O B E C MA L Ý

SLAVKOV
Malý Slavkov, 16. 07. 2012

ZÁPISNICA
z 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove konaného
dňa 16. júla 2012 o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.
1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
2. Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
3. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malý Slavkov na II. polrok
2012
4. Žiadosť o finančný príspevok na letný detský tábor
5. Schválenie územného plánu zóny Malý Slavkov – Golfový areál s vybavenosťou
a IBV – I. etapa
6. Diskusia
7. Záver
Úvod
Šestnáste zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil a viedol zástupca starostu obce p.
Ľudovít Svocák. Privítal poslancov obecného zastupiteľstva a informoval prítomných
o neúčasti p. starostu na rokovaní z dôvodu jeho neodkladnej účasti na školení.
Prítomným poslancom predložil na schválenie program 16. schôdze OZ, ak nemá nik z
prítomných doplňujúci bod do programu rokovania.
P. Marek Pišta (poslanec obecného zastupiteľstva) - požiadal poslancov, aby bola do
programu schôdze zahrnutá jeho žiadosť o finančný príspevok na letný tábor, ktorej kópiu na
požiadanie poslancov predložil každému poslancovi (nebola doručená na obecný úrad).
P. Ľudovít Svocák (poslanec obecného zastupiteľstva – zástupca starostu) – uviedol, že p.
Pišta mal žiadosť o finančný príspevok predložiť v termíne, aby sa dala zahrnúť do
programu zasadnutia. Vidí v tom zo strany p. Pištu proti reakciu na žiadosť neziskovej
organizácie Spoločenstva Svetielko Malý Slavkov. Dal hlasovať za to, aby bola žiadosť p.
Pištu zahrnutá do programu 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:
za: Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta
proti:
zdržal sa: František Bies, Mgr. Ján Klein, Ľudovít Svocák
neprítomný: Kamil Pompa
Nakoľko nastala patová situácia zástupca starostu obce p. Svocák navrhol, aby bola
predmetná žiadosť riešená na budúcom rokovaní OZ. Dal hlasovať za predložený program
16. zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č.199/2012: Obecné
zastupiteľstvo v Malom Slavkove schvaľuje program rokovania 16. zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Malom Slavkove
Hlasovanie:
za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný: Kamil Pompa
Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a zvolení: František Bies, Marek Pišta
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a určení: Mgr. Ján Klein, Emil Pišta
Zapisovateľ zápisnice: Veronika Pirožeková
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 200/2012: Obecné
zastupiteľstvo v Malom Slavkove určuje
Návrhovú komisiu v zložení: František Bies, Marek Pišta
Overovateľov zápisnice v zložení: Mgr. Ján Klein, Emil Pišta
Zapisovateľa: Veroniku Pirožekovú
Hlasovanie:
za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný: Kamil Pompa
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice je elektronická nahrávka DVD nosiča č. 18/2012
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malý Slavkov na II. polrok
2012
P. Ľudovít Svocák (poslanec obecného zastupiteľstva – zástupca starostu) – predložil na
schválenie Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malý Slavkov na II. polrok
2012, požiadal prítomných, aby prípadne doplnili tento plán. Obecné zastupiteľstvo prijalo
k tomuto bodu programu uznesenie č. 201/2012: Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
schvaľuje Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malý Slavkov na II. polrok
2012
Hlasovanie:
za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný: Kamil Pompa
Žiadosť o finančný príspevok na letný detský tábor
P. Ľudovít Svocák (poslanec obecného zastupiteľstva – zástupca starostu) – informoval
prítomných o žiadosti Spoločenstva Svetielko Malý Slavkov v zastúpení vedúcou Mgr.
Kleinovou o poskytnutie finančného príspevku na letný detský tábor, ktorý organizuje už
viac rokov prevažne pre deti z obce Malý Slavkov. Týmto príspevkom by chceli pomôcť
rodičom znížiť náklady na pobyt, a tak umožniť deťom zúčastniť sa letného tábora, ktorý
pripravujú v termíne od 13. 08. - 19. 08. 2012 v krásnom prostredí prírody na chate
v Mlynčekoch. Doposiaľ im neboli od obce poskytnuté na činnosť žiadne finančné
prostriedky.
P. František Bies (poslanec obecného zastupiteľstva) – zdôraznil, že sa vyjadruje všeobecne,
nie je však možné, aby obec len tak rozdávala finančné prostriedky z rozpočtu obce. Už tretí
krát navrhol, aby boli obecným zastupiteľstvom vytypované a schválené obecné akcie, ktoré

by boli dotované z rozpočtu obce z programu 8 – KULTÚRA. O príspevkoch na tieto
určené akcie by už rozhodoval starosta obce podľa výšky schválených finančných
prostriedkov z rozpočtu obce na konkrétny rozpočtový rok.
Po búrlivej diskusii prítomných poslancov, či vyhovieť tejto žiadosti alebo nie, Mgr. Klein
poslanec obecného zastupiteľstva poukázal, že ak dostalo finančné prostriedky združenie
Rómskeho srdca a DHZ, navrhuje prispieť aj na letný tábor.
P. Ľudovít Svocák (poslanec obecného zastupiteľstva – zástupca starostu) – uviedol fakt, že
ide o dobrú vec. Je to záslužná a veľmi náročná činnosť (aj finančne) pripraviť a zrealizovať
takúto akciu. Zdôraznil, že umožňuje všetkým deťom, ktoré majú záujem bez rozdielu,
spoločne prežiť pre nich pripravený bohatý program.
Častokrát ide o deti zo slabších
sociálnych pomerov, ktoré sa chcú zúčastniť letného tábora, avšak majú finančný problém.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 202/2012: Obecné
zastupiteľstvo v Malom Slavkove schvaľuje žiadosť ZKSM, OC Spišská Nová Ves,
Spoločenstvo Svetielko Malý Slavkov o finančný príspevok na letný detský tábor - na osobu
s trvalým pobytom v obci Malý Slavkov vo výške 20,00 €/1 osoba, avšak do maximálnej výšky
300,00 € z rozpočtu z programu 8 – KULTÚRA, podprogram 8.1 Kultúrne a športové
podujatia
Hlasovanie:
za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa: Marek Pišta
neprítomný: Kamil Pompa
P. Marek Pišta sa ospravedlnil a odišiel z rokovania
Schválenie územného plánu zóny Malý Slavkov – Golfový areál s vybavenosťou a IBV –
I. etapa
P. Ľudovít Svocák (poslanec obecného zastupiteľstva – zástupca starostu) – predložil na
schválenie ÚPN zóny Malý Slavkov – Golfový areál s vybavenosťou a IBV – I. etapa
v lokalite Kráľovského údolia. Informoval, že legislatívne je všetko v poriadku, všetky
inštitúcie zaslali svoje stanoviská. Prezentoval aj na výkresovej časti čoho sa týka zmena
ÚPN zóny Golfový areál s vybavenosťou a IBV.
P. František Bies (poslanec obecného zastupiteľstva) – prečítal návrh uznesenia a zdôraznil
dôležitosť bodu D. schvaľuje
D.1 Územný plán zóny Malý Slavkov – Golfový areál s vybavenosťou a IBV I. etapa
D.2
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť návrh
územného plánu zóny Malý Slavkov – Golfový areál s vybavenosťou a IBV I. etapa.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 203/2012: Obecné
zastupiteľstvo v Malom Slavkove 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 písm. g/
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:
A. prerokovalo
A.1
v zmysle § 11 ods. 4 písm. c) a g) zákona č. 369/1990 Zb. návrh územného plánu zóny
Malý Slavkov – Golfový areál s vybavenosťou a IBV I. etapa (ďalej len návrh ÚPN Z Malý
Slavkov), ktorý spracoval Ing. arch. Rudolf Kruliac, autorizovaný architekt, č. o. : * 0290 AA
*.
B. berie na vedomie
B.1 správu o prerokovaní návrhu ÚPN Z Malý Slavkov
B.2 výsledky prerokovania návrhu ÚPN Z Malý Slavkov
B.3 výsledok posúdenia návrhu ÚPN Z Malý Slavkov Krajským stavebným úradom Prešov,
ako príslušným orgánom územného plánovania, vyjadrenom v stanovisku č. 2012-615 zo dňa
16. 07. 2012
C. súhlasí

C.1 s návrhom na rozhodnutie o stanoviskách a pripomienkach vyhodnotenia prerokovania
návrhu ÚPN Z Malý Slavkov
D. schvaľuje
D.1 Územný plán zóny Malý Slavkov – Golfový areál s vybavenosťou a IBV I. etapa
D.2
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť návrh
územného plánu zóny Malý Slavkov – Golfový areál s vybavenosťou a IBV I. etapa
E. ukladá
E.1
zverejniť záväznú časť návrh územného plánu zóny Malý Slavkov – Golfový areál s
vybavenosťou a IBV I. etapa
a. / vyvesením na úradnej tabuli obce najmenej na 30 dní, ako aj iným
obvyklým spôsobom
b. / doručením dotknutým orgánom, štátnej správy
zodpovedný: obec Malý Slavkov
termín: do 30 dní
E.2
vyhotoviť o obsahu ÚPN Z Malý Slavkov – Východ registračný list a spolu s kópiou
uznesenia o schválení doručiť Ministerstvu výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky ako ústrednému orgánu územného plánovania
zodpovedný: Ing. Vladimír Šterbák
termín: do 30 dní
E.3
uložiť čistopis ÚPNZ Malý Slavkov s označením textovej časti, hlavných výkresov
a záväznej časti schvaľovacou doložkou v obci, na stavebnom úrade a krajskom stavebnom
úrade spolu s výpisom uznesenia o schválení
Zodpovedný: Ing. Vladimír Šterbák
Termín: 3 mesiace
Hlasovanie:
za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomní: Marek Pišta, Kamil Pompa
Diskusia
Prítomní diskutovali o pomaly postupujúcich prácach na úprave terénu pod cintorínskym
múrom, smerom na Lomnickú ulicu (zabezpečiť úsek, kde je najpravdepodobnejšie, že sa múr
ešte viac poškodí), vybudovanie múrika pri obecnom úrade (zo zakúpených dielcov - háčka),
o nebezpečnom teréne na ceste v rómskej časti.
V závere 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva zástupca starostu obce Malý Slavkov p.
Ľudovít Svocák poďakoval prítomným a ukončil zasadnutie.
V Malom Slavkove, 17. 07. 2012
Zapísala: Veronika Pirožeková

Ľudovít Svocák
zástupca starostu obce
Overovatelia:
Mgr. Ján Klein:
Emil Pišta:

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
Malý Slavkov, 17. 07. 2012

Uznesenia
zo 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove
konaného dňa 16. júla 2012 v zasadacej miestnosti obecného úradu Obce Malý Slavkov


Uznesenie č. 199/2012
Program 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove
___________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
schvaľuje
program 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove
Hlasovanie:
za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný: Kamil Pompa
Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 200/2012
zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 16. 07. 2012
Schválenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
___________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
schvaľuje
Návrhovú komisiu v zložení: František Bies, Marek Pišta
Overovateľov zápisnice v zložení: Mgr. Ján Klein, Emil Pišta
Zapisovateľ: Veronika Pirožeková
Hlasovanie:
za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný: Kamil Pompa
Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 201/2012
zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 16. 07. 2012
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malý Slavkov na II. polrok 2012
___________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malý Slavkov na II. polrok 2012
Hlasovanie:
za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný: Kamil Pompa

Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 202/2012
zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 16. 07. 2012
Žiadosť o finančný príspevok na letný detský tábor
___________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
schvaľuje
žiadosť ZKSM, OC Spišská Nová Ves, Spoločenstvo Svetielko Malý Slavkov o finančný
príspevok na letný detský tábor - na osobu s trvalým pobytom v obci Malý Slavkov vo výške
20,00 €/1 osoba, avšak do maximálnej výšky 300,00 € z rozpočtu z programu 8 –
KULTÚRA, podprogram 8.1 Kultúrne a športové podujatia
Hlasovanie:
za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa: Marek Pišta
neprítomný: Kamil Pompa

Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 203/2012
zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 16. 07. 2012
Schválenie územného plánu zóny Malý Slavkov – Golfový areál s vybavenosťou a IBV – 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 písm. g/ zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:
A. prerokovalo
A.1 v zmysle § 11 ods. 4 písm. c) a g) zákona č. 369/1990 Zb. návrh územného plánu zóny
Malý Slavkov – Golfový areál s vybavenosťou a IBV I. etapa (ďalej len návrh ÚPN Z Malý
Slavkov), ktorý spracoval Ing. arch. Rudolf Kruliac, autorizovaný architekt, č. o. : * 0290 AA
*.
B. berie na vedomie
B.1 správu o prerokovaní návrhu ÚPN Z Malý Slavkov
B.2 výsledky prerokovania návrhu ÚPN Z Malý Slavkov
B.3
výsledok posúdenia návrhu ÚPN Z Malý Slavkov Krajským stavebným úradom
Prešov, ako príslušným orgánom územného plánovania, vyjadrenom v stanovisku č. 2012-615
zo dňa 16. 07. 2012
C. súhlasí
C.1 s návrhom na rozhodnutie o stanoviskách a pripomienkach vyhodnotenia prerokovania
návrhu ÚPN Z Malý Slavkov
D. schvaľuje
D.1 Územný plán zóny Malý Slavkov – Golfový areál s vybavenosťou a IBV I. etapa
D.2
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť návrh
územného plánu zóny Malý Slavkov – Golfový areál s vybavenosťou a IBV I. etapa
E. ukladá
E.1
zverejniť záväznú časť návrh územného plánu zóny Malý Slavkov – Golfový areál s
vybavenosťou a IBV I. etapa
a. / vyvesením na úradnej tabuli obce najmenej na 30 dní, ako aj iným
obvyklým spôsobom
b. / doručením dotknutým orgánom, štátnej správy
zodpovedný: obec Malý Slavkov
termín: do 30 dní
E.2
vyhotoviť o obsahu ÚPN Z Malý Slavkov – Východ registračný list a spolu s kópiou
uznesenia o schválení doručiť Ministerstvu výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky ako ústrednému orgánu územného plánovania
zodpovedný: Ing. Vladimír Šterbák
termín: do 30 dní
E.3
uložiť čistopis ÚPNZ Malý Slavkov s označením textovej časti, hlavných výkresov
a záväznej časti schvaľovacou doložkou v obci, na stavebnom úrade a krajskom stavebnom
úrade spolu s výpisom uznesenia o schválení
Zodpovedný: Ing. Vladimír Šterbák
Termín: 3 mesiace
Hlasovanie:
za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný: Marek Pišta, Kamil Pompa
Ladislav Oravec
starosta obce

