej forme. PovedalĽ že všetky uznesenia boli splnené okrem uz.
č. 168/2012 – obhliadka zariadenia konkrétne pece do kuchynky kultúrneho domu zakúpeného p.
Svocákom. NavrholĽ že môžu obhliadku urobiť ešte dnesĽ s čím prítomní poslanci súhlasili. Obecné
zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č.173/2012: Obecné zastupiteľstvo v Malom
Slavkove berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 13. zasadnutia OcZ v Malom Slavkove z 18.
04. 2012 ako informatívnu
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Kamil PompaĽ udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný: František Bies, Marek Pišta
Hospodárenie obce za mesiac apríl 2012
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informoval prítomnýchĽ že v tomto mesiaci bola z rozpočtu obce
uhradená faktúra Ing. Lizákovi za zhotovenie urbanistickej štúdie v lokalite „Pri potoku“ a splatená
dlžná suma za čiastkovú zmenu ÚPN obce Malý Slavkov v lokalite „BiesĽ JezerčákĽ KredatusĽ
ŠterbákĽ Štancel“. PripomenulĽ že od tých žiadate ovĽ ktorí vyvolali čiastkovú zmenu a doteraz
neuhradili pomernú časť finančných prostriedkovĽ bude obec dlh vymáhať.
P. Anton Oračko (poslanec obecného zastupite stva) – sa informoval o Mariášovom turnajiĽ kedy sa
uskutočnil a kto vyhral.
P. Kamil Pompa (poslanec obecného zastupite stva) – sa informovalĽ kto bol na výlete v Po sku.
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – Mariášový turnaj v obci má dlhoročnú tradíciu, 19. februára sa
konal už jeho 11. ročníkĽ pohár starostu obce vyhral cudzí hráč. V Po sku boli p . starostaĽ p. Klein
P., p. Kubík P.Ľ p. Svocák ., p. Štancel J.Ľ p. Štancel V.Ľ Štancel F.Ľ p. Šišolák.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č.174/2012: Obecné zastupiteľstvo v
Malom Slavkove berie na vedomie
informácie o hospodárení obce za mesiac apríl 2012
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Kamil PompaĽ udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): František BiesĽ Marek Pišta

Zrušenie uznesenia č. 15/2011 – schválenie finančnej komisie
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – predložil uz. č. 15/2012Ľ ktorým bola schválená finančná
komisia obce a dal hlasovať o jeho zrušení.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č.175/2012: Obecné zastupiteľstvo v
Malom Slavkove ruší
uznesenie č. 15/2011 – schválenie finančnej komisie
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Kamil PompaĽ udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): František BiesĽ Marek Pišta
Schválenie zadania územného plánu zóny „Kráľovské údolie – I. etapa“
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – predložil k prerokovaniu Návrh zadania územného plánu zóny
Malý Slavkov – Golfový areál s vybavenosťou a IBV I. etapaĽ ktorého spracovate om je Ing. Vladimír
Šterbák. Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č.176/2012: 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 zákona) v znení neskorších predpisov a v zmysle
ustanovení § 6, ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov:
A/ prerokovalo
v zmysle § 11 ods. 4 písm. c) a g) zákona č. 369/1990 Zb. návrh zadania územného plánu zóny Malý
Slavkov – Golfový areál s vybavenosťou a IBV I. etapa (ďalej len návrh zadania územného plánu zóny
Malý Slavkov), ktorý spracoval Ing. Vladimír Šterbák, obstarávateľ, registračné číslo 148
B/ berie na vedomie
B.1 správu o prerokovaní návrhu zadania územného plánu zóny Malý Slavkov
B.2 výsledky prerokovania návrhu zadania územného plánu zóny Malý Slavkov
B.3 výsledok posúdenia návrhu zadania územného plánu zóny Malý Slavkov Krajským stavebným
úradom Prešov, ako príslušným orgánom územného plánovania, vyjadrenom v stanovisku č.
2012- 508-02 zo dňa 17.05.2012
C/ schvaľuje
zadanie územného plánu zóny Malý Slavkov – Golfový areál s vybavenosťou a IBV I. etapa v zmysle
§ 20 ods. 7 písm. c) stavebného zákona
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Kamil PompaĽ udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): František BiesĽ Marek Pišta
Návrh Zásad hospodárenia s majetkom obce
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informoval o návrhu zásad hospodárenia s majetkom obceĽ ktorý
mali k dispozícií ako pracovný materiál pred zasadnutím. Požiadal prítomných poslancov, aby
predložili svoje doplňujúceĽ či zrušujúce návrhy.
P. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – navrhol, aby z predloženého návrhu v § 18
Nakladanie s nedaňovými poh adávkami bol vyňatý bod 2. Starosta obce môže zo závažných
dôvodov na žiadosť dlžníka splatnú poh adávku obce do EUR 20Ľ00 celkomĽ alebo čiastočne
odpustiťĽ bod. 3. Na odpustenie dlhu nad EUR 20Ľ00 je potrebný súhlas obecného zastupite stva
a bod 4. Odpustiť poh adávku voči tomu istému dlžníkovi je možné iba raz v kalendárnom roku. Po
spoločnom prerokovaní predložených zásad hospodárenia s majetkom obce, sa prítomní poslanci
stotožnili s návrhom poslanca p. Svocáka a dohodli saĽ že sa bod 2Ľ 3Ľ 4 § 18 vyjme zo zásad.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č.177/2012: Obecné zastupiteľstvo v
Malom Slavkove prerokovalo návrh Zásad hospodárenia s majetkom obce Malý Slavkov

Hlasovanie:
za: Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek Pišta, Kamil PompaĽ udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): František Bies
Žiadosť DHZ Malý Slavkov
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – predložil prítomným žiadosť hasičov o dlhodobé užívanie
športového ihriska pri IKV v Malom SlavkoveĽ požiadal prítomného predsedu DHZ Mgr. Jána Kleina,
aby bližšie informoval poslancov o tejto žiadosti.
Mgr. Ján Klein ( predseda DHZ, poslanec obecného zastupite stva) – pripomenulĽ že počas zimnej
sezóny DHZ spolu s aktívnymi občanmi realizovali úpravu športového ihriska a prevádzku klziska
prevažne z vlastných zdrojov (cca 3300Ľ00 €). Svojpomocne vybudovali mantinelyĽ altánokĽ šatne.
Zimná sezóna mala ve ký ohlasĽ nielen u občanov našej obceĽ ale aj u občanov z okoliaĽ či u
návštevníkov našej obce. Do budúcna by chceli zve adiť toto športové ihrisko a pripraviť ho aj na
letné športyĽ aby mali detiĽ mládež, ale aj iní športu chtiví občania, kde využívať svoj vo ný čas.
Majú za toĽ že sa obohatí život v obci o možnosť športovej realizácie. Nako ko sú aj budú náklady na
prevádzku ihriskaĽ chceli by vyberať nájom za niektoré aktivityĽ ktoré by sa tam realizovali.
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – konštatovalĽ že ak by to prevádzkovala obecĽ boli by to finančné
prostriedky navyše. Taktiež, ak by sa tam investovalo, treba sa o to staraťĽ udržiavaťĽ bol by potrebný
dozor. Navrhuje dať ihrisko do prenájmu DHZ s tým, že sa dohodnú vhodné a prijate né podmienky
nájmu a športových možností pre všetkých záujemcov, aby nebol nikto diskriminovaný, kto splní
tieto podmienky.
Mgr. Ján Klein (predseda DHZ, poslanec obecného zastupite stva) – povedalĽ že sa pripraví
harmonogram činností (tak ako to bolo v zime). Záujemcovia o športovanie na tomto ihrisku by
museli oznámiť ich športovú aktivitu týždeň dopredu, predsedovi DHZ. Poukázal aj na faktĽ že DHZ
bude investovať do zve aďovania ihriska. Bude sa starať o všetkoĽ obec nebude mať náklady.
Prítomní poslanci sa dohodliĽ že ak sa bude niektorý záujemca sťažovať (napr. diskriminácia), obecné
zastupite stvo prehodnotí sťažnosťĽ a ak bude opodstatnená, zruší užívanie športového ihriska DHZ
s týmĽ že obec im bude vynaložené finančné náklady refundovať.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č.178/2012: Obecné zastupiteľstvo v
Malom Slavkove schvaľuje žiadosť DHZ Malý Slavkov o užívanie športového ihriska
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek Pišta, Kamil PompaĽ udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): František Bies
Žiadosť p. Pačaja Jaroslava o kúpu pozemku, Žiadosť p. Pompu Jozefa o kúpu pozemku
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – prečítalĽ žiadosť p. Pačaja Jaroslava a p. Pompu Jozefa o kúpu
pozemkuĽ informoval prítomnýchĽ že z katastra zistilĽ že v obidvoch žiadostiach je záujem o ten istý
pozemok, a to medzi r. d. p. Pačaja a r. d. p. Pompovcov. Navrhol žiadate omĽ aby sa najskôr stretli
na pôde obecného úradu a spoločne sa dohodli medzi sebou a vyriešili danú situáciu k spokojnosti
všetkých zainteresovaných. Potom sa môže obecné zastupite stvo vyjadrovať k týmto žiadostiam.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k týmto bodom programu uznesenie č.179/2012 a 180/2012: Obecné
zastupiteľstvo v Malom Slavkove berie na vedomie Žiadosť p. Pačaja Jaroslava o kúpu pozemku a
Žiadosť p. Pompu Jozefa o kúpu pozemku
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek Pišta, Kamil PompaĽ udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): František Bies

Informácia o pozemkoch Pri potoku
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – mal stretnutie s Ing. Lizákom a Ing. Paškom oh adom čiastkovej
zmeny v lokalite Pri potoku (stavebné pozemky pre rómov). InformovaliĽ že táto čiastková zmena by
stála 2000Ľ00 € a predpokladané ukončenie prác na tejto zmene do konca r. 2012. Je potrebné
dôkladne zvážiť, či bude obec aj naďalej spolupracovať na tvorení ÚPN obce s Ing.
Lizákom.V prípade, ak sa obecné zastupite stvo rozhodne vypovedať zmluvu Ing. Lizákovi, zaplatí
sa mu len za to, čo doteraz v danej veci spracoval. Ing. Lizák odovzdá rozpracované materiály obci.
Lehota na vypovedanie zmluvy je 3 mesiaceĽ čiastková zmena v predmetnej lokalite sa môže
z uvedeného dôvodu oddialiť. Opätovne zdôraznilĽ že je potrebné dôkladne zvážiť situáciu a vyriešiť
ju k spokojnosti obce a jej občanov.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k týmto bodom programu uznesenie č.181/2012: Obecné zastupiteľstvo v
Malom Slavkove berie na vedomie informáciu o pozemkoch Pri potoku
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek Pišta, Kamil PompaĽ udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): František Bies
Deň detí
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – pripomenulĽ že sa blíži deň detíĽ je potrebné pripraviť
usporiadanie akcie.
P. Marek Pišta (poslanec obecného zastupite stva) – informovalĽ že chce spojiť akciuĽ ktorá sa bude
konať 26. mája 2012 pod názvom „Život“ s dňom detí pre rómov. Preto požiadalĽ aby im bol na
uvedený deň na uskutočnenie „Dňa detí“ poskytnutý príspevok schválený v rozpočte obce na
športové a kultúrne podujatia.
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informovalĽ že pre ostatné deti z obceĽ budú deň detí organizovať
hasiči ako obvykle. UpozornilĽ že je potrebné splniť všetky potrebné náležitosti k vyúčtovaniu
príspevkov (účtovné pokladničné dokladyĽ prezenčné listiny).
Prítomní poslanci sa dohodli, že na akciu „Deň detí“ poskytnú z rozpočtu obce 500Ľ00 € (250Ľ00 €
+250Ľ00 €)
Obecné zastupiteľstvo prijalo k týmto bodom programu uznesenie č.182/2012: Obecné zastupiteľstvo v
Malom Slavkove berie na vedomie informáciu o usporiadaní akcie „Deň detí“
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek Pišta, Kamil PompaĽ udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): František Bies
Rôzne
Žiadosť firmy Rea Tatry s. r. o. , Bratislava o umiestnenie reklamného panela
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – prečítal prítomným poslancom žiadosť firmy Rea Tatry Bratislava
o povolenie na umiestnenie reklamného panela o rozmeroch cca 2,5 m x 1Ľ4 m na par. č. 126/1
nachádzajúcej sa v intraviláne a vlastníctve obce Malý Slavkov, a to na parkovisku pri cintoríne.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k týmto bodom programu uznesenie č.183/2012: Obecné zastupiteľstvo v
Malom Slavkove súhlasí so žiadosťou firmy Rea Tatry s. r. o., Bratislava o umiestnenie reklamného
panela o rozmeroch cca 2,5 m x 1,4 m na par. č. 126/1 v intraviláne obce Malý Slavkov - parkovisko
pri cintoríne
Hlasovanie
za: Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek Pišta, Kamil PompaĽ udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): František Bies

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – navrhol prítomným poslancomĽ aby sa zakúpil kábel na rozhlas
na novú IBV za Lúčnou ulicouĽ nako ko je možnosť uložiť ho do výkopuĽ ktorý v súčasnosti realizuje
firma Rea Tatry pri výstavbe IS pre IBV “Krá ovské údolie I. etapa“. PoukázalĽ že by bola škoda
nemyslieť na budúcnosť a nevyužiť takú možnosťĽ ktorá sa naskytla teraz. Je potrebné vynaložiť cca
700Ľ00 € na zakúpenie káblu.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k týmto bodom programu uznesenie č.184/2012: Obecné zastupiteľstvo v
Malom Slavkove schvaľuje zakúpenie kábla na verejný rozhlas na novú IBV za Lúčnou ulicou
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek Pišta, Kamil PompaĽ udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): František Bies
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – požiadal prítomných poslancov, nako ko to nie je v rozpočte na
rok 2012Ľ aby mohol zakúpiť 5 ks 6 m kanalizačných rúr o priemere 500Ľ00 mmĽ ktoré by sa uložili do
rigola na miestnej komunikácii pri r. d. p. Kudasa a pred obecným úradom. Na zastupite stvo na
budúci mesiac pripraví zmenu rozpočtu.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k týmto bodom programu uznesenie č.185/2012: Obecné zastupiteľstvo v
Malom Slavkove schvaľuje nákup 5 ks kanalizačných rúr – 1 ks dĺžka 6m, priemer 500,00 mm
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek Pišta, Kamil PompaĽ udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): František Bies
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informoval o vyradení obecnej Avie z evidencie motorových
vozidiel. Je treba zakúpiť nové autoĽ ktoré by sa dalo pre potreby obec využívať čo
najvšestrannejšie.
P. Marek Pišta (poslanec obecného zastupite stva) – sa informovalĽ ako to vyzerá s ihriskom pre
rómovĽ starosta im s úbil bránky.
P. Anton Oračko (poslanec obecného zastupite stva) – sa dotazoval u starostu oh adom vytekania
vody na križovatke v rómskej časti obce.
P. Emil Pišta (poslanec obecného zastupite stva) – požiadal starostuĽ aby sa dala do poriadku cesta
v rómskej časti obceĽ lebo ich deti chodia po blate.
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – ihrisko treba vykosiť (chlapci ktorí pracujú na AČ)Ľ obec
poskytne kosačky. Železo na bránky je zabezpečenéĽ je potrebné bránky iba pozvárať.
- nahlásil poruchu na vodárne.
- na úpravu cesty je potrebné ve ké množstvo asfaltuĽ v prvom rade bude potrebné výmole a diery
vyspraviť kamenivom. Má za toĽ aby sa najskôr dokončili už rozrobené akcie v obci a až potomĽ aby
obec začala realizovať druhé potrebné práce.
Na záver starosta obce p. Ladislav Oravec poďakoval prítomným poslancom a ukončil 14.
zasadnutie obecného zastupite stva.
V Malom Slavkove, 21. 05. 2012
Zapísala : Veronika Pirožeková
Ladislav Oravec
starosta obce
Overovatelia:
Mgr. Ján Klein:
udovít Svocák:

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
Malý Slavkov, 18. 05. 2012

Uznesenia
zo 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove
konaného dňa 18. mája 2012 v zasadacej miestnosti obecného úradu Obce Malý Slavkov

Uznesenie č. 171/2012
Program 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove
__________________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
schvaľuje
program 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný: František Bies, Emil Pišta, Marek Pišta
Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 172/2012
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 18. 05. 2012
Schválenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
__________________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
schvaľuje
Návrhovú komisiu v zložení: Anton Oračko, Kamil Pompa
Overovateľov zápisnice v zložení: : Mgr. Ján Klein, Ľudovít Svocák
Zapisovateľ: Veronika Pirožeková
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný: František Bies, Emil Pišta, Marek Pišta

Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 173/2012
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 18. 05. 2012
Kontrola plnenia uznesení z 13. zasadnutia OcZ v Malom Slavkove konaného dňa 18. 04. 2012
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení z 13. zasadnutia OcZ v Malom Slavkove z 18. 04. 2012 ako informatívnu
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný: František Bies, Marek Pišta
Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 174/2012
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 18. 05. 2012
Informácie o hospodárení obce za mesiac apríl 2012
__________________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
berie na vedomie
informácie o hospodárení obce za mesiac apríl 2012
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): František Bies, Marek Pišta
Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 175/2012
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 18. 05. 2012
Zrušenie uznesenia č. 15/2011 – schválenie finančnej komisie
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
ruší
uznesenie č. 15/2011 – schválenie finančnej komisie
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): František Bies, Marek Pišta
Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 176/2012
zo14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 18. 05. 2012
Schválenie zadania územného plánu zóny „Kráľovské údolie – 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 zákona) v znení neskorších predpisov
a v zmysle ustanovení § 6, ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov:
A/ prerokovalo
v zmysle § 11 ods. 4 písm. c) a g) zákona č. 369/1990 Zb. návrh zadania územného plánu zóny Malý
Slavkov – Golfový areál s vybavenosťou a IBV I. etapa (ďalej len návrh zadania územného plánu zóny
Malý Slavkov), ktorý spracoval Ing. Vladimír Šterbák, obstarávateľ, registračné číslo 148
B/ berie na vedomie
B.1 správu o prerokovaní návrhu zadania územného plánu zóny Malý Slavkov
B.2 výsledky prerokovania návrhu zadania územného plánu zóny Malý Slavkov
B.3 výsledok posúdenia návrhu zadania územného plánu zóny Malý Slavkov Krajským stavebným
úradom Prešov, ako príslušným orgánom územného plánovania, vyjadrenom v stanovisku č.
2012- 508-02 zo dňa 17.05.2012
C/ schvaľuje
zadanie územného plánu zóny Malý Slavkov – Golfový areál s vybavenosťou a IBV I. etapa v zmysle
§ 20 ods. 7 písm. c) stavebného zákona
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): František Bies, Marek Pišta
Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 177/2012
zo14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 18. 05. 2012
Návrh Zásad hospodárenia s majetkom obce Malý Slavkov
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
prerokovalo
návrh VZN - Zásady hospodárenia s majetkom obce Malý Slavkov
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): František Bies

Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 178/2012
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 18. 05. 2012
Žiadosť DHZ Malý Slavkov
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
schvaľuje
žiadosť DHZ Malý Slavkov o užívanie športového ihriska pri IKV v Malom Slavkove
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): František Bies
Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 179/2012
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 18. 05. 2012
Žiadosť p. Pačaja Jaroslava o kúpu pozemku
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
berie na vedomie
žiadosť p. Pačaja Jaroslava o kúpu pozemku
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): František Bies
Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 180/2012
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 18. 05. 2012
Žiadosť p. Pompu Jozefa o kúpu pozemku
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
berie na vedomie
žiadosť p. Pompu Jozefa o kúpu pozemku
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): František Bies
Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 181/2012
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 18. 05. 2012
Informácia o pozemkoch Pri potoku
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
berie na vedomie
informáciu o pozemkoch Pri potoku
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): František Bies
Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 182/2012
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 18. 05. 2012
Deň detí
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
berie na vedomie
informáciu o usporiadaní akcie „Deň detí“
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): František Bies
Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 183/2012
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 18. 05. 2012
Rôzne
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
súhlasí
so žiadosťou firmy Rea Tatry s. r. o., Bratislava o umiestnenie reklamného panela o rozmeroch cca
2,5 m x 1,4 m na par. č. 126/1 v intraviláne obce Malý Slavkov - parkovisko pri cintoríne
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): František Bies
Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 184/2012
zo14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 18. 05. 2012
Rôzne
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
schvaľuje
zakúpenie kábla na verejný rozhlas na novú IBV za Lúčnou ulicou
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): František Bies

Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 185/2012
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 18. 05. 2012
Rôzne
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
schvaľuje
nákup 5 ks kanalizačných rúr – 1 ks dĺžka 6m, priemer 500,00 mm
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): František Bies

Ladislav Oravec
starosta obce

