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ZÁPISNICA
zo 14. zasadania obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove
konaného dňa 20.10. 2016 o 18,00 hod
v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Malom Slavkove.
Prítomní: Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Ľudovít Svocák
Neprítomný(í): Tibor Pompa,
Ospravedlnený(í): Rastislav Pompa,
Prezenčná listina tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.
Program:
Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Kontrola plnenia uznesení
Návrh na určenie ceny za stavebné pozemky IBV pri Potoku
Návrh na určenie ceny na odpredaj pozemkov priamym predajom p. Štancel , p.
Lesný, p. Jastrabík
6. Schválenie predaja pozemkov podľa osobitného zreteľa p. Pačaj
7. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku p. Perignáth , p Gurka , p. Pompová
8. Návrh na zrušenie uznesení 6/2010, 50/2015, 102/2016
9. Žiadosť o finančnú podporu knižnej publikácie
10. Určenie inventarizačnej komisie
11. Interpelácia poslancov
12. Rôzne
13. Záver
1.
2.
3.
4.
5.

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
Dnešné zasadnutie OZ otvoril a viedol Ladislav Oravec, starosta obce Malý Slavkov. Na úvod
privítal prítomných poslancov a zapisovateľku, skonštatoval, že sú prítomní 5 poslanci a
zasadnutie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné. Zastupiteľstvo sa pôvodne malo
konať 19. 10. 2016, ale pre nedostatočnú účasť poslancov OZ (prišli len traja poslanci
Svocák, Pix, Klein) sa zasadanie nekonalo. Predložil poslancom program 14. zasadnutia OZ
a navrhol, aby sa bod 5 rozdelil na bod 5a zámer predaja pozemku pánovi Štanclovi a 5b
zámer predaja pozemku pánovi Jastarbíkovi, do programu navrhol doplniť pod bodom 6
„Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj pozemku“, a ostatné body programu
posunúť. Opýtal sa, či chce ešte niekto z prítomných poslancov program zmeniť, alebo
doplniť. Poslanci nemali pripomienky k navrhnutému programu, starosta dal o doplnenom
programe rokovania OZ hlasovať:
1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
2. Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Návrh na určenie ceny za pozemky IBV pri Potoku
5. 5 a) Návrh na určenie ceny na odpredaj pozemkov priamym predajom p. Štancel ,
5 b) Návrh na určenie ceny na odpredaj pozemkov priamym p. Jastrabík
6. Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj pozemku
7. Schválenie predaja pozemkov podľa osobitného zreteľa p. Pačaj
8. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku p. Perignáth , p Gurka , p. Pompová
9. Návrh na zrušenie uznesení 6/2010, 50/2015, 102/2016
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10. Žiadosť o finančnú podporu knižnej publikácie
11. Určenie inventarizačnej komisie
12. Interpelácia poslancov
13. Rôzne
14. Záver
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 1072016, z celkového počtu 5 prítomných
poslancov hlasovalo 5 poslancov (Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Marek
Pompa, Ľudovít Svocák) ZA predložený návrh
2.

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Za zapisovateľku na dnešnom zasadnutí bola určená Ing. Eva Demjénová.
Za overovateľov zápisnice boli určení PaedDr. Ján Klein, Marek Pompa.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí Peter Badžo a Ľudovít Svocák.
O predloženom návrhu dal starosta obce Ladislav Oravec hlasovať, k tomuto bodu bolo
prijaté uznesenie č. 108/2016, z celkového počtu 5 prítomných poslancov hlasovalo 5
poslancov (Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Ľudovít Svocák)
ZA predložený návrh.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice ja elektronická nahrávka DVD č. 13/2016.
3.

Kontrola plnenia uznesení

Ladislav Oravec, starosta obce oboznámil poslancov so stavom plnenia uznesení a podotkol,
že v bode 9. programu je návrh na zrušenie uznesení 6/2010, 50/2015, 102/2016, a vyzval
poslancov, či sa chcú k tomu niečo spýtať.
Na otázky poslanca Mareka Pompu ohľadom jednotlivých uznesení odpovedal starosta obce
– uz. 6/2010 sa stalo nevykonateľným, uz. 50/2015- pominul dôvod na prenájom pozemku,
uz. 102/2016 – žiadatelia o kúpu si chcú dať vyhotoviť nový geometrický plán a následne
požiadať o kúpu pozemku znovu.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie
109/2016, Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení z 13. zasadania OZ, konaného 04. 08. 2016, ako informatívnu.
Hlasovanie:
za: Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Ľudovít Svocák
proti: zdržal sa: neprítomný(í): Rastislav Pompa, Tibor Pompa,

4.

Určenie ceny za predaj pozemkov IBV pri potoku

· Starosta obce Ladislav Oravec predložil poslancom znalecký posudok, pre určenie
všeobecnej hodnoty pozemku pre IBV pri potoku, cena pozemku určená týmto
znaleckým posudkom je 10,81 €/m2 a vyzval poslancov, aby navrhli za akú cenu sa budú
pozemky predávať,
· poslanec PaedDr. Ján Klein sa spýtal, či je už hotová zmena územného plánu a navrhol,
aby sa do ceny za pozemok započítali aj náklady na zmenu územného plánu a znaleckého
posudku. Starosta odpovedal, že na novembrovom zasadaní už bude ÚP na schválenie,
· poslanec Ing. Tomáš Pix navrhol cenu 11,- €/m2,
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· poslanec Marek Pompa – náklady za znalecký posudok treba riešiť až následne,
· poslanec Ľudovít Svocák navrhol, aby zostala cena podľa znaleckého posudku t.j. 10,81
€/m2
· starosta dal o návrhu poslanca Ľudovíta Svocáka hlasovať.
K tomuto bodu bolo prijaté Uznesenie 110/2016
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove schvaľuje cenu 10,81 €/m2 (podľa znaleckého
posudku 81/2016), pre odpredaj pozemkov pre IBV pri potoku.
Hlasovanie:
za: Peter Badžo, Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Ľudovít Svocák
proti: zdržal sa: PaedDr. Ján Klein,
neprítomný(í): Rastislav Pompa, Tibor Pompa,

5.

Návrh na určenie ceny na odpredaj pozemkov priamym predajom p. Štancel , p.
Jastrabík

·

Ladislav Oravec, starosta obce - pripomenul poslancom, že o žiadostiach pána Štancla
a pána Jastrabíka, už rokovali na minulom zasadaní OZ, kedy schválili zámer a spôsob
predaja pozemkov, podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí, t.j
priamym predajom. Na dnešnom zasadaní OZ je potrebné určiť minimálnu cenu predaja.
Starosta predložil poslancom znalecký posudok, pre určenie ceny všeobecnej hodnoty
pozemkov parcelné čísla 525/1, 525/2, 231/2,231/3, cena pozemkov určená týmto
znaleckým posudkom je 2,74 €/m2 (cena spolu za celú výmeru je 28 000,- €) a vyzval
poslancov, aby navrhli za akú cenu sa budú pozemky predávať.
poslanec Peter Badžo sa spýtal, kde sa predmetné pozemky nachádzajú,
starosta odpovedal, že pozemky sa nachádzajú v miestach za senníkom,
poslanec Ľudovít Svocák navrhol, aby sa pozemky predali, tiež v cene, podľa znaleckého
posudku,
poslanec Peter Badžo - podľa mňa je to málo, lebo to je na podnikanie a im sa náklady
vrátia, alebo to môžu predať drahšie,
poslanec Ľudovít Svocák – obec má možnosť tieto pozemky predať, ak sa im bude dariť
bude zamestnanosť, budú platiť dane,
starosta -obec môže mať problém predať tento majetok, je to vedľa družstva a nie je inak
využiteľný,
poslanci Svocák a Pix- navrhli, aby sa do kúpnopredajnej zmluvy dali podmienky, ako sú
kupujúci povinní postupovať pri prípadnom predaji tretej osobe, že obec má predkupné
právo na pozemok v cene za akú ho predala, tieto podmienky by zabránili špekulatívnemu
predaju,
poslanec Peter Badžo – o tento pozemok mal v minulosti záujem pán Legutký a nepredali
sme ho
Ladislav Oravec, starosta obce – v tom čase, bol záujem v tejto časti vybudovať
bioplynovú stanicu, v ktorej mala mať podiel aj obec, no nakoniec sa plán zmenil,
bioplynku postavili inde.
poslanec Ľudovít Svocák - pán Legutký si kúpil pozemok od mesta Kežmarok a náš
pozemok sa nepredal.

·
·
·
·
·
·
·

·
·

·
·

starosta – teraz schvaľujeme minimálnu cenu pozemku, návrh bude vyvesený na 15 dní
a o samotnom predaji sa bude rozhodovať až na budúcom zasadaní OZ. Následne dal
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hlasovať o návrhu 2,74 €/m2, poslanci tento návrh schválili. K tomuto bodu boli prijaté
uznesenia:
číslo 111/2016 Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove , schvaľuje
zámer odpredaja pozemku vo vlastníctve obce, parcelné číslo C KN 525/1, druh pozemku
ostatné plochy o výmere 4548 m2, vytvoreného odčlenením od parcely číslo C KN 525, druh
ostatné plochy, vedeného na LV č. 631 a pozemku vo vlastníctve obce parcelné číslo C KN
231/3, druh pozemku ostatné plochy o výmere 452 m2, vytvoreného odčlenením od parcely,
číslo C KN 231, druh ostatné plochy, vedeného na LV č. 1, geometrickým plánom č.
103/2016, zo dňa 06. 10. 2016, za cenu najmenej 2,74 €/ m2, podľa znaleckého posudku č.
97/2016. Predaj sa uskutoční spôsobom podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o
majetku obcí, t.j priamym predajom.
Hlasovanie:
za: PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Ľudovít Svocák
proti: zdržal sa: Peter Badžo
neprítomný(í): Rastislav Pompa, Tibor Pompa
číslo 112/2016 Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove schvaľuje
zámer odpredaja pozemku vo vlastníctve obce, parcelné číslo C KN 525/2, druh pozemku
ostatné plochy o výmere 2831 m2, vytvoreného odčlenením od parcely, číslo C KN 525, druh
ostatné plochy, vedeného na LV č. 631 a pozemku vo vlastníctve obce, parcelné číslo C KN
231/2, druh pozemku ostatné plochy o výmere 2381 m2, vytvoreného odčlenením od parcely,
číslo C KN 231, vedeného na LV č. 1, geometrickým plánom č. 103/2016, zo dňa 06. 10.
2016 za cenu najmenej 2,74 €/ m2, podľa znaleckého posudku č. 98/2016. Predaj sa uskutoční
spôsobom podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí, t.j priamym
predajom.
Hlasovanie:
za: PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Ľudovít Svocák
proti: zdržal sa: Peter Badžo
neprítomný(í): Rastislav Pompa, Tibor Pompa
6.
·

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj pozemku
Starosta obce Ladislav Oravec navrhol, aby sa predaj pozemku parcelné číslo 457/38 druh
ostatné plochy o výmere 1218 m2 uskutočnil spôsobom, podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona
138/1991 Zb. o majetku obcí, t.j na základe obchodnej verejnej súťaže.
O tomto návrhu dal starosta následne hlasovať a bolo prijaté uznesenie 113/2016 Obecné
zastupiteľstvo v Malom Slavkove, schvaľuje zámer odpredaja pozemku vo vlastníctve
obce, parcelné číslo C-KN 457/38, druh ostatné plochy o výmere 1218 m2, vytvoreného
odčlenením od parcely číslo C-KN 457/5, druh ostatné plochy a parcely číslo C-KN
457/4, druh pozemku ostatné plochy, vedených na LVč.1, GP č. 102/2016, zo dňa 07. 10.
2016, za cenu minimálne 27,18 €/ m2. Predaj sa uskutoční spôsobom podľa § 9a ods. 1
písm. a) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí, t.j na základe obchodnej verejnej súťaže

Hlasovanie:
za: Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Ľudovít Svocák
proti: zdržal sa: neprítomný(í): Rastislav Pompa, Tibor Pompa,
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Schválenie predaja pozemkov podľa osobitného zreteľa p. Pačaj

7.

Starosta - predložil poslancom zámer odpredaja pozemku manželom Pačajovým, ktorý
schválili na predchádzajúcom zasadaní OZ a spýtal sa, či poslanci súhlasia s predajom
pozemku v cene 7,- €/m2, spôsobom podľa osobitného zreteľa a dal o návrhu hlasovať.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie 114/2016 Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
schvaľuje odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce vedených na LV č.1, parcelné číslo
C-KN43/6, druh pozemku - zastavané plochy o výmere 157 m2 a parcelné čísloC-KN143/8,
druh pozemku - zastavané plochy o výmere 24 m2, podľa geometrického plánu č. 14280922053/2008, zo dňa 30.06.2008, vyhotoveného geodetom Františkom Čekovským, overeného
Správou katastra Kežmarok, dňa 25. 07. 2008, žiadateľom Nataši Pačajovej a manželovi
Jaroslavovi Pačajovi rod. Pompovi, obaja bytom Malý Slavkov, Gerlachovská 86/67 za cenu
vo výške 7,-€/m2, celkom 1267,- €. Predaj sa uskutoční spôsobom podľa §9a ods. 8 písm. e),
zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí, t.j. podľa osobitného zreteľa. Osobitný zreteľ je
zdôvodnený skutočnosťou, že na predmetných pozemkoch je postavený rodinný dom
žiadateľov a k nemu priľahlý pozemok – dvor a žiadatelia ho dlhodobo užívajú.
Hlasovanie:
za: Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Ľudovít Svocák
proti: zdržal sa: neprítomný(í): Rastislav Pompa, Tibor Pompa,
·

8. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku p. Perignáth , p Gurka , p. Pompová
8.1
·

Žiadosť - Irma Pompová

starosta obce reagoval na žiadosť pani Irmy Pompovej - už na predchádzajúcom zasadaní
OZ som vysvetlil, že obec nemôže predať pozemok, občanovi, ktorý má voči obci
podlžnosti. Za druhé - vysvetlil som záujemcom, ako si majú dať zamerať pozemok, a aj
napriek tomu si dali vyhotoviť geometrický plán, len na tú časť, kde majú vybudovanú
terasu a nie na celú plochu, ktorú užívajú, t.j. od rohu plota pána Komiňáka, po plot pána
Gustáva Pompu. Nakoniec podotkol, že obec nemá problém s tým, aby im pozemok
predala, ale musia si dať vypracovať nový geometrický plán a vyrovnať dlh voči obci.
O tomto bode sa nehlasovalo
8.2

Žiadosť - Jakub Perignát a manželka Ing. Mária Perignátová

· Starosta obce predložil poslancom žiadosť Jakuba Perignáta a manželky Ing. Márie
Perignátovej o odkúpenie pozemku. Po krátkej diskusii, zámer odpredaja pozemku
poslanci schválili.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie 115/2016 Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove,
Schvaľuje zámer predaja pozemku vo vlastníctve obce parcelné číslo C-KN 414/2 o výmere
210 m2 Jakubovi Perignátovi a manželke Ing. Márii Perignátovej, za cenu vo výške 7,-€/m2.
Predaj sa uskutoční spôsobom podľa §9a ods. 8 písm. e), zákona 138/1991 Zb. o majetku
obcí, t.j. podľa osobitného zreteľa.
Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že predmetný pozemok sa nachádza
v susedstve pozemku, ktorý je vo vlastníctve žiadateľov.
Hlasovanie:
za: Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Ľudovít Svocák
proti: zdržal sa: neprítomný(í): Rastislav Pompa, Tibor Pompa,
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8.3

Žiadosť - Ing. Peter Gurka

· Starosta obce predložil poslancom žiadosť Ing. Petra Gurku o odkúpenie pozemku . Po
krátkej diskusii zámer odpredaja pozemku poslanci schválili.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie 116/2016 Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove ,
schvaľuje zámer predaja časti pozemku vo vlastníctve obce parcelné číslo C-KN 457/4, druh
ostatné plochy Ing. Petrovi Gurkovi, za cenu vo výške 7,-€/m2. Predaj sa uskutoční spôsobom
podľa §9a ods. 8 písm. e), zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí, t.j. podľa osobitného zreteľa.
Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že predmetný pozemok sa nachádza
v susedstve pozemku, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa.
Hlasovanie:
za: Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Ľudovít Svocák
proti: zdržal sa: neprítomný(í): Rastislav Pompa, Tibor Pompa,
9. Návrh na zrušenie uznesení 6/2010, 50/2015, 102/2016
Starosta obce navrhol zrušenie uznesení číslo 6/2010, 50/2015, 102/2016
Uznesenie č. 6/2010 – ukladá starostovi uviesť do KPZ s p. MUDr. Šterbákom pri nezriadení
zdravotného strediska doplatok za pozemok Eur 14,-/m2.
Návrh na zrušenie z dôvodu nevykonateľnosti uznesenia.
Uznesenie č. 50/2015: súhlasí s prenajatím obecného pozemku p. Ondrejovi Bangovi
o rozlohe 18 m2 za účelom umiestnenia kontajnera (unimobunky) na bývanie po schválení
čiastkovej zmeny ÚPN obce Malý Slavkov v lokalite „Pri potoku“ za podmienok uvedených
v Nájomnej zmluve .
Návrh na zrušenie z dôvodu, neaktuálnosti, nakoľko unimobunka je postavená na súkromnom
pozemku.
Uznesenie 102/2016 schvaľuje
zámer odpredaja časti pozemku vo vlastníctve obce vedeného na LV č.1, parcelné číslo CKN 435 druh vodná plocha, diel č.1 o výmere 109 m2, žiadateľom Dáši Gáborovej rod.
Pištovej a manželovi Petrovi Gáborovi, za cenu vo výške 7 €/m2. Predaj sa uskutoční
spôsobom podľa §9a ods. 8 písm. e), zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí, t.j. podľa
osobitného zreteľa, nakoľko na predmetnom pozemku je postavená časť rodinného domu
žiadateľov a zároveň bude pozemok slúžiť ako prístupová cesta k RD.
Návrh na zrušenie z dôvodu, že žiadatelia si chcú dať vypracovať nový geometrický plán
a následne podajú novú žiadosť o dokúpenie pozemku.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 117/2016 Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
ruší uznesenia 6/2010, 50/2015, 102/2016.
Hlasovanie:
za: Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Ľudovít Svocák
proti: zdržal sa: neprítomný(í): Rastislav Pompa, Tibor Pompa,
10. Žiadosť o finančnú podporu knižnej publikácie - Marcel Maniak
· Ladislav Oravec, starosta obce prečítal žiadosť pána Marcela Maniaka o finančnú
podporu knižnej publikácie „Nezabúdame“, ktorá obsahuje prehľad vojnových hrobov,
pamätníkov, pomníkov a pamätných tabúľ, ktoré sú venované padlým a všetkým
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·
·
·

·

udalostiam počas 2. sv. vojny pod Vysokými Tatrami. V knihe bude zmienka aj o obci
Malý Slavkov.
poslanec Ľudovít Svocák navrhol 300,- €,
poslanec Peter Badžo, treba pomáhať, aj Bangovi obec pomohla, ale on musí
unimobunku obci splatiť, ja nesúhlasím s príspevkom,
starosta obce Ladislav Oravec a poslanec Ľudovít Svocák, sa pokúsili vysvetliť to, že
propagácia obce, či už prostredníctvom kníh (ktoré tu budú, aj keď tu už my
nebudeme), alebo rôznych záujmových združení, je potrebná a preto, je aj dôležitá
podpora týchto činností.
Po diskusii k tomuto bodu dal starosta hlasovať o návrhu 300,- €, na podporu vydania
knižnej publikácie.

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 118/2016 Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove,
schvaľuje finančný príspevok vo výške 300,- €, Marcelovi Maniakovi na podporu vydania
publikácie „Nezabúdame“.
Hlasovanie:
za: PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Ľudovít Svocák
proti: Peter Badžo,
zdržal sa: Marek Pompa,
neprítomný(í): Rastislav Pompa, Tibor Pompa
11. Určenie inventarizačnej komisie
Starosta obce oboznámil poslancov s potrebou vykonať fyzickú a dokladovú inventarizáciu
majetku obce v čase od 9. 11. 2016 d o 30. 11. 2016.
Poslanci si dohodli termín fyzickej inventúry na deň 16. 11. 2016 o 8,00 hod.
Členovia komisie PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Peter Badžo, Ján Šišolák vykonajú
inventúru v priestoroch - OcÚ, DHZ a skladoch.
Členovia komisie Ľudovít Svocák, Rastislav Pompa, Marek Pompa a Tibor Pompa vykonajú
inventúru v MŠ, obchode a kultúrnom dome.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 119/2016 Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
a) schvaľuje
fyzickú a dokladovú inventarizáciu majetku obce v termíne od 09. novembra 2016 do 30.
novembra 2016.
b) určuje
inventarizačnú komisiu v zložení:
predseda - PaedDr. Ján Klein
členovia: Peter Badžo, Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Rastislav Pompa, Tibor Pompa,
Ľudovít Svocák, Andrea Brutovská, Mgr. Jana Lesná, Veronika Pirožeková, František
Štancel, Ján Šišolák
Hlasovanie:
za: Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Ľudovít Svocák
proti: zdržal sa: neprítomný(í): Rastislav Pompa, Tibor Pompa,
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12. Interpelácie poslancov
· poslanec Marek Pompa sa spýtal, že koľko ľudí je zamestnaných na obci cez projekt šanca
na zamestnanie, a či ich prijatie nemalo byť prerokované na OZ,
· starosta odpovedal, že v rámci projektu je na OcÚ 1 zamestnanec na celý úväzok a v MŠ
1 zamestnanec na úväzok 4 hodiny. Obec ma spoluúčasť 5 %. Čo sa týka schvaľovania
OZ , to nebolo potrebné nakoľko nebude prekročený rozpočet v kapitole mzdy,
· poslanec Ing. Tomáš Pix - keď sme prijímali tých 10 zamestnancov, bolo potrebné to
schvaľovať,
· starosta odpovedal, vtedy bolo potrebné schválenie k navýšeniu rozpočtu, nakoľko bolo
prijatých 10 zamestnancov a nemal som v rozpočte dostatok finančných prostriedkov, pre
terajších dvoch zamestnancov v rozpočte peniaze sú,
· poslanec Marek Pompa sa spýtal na traktor, s ktorým sa kosí, koľko stál a či František
Šterbák je zamestnancom obce,
· starosta obce odpovedal, že traktor stál 2900,- € a František Šterbák, nie je zamestnancom
obce, ale všetko robí v rámci aktivačnej činnosti, aj webovú stránku obce,
· poslanec Ing. Tomáš Pix sa spýtal, či nákup traktora nemal byť prejednávaný na OZ,
· starosta odpovedal - mám v rozpočte schválené finančné prostriedky na zariadenia.
· poslanec Marek Pompa - dva a pol mesiaca sme zasadanie OZ nemali a otázok je veľa,
ľudia sa ma pýtajú veľa vecí, či finančné prostriedky na faktúra Otto Quelle 800,- € za
natáčanie videa primičnej sv. omše, tiež bola v rozpočte,
· starosta obce odpovedal - mám v rozpočte finančné prostriedky na kultúru,
· poslanec Marek Pompa - aby som vedel odpovedať, keď sa ma pýtajú. Čítal som , že si
občan môže zakúpiť aj CD z primícií,
· starosta sa spýtal - čo si tým chcel povedať,
· poslanec Marek Pompa - pýtajú sa ma ľudia, či obec má peniaze aj na to, že je to nejaké
drahé,
· starosta Ladislav Oravec - v obci máme 5 kňazov a na všetkých primičných sv. omšiach
sa obec podieľala. Vo faktúre 800,- € je zabezpečenie celého priameho prenosu sv. omše
(kamery, obrazovka, príspevok v KTV), nie len videozáznam,
· poslanec Marek Pompa – čo robí na obci pani Demjénová,
· starosta odpovedal - pani Demjénová pomáha v rámci toho čo môže (zápisnice, uznesenia,
príprava VZN, kontrola neplatičov, kontrola hrobov a iné), a nestojí nás nič. Má prax na
obecnom úrade. Ďalej Ladislav Oravec, starosta obce povedal, že v iných obciach majú
zamestnancov v rámci projektov, aby ušetrili na mzdových nákladoch. Aj ja som prijal do
MŠ zamestnankyňu na polovičný úväzok v rámci projektu a ušetril som obci pol roka
polovičný plat, a na obecný úrad administratívnu silu na 9 mesiacov a ak bude možnosť
využiť takéto projekty aj v budúcnosti tak ich využijem.
· poslanec Marek Pompa – schválili, sme, že OZ bude zasadať každý mesiac,
v posledný utorok v mesiaci, nie je to splnené,
· starosta odpovedal, že nie vždy je to možné z časových dôvodov, a navrhol, že zasadanie
OZ každé 2 mesiace, by bolo ideálne,
· poslanec Ľudovít Svocák - keď je dopredu známy termín OZ, tak zamestnanci OcÚ, ako
i poslanci si vedia naplánovať čas,
· poslanec Peter Badžo - dva mesiace je veľmi veľa, človek nevie čo sa deje v obci,
· starosta obce odpovedal – posnažím sa, aby boli zastupiteľstvá každý mesiac a uvidíme,
ako to pôjde,
· poslanec Ing. Tomáš Pix – mňa trápia psy, ich voľný pohyb po obci. Navrhujem doplniť
do VZN, (ak to tam nie je), zákaz voľného pohybu psov na verejnom priestranstve, pod
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hrozbou pokuty a vyznačiť kde, je voľný pohyb psov zakázaný. Obec musí v tejto veci
urobiť nejaké opatrenia,
starosta odpovedal – nie je to také jednoduché, vo VZN môžeme, zakázať voľný pohyb
psov, len na pozemkoch vo vlastníctve obce, s pokutami to je tiež otázne, lebo ak
nebudeme vedieť majiteľa psa, nemáme, komu pokutu uložiť,
poslanec Ľudovít Svocák – navrhuje odchyt voľne pobehujúceho psa, obcou, ak si ho
bude majiteľ chcieť vziať späť, musí zaplatiť pokutu,
poslanec PaedDr. Ján Klein - sa spýtal, v akom štádiu je oprava cesty od križovatky ku
farme,
starosta - odpovedal, že momentálne sa čaká na vyjadrenie,
poslanec Ing. Tomáš Pix- navrhol umiestniť značku zákaz vjazdu nákladných motorových
vozidiel
poslanec PaedDr. Ján Klein sa spýtal, či starosta zistil niečo ohľadne retardérov
starosta obce predložil možné riešenia retardérov a ich cenové relácie, umiestnenie
retardérov podlieha schváleniu dopravným inšpektorátom.

13. Rôzne
Ladislav Oravec, starosta obce –ochotnícke divadlo bude prezentovať obec na Ochotníckom
festivale Miroslava Doležala v Bučoviciach. Náklady na dopravu, ubytovanie a stravu počas
festivalu má divadlo zabezpečené. Spýtal sa, či by obec nemohla prispieť finančne na
občerstvenie počas cesty.
V diskusii k tomuto bodu sa poslanec Ing. Tomáš Pix spýtal, koľko osôb ide do Bučovíc,
starosta odpovedal, že 14 osôb.
Poslanec Peter Badžo – podotkol, že mu pripadá, že obec Malý Slavkov je dojná krava, vždy
treba niekomu prispievať.
Poslanec Ľudovít Svocák na to reagoval, treba podporiť tých, čo sú ochotní obetovať svoj
voľný čas preto, aby niečo robili, rozvíjali talent a spýtal sa, prečo zanikol rómsky súbor.
Poslanec Marek Pompa odpovedal, že už nebol záujem zo strany detí.
Poslanec Peter Badžo – aj my máme talentované deti.
Poslanec Ing. TomášPix – tak treba ten talent podporovať.
Poslanec Peter Badžo – ak by som chcel od obce pre nich priestory, tak by som ich dostal?
Starosta odpovedal, že v minulosti boli chlapci za ním s tým, že chcú po dve hodiny
nacvičovať s kapelou, ale preto, že obec nemá iné priestory okrem sály, museli by stále
aparatúru skladať a to by sa im neoplatilo. A k tomu, že obec stále niekomu prispieva, obec
prispela dotáciou aj súboru KESAJ (kde účinkovali aj deti z Malého Slavkova), keď
vystupovali na EĽRO. My sme tu nato, aby sme podporovali dobré veci. Ďalej starosta
povedal, že nemá problém po dohode a zabezpečení zodpovednej osoby, poskytnúť priestory
na záujmovú činnosť Rómom.
Starosta vyzval poslancov, aby navrhli výšku príspevku pre ochotnícke divadlo.
Poslanec Marek Pompa navrhol 200,- €, o tomto návrhu dal starosta hlasovať.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie 120/2016 Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
schvaľuje finančný príspevok vo výške 200,- € Ochotníckemu divadlu v Malom Slavkove, na
pokrytie nákladov súvisiacich s prezentáciou obce na Ochotníckom festivale Miroslava
Doležala v Bučoviciach.
Hlasovanie:
za: Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Ľudovít Svocák
proti: zdržal sa: Zápisnica zo 14. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 20. októbra 2016
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neprítomný(í): Rastislav Pompa, Tibor Pompa,

14.

Záver

Ladislav Oravec, starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil 14. zasadnutie
obecného zastupiteľstva.

...........................................
Ladislav Oravec
starosta obce

Overovatelia:
PaedDr. Ján Klein

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

Marek Pompa

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

Zapísala: Ing. Eva Demjénová
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Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
Uznesenia

zo 14. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove
konaného dňa 20. októbra 2016
Uznesenie 107/2016
Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove
určuje
návrhovú komisiu v zložení: Peter BadžoĽ udovít Svocák
za overovate ov zápisnice: PaedDr. Ján KleinĽ Marek Pompa
za zapisovate a:
Ing. Eva Demjénová
Hlasovanie:
za: Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ Ing. Tomáš PixĽ Marek PompaĽ udovít Svocák
proti: zdržal sa: neprítomný(í): Rastislav Pompa, Tibor Pompa,
Ladislav Oravec
starosta obce Malý Slavkov

Uznesenie 108/2016
Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove
schvaľuje
program rokovania 14. zasadania OZ v Malom Slavkove so zmenami.
Hlasovanie:
za: Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ Ing. Tomáš PixĽ Marek PompaĽ udovít Svocák
proti: zdržal sa: neprítomný(í): Rastislav Pompa, Tibor Pompa,
Ladislav Oravec
starosta obce Malý Slavkov
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Uznesenie 109/2016
Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení z 13. zasadania OZ, konaného 04. 08. 2016, ako informatívnu.

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

Ladislav Oravec
starosta obce Malý Slavkov

Uznesenie 110/2016
Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove
schvaľuje
cenu 10Ľ81 €/m2 (pod a znaleckého posudku 81/2016), pre odpredaj pozemkov pre IBV pri potoku.

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

Ladislav Oravec
starosta obce Malý Slavkov
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Uznesenie 111/2016
Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove
schvaľuje
zámer odpredaja pozemku vo vlastníctve obceĽ parcelné číslo C KN 525/1Ľ druh pozemku ostatné plochy
o výmere 4548 m2Ľ vytvoreného odčlenením od parcely číslo C KN 525Ľ druh ostatné plochyĽ vedeného
na LV č. 631 a pozemku vo vlastníctve obce parcelné číslo C KN 231/3Ľ druh pozemku ostatné plochy
o výmere 452 m2, vytvoreného odčlenením od parcelyĽ číslo C KN 231Ľ druh ostatné plochyĽ vedeného na
LV č. 1Ľ geometrickým plánom č. 103/2016Ľ zo dňa 06. 10. 2016Ľ za cenu najmenej 2Ľ74 €/ m2Ľ pod a
znaleckého posudku č. 97/2016. Predaj sa uskutoční spôsobom pod a § 9a ods. 1 písm. c) zákona
138/1991 Zb. o majetku obcíĽ t.j priamym predajom.
Hlasovanie:
za: PaedDr. Ján KleinĽ Ing. Tomáš PixĽ Marek PompaĽ udovít Svocák
proti: zdržal sa: Peter Badžo
neprítomný(í): Rastislav Pompa, Tibor Pompa
Ladislav Oravec
starosta obce Malý Slavkov
Uznesenie 112/2016
Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove
schvaľuje
zámer odpredaja pozemku vo vlastníctve obceĽ parcelné číslo C KN 525/2Ľ druh pozemku ostatné plochy
o výmere 2831 m2, vytvoreného odčlenením od parcelyĽ číslo C KN 525Ľ druh ostatné plochyĽ vedeného
na LV č. 631 a pozemku vo vlastníctve obceĽ parcelné číslo C KN 231/2Ľ druh pozemku ostatné plochy
o výmere 2381 m2, vytvoreného odčlenením od parcelyĽ číslo C KN 231, vedeného na LV č. 1Ľ
geometrickým plánom č. 103/2016Ľ zo dňa 06. 10. 2016, za cenu najmenej 2Ľ74 €/ m2Ľ pod a znaleckého
posudku č. 98/2016. Predaj sa uskutoční spôsobom pod a § 9a ods. 1 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o
majetku obcíĽ t.j priamym predajom.
Hlasovanie:
za: PaedDr. Ján KleinĽ Ing. Tomáš PixĽ Marek PompaĽ udovít Svocák
proti: zdržal sa: Peter Badžo
neprítomný(í): Rastislav Pompa, Tibor Pompa
Ladislav Oravec
starosta obce Malý Slavkov
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Uznesenie 113/2016
Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove
schvaľuje
zámer odpredaja pozemku vo vlastníctve obceĽ parcelné číslo C-KN 457/38, druh ostatné plochy
o výmere 1218 m2, vytvoreného odčlenením od parcely číslo C-KN 457/5Ľ druh ostatné plochy a parcely
číslo C-KN 457/4Ľ druh pozemku ostatné plochyĽ vedených na LVč.1Ľ GP č. 102/2016Ľ zo dňa 07. 10.
2016Ľ za cenu minimálne 27Ľ18 €/m2. Predaj sa uskutoční spôsobom pod a § 9a ods. 1 písm. a) zákona
138/1991 Zb. o majetku obcíĽ t.j na základe obchodnej verejnej súťaže.
Hlasovanie:
za: Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ Ing. Tomáš PixĽ Marek PompaĽ udovít Svocák
proti: zdržal sa: neprítomný(í): Rastislav Pompa, Tibor Pompa,

Ladislav Oravec
starosta obce Malý Slavkov
Uznesenie 114/2016
Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove
schvaľuje
odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce vedených na LV č.1Ľ parcelné číslo C-KN 143/6, druh pozemku zastavané plochy o výmere 157 m2 a parcelné číslo C-KN 143/8, druh pozemku - zastavané plochy
o výmere 24 m2, pod a geometrického plánu č. 14280922-053/2008Ľ zo dňa 30.06.2008Ľ vyhotoveného
geodetom Františkom ČekovskýmĽ overeného Správou katastra KežmarokĽ dňa 25. 07. 2008Ľ žiadate om
Nataši Pačajovej a manželovi Jaroslavovi Pačajovi rod. PompoviĽ obaja bytom Malý SlavkovĽ
Gerlachovská 86/67 za cenu vo výške 7Ľ-€/m2, celkom 1267,- €. Predaj sa uskutoční spôsobom pod a §9a
ods. 8 písm. e)Ľ zákona 138/1991 Zb. o majetku obcíĽ t.j. pod a osobitného zrete a. Osobitný zrete je
zdôvodnený skutočnosťouĽ že na predmetných pozemkoch je postavený rodinný dom žiadate ov
a k nemu pri ahlý pozemok – dvor a žiadatelia ho dlhodobo užívajú.

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

Ladislav Oravec
starosta obce Malý Slavkov
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Uznesenie 115/2016
Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove
schvaľuje
zámer predaja pozemku vo vlastníctve obce parcelné číslo C-KN 414/2Ľ druh ostatné plochy o výmere
210 m2, Jakubovi Perignátovi a manželke Ing. Márii Perignátovej, za cenu vo výške 7,-€/m2. Predaj sa
uskutoční spôsobom pod a §9a ods. 8 písm. e)Ľ zákona 138/1991 Zb. o majetku obcíĽ t.j. pod a
osobitného zrete a.
Osobitný zrete je zdôvodnený skutočnosťouĽ že predmetný pozemok sa nachádza v susedstve pozemku,
ktorý je vo vlastníctve žiadate ov.

Hlasovanie:
za: Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ Ing. Tomáš PixĽ Marek PompaĽ udovít Svocák
proti: zdržal sa: neprítomný(í): Rastislav Pompa, Tibor Pompa,
Ladislav Oravec
starosta obce Malý Slavkov

Uznesenie 116/2016
Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove
schvaľuje
zámer predaja časti pozemku vo vlastníctve obce parcelné číslo C-KN 457/4, Ing. Petrovi Gurkovi, za
cenu vo výške 7,-€/m2. Predaj sa uskutoční spôsobom pod a §9a ods. 8 písm. e)Ľ zákona 138/1991 Zb. o
majetku obcíĽ t.j. pod a osobitného zrete a.
Osobitný zrete je zdôvodnený skutočnosťouĽ že predmetný pozemok sa nachádza v susedstve pozemku,
ktorý je vo vlastníctve žiadate a.

Hlasovanie:
za: Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ Ing. Tomáš PixĽ Marek PompaĽ udovít Svocák
proti: zdržal sa: neprítomný(í): Rastislav Pompa, Tibor Pompa,
Ladislav Oravec
starosta obce Malý Slavkov
Uznesenia zo 14. zasadania Obecného zastupite stva v Malom SlavkoveĽ konaného dňa 20. októbra 2016
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Uznesenie 117/2016
Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove
ruší
uznesenia 6/2010, 50/2015, 102/2016

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

Ladislav Oravec
starosta obce Malý Slavkov

Uznesenie 118/2016
Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove
schvaľuje
finančný príspevok vo výške 300Ľ- €, Marcelovi Maniakovi, na podporu vydania publikácie
„Nezabúdame“.

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

Ladislav Oravec
starosta obce Malý Slavkov
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Uznesenie 119/2016
Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove
a) schvaľuje
fyzickú a dokladovú inventarizáciu majetku obce v termíne od 09. novembra 2016 do 30. novembra
2016.
b) určuje
inventarizačnú komisiu v zložení:
predseda - PaedDr. Ján Klein
členovia: Peter BadžoĽ Ing. Tomáš PixĽ Marek PompaĽ Rastislav PompaĽ Tibor PompaĽ udovít
SvocákĽ Andrea BrutovskáĽ Mgr. Jana LesnáĽ Veronika PirožekováĽ František ŠtancelĽ Ján Šišolák
Hlasovanie:
za: Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ Ing. Tomáš PixĽ Marek PompaĽ udovít Svocák
proti: zdržal sa: neprítomný(í): Rastislav Pompa, Tibor Pompa,

Ladislav Oravec
starosta obce Malý Slavkov
Uznesenie 120/2016
Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove
schvaľuje
finančný príspevok vo výške 200Ľ- €, Ochotníckemu divadlu v Malom Slavkove, na pokrytie nákladov
súvisiacich s prezentáciou obce na Ochotníckom festivale Miroslava Doležala v Bučoviciach.

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

Ladislav Oravec
starosta obce Malý Slavkov
Uznesenia zo 14. zasadania Obecného zastupite stva v Malom SlavkoveĽ konaného dňa 20. októbra 2016

