OBEC

MA L Ý S L A V K O V
Malý SlavkovĽ 05. 09. 2012

ZÁPISNICA
z 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove konaného
dňa 31. augusta 2012 o 15.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu
Prítomní: pod a prezenčnej listinyĽ ktorá tvorí neoddelite nú súčasť tejto zápisnice.
1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
Určenie návrhovej komisieĽ overovate ov zápisnice a zapisovate a
Schválenie zriadenia vecného bremena na par. č. 124/1 KN-E
Záver

Úvod
Sedemnáste zasadnutie obecného zastupite stva zahájil a viedol starosta obce p. Ladislav
Oravec. Privítal poslancov obecného zastupite stva a informoval prítomných že p. Štefan
Kredatus požiadal o zriadenie vecného bremenaĽ aby mohol vybudovať inžinierske siete pre
rodinný domĽ na ktorého výstavbu mu bolo vydané právoplatné stavebné povolenie. Ide konkrétne
o elektrické vedenie a jeho príslušenstva a vodovodnú prípojku. Na základe vyššie uvedeného
zvolal zasadnutie obecného zastupite stva.
Prítomným poslancom predložil na schválenie program 17. zasadnutia OZ.
Obecné zastupite stvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 204/2012: Obecné
zastupite stvo v Malom Slavkove schvaľuje program rokovania 17. zasadnutia Obecného
zastupite stva v Malom Slavkove
Hlasovanie:
za: František BiesĽ Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomní: Marek PištaĽ Kamil Pompa
Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a zvolení: František BiesĽ Marek Pišta
Za overovate ov zápisnice boli navrhnutí a určení: Mgr. Ján KleinĽ Emil Pišta
Zapisovate zápisnice: Veronika Pirožeková
Obecné zastupite stvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 205/2012: Obecné
zastupite stvo v Malom Slavkove určuje
Návrhovú komisiu v zložení: František BiesĽ Mgr. Ján Klein
Overovate ov zápisnice v zložení: Anton OračkoĽ udovít Svocák
Hlasovanie:
za: František BiesĽ Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ udovít Svocák
proti:
zdržal sa:

neprítomní: Marek PištaĽ Kamil Pompa
Neoddelite nou súčasťou tejto zápisnice je elektronická nahrávka DVD nosiča č. 19/2012
Schválenie zriadenia vecného bremena na par. č. 124/1 KN-E
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informoval prítomnýchĽ že obec odkúpila od mesta Kežmarok
pozemok cca 1000 m2 / EUR 1330Ľ00Ľ aby si mohli stavebníciĽ ktorým bolo vydané právoplatné
stavebné povolenie na výstavbu RD s prípojkami (na základe čiastkovej zmeny ÚPN obce Malý
Slavkov „lokalita BiesĽ JezerčákĽ KredatusĽ ŠterbákĽ Štancel“) vybudovať predmetné prípojky.
PoukázalĽ že v budúcnosti sa po tomto pozemku bude viesť miestna komunikácia. Obec nemá
v pláne budovať na tejto ulici ISĽ nako ko tam obec nemá stavebné pozemky. Ide o pozemky
a IBV súkromných vlastníkov. P. Kredatus písomne ohlásil drobnú stavbu na zriadenie
vodovodnej a elektrickej prípojky (v dĺžke cca 8 m). Po preskúmaní situácie sa zistilo, že prípojky
sú naprojektované cez obecné pozemky. Z uvedeného dôvodu je potrebné vhodným spôsobom
vysporiadať pozemky, a to zriadením vecného premena medzi obcou a p. Kredatusom a obcou a
Východoslovenskou Distribučnou a. s. KošiceĽ o čom musí rozhodnúť obecné zastupite stvo.
Predložil prítomným poslancom projekty na predmetné prípojky a návrh na zriadenie vecného
bremena pre VSD a. s. Košice na vybudovanie elektrickej prípojky pre 6 rodinných domov.
P. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – vidí problém v tomĽ že ak požiadajú
o prípojky ostatní susediaci vlastníci pozemkov, obecné zastupite stvo sa bude musieť každým
žiadate om zaoberať jednotlivo a pozemok bude stále rozkopaný. Je potrebné predísť
nedorozumeniam v budúcnostiĽ nájsť vhodné riešenie danej situácie.
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – konštatovalĽ že je potrebné h adať prijate nú alternatívu pre
obec aj pre stavebníka. VSD s. s. chce viesť prípojky v celom páse po obecnom pozemku v dĺžke
vedenia a šírke ochranného pása.
Prítomní navrhli schváliť vecné bremeno s týmĽ že žiadatelia zaplatia obci EUR 3Ľ00/m2
Obecné zastupite stvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 206/2012:
A/ schvaľuje zriadenie vecného bremena na par. č. KN-E – 124/1Ľ druh pozemku trvalé trávne
porasty, s rozlohou 607 m2 pre stavbu podzemného elektrického vedenia a jeho príslušenstva na
slúžiacom pozemku v súvislosti so stavbou „Nové pripojenie – Malý SlavkovĽ rozšírenie NN siete
pre 6 rodinných domov na pozemku par. č. 288/2, 288/3, 289/1, 289/2, 289/3Ľ 291Ľ 290Ľ k. ú. Malý
Slavkov pre VSD a. s. Košice za odplatu EUR 3Ľ00/m2
B/ schvaľuje zriadenie vecného bremena na par. č. KN-E – 124/1Ľ druh pozemku trvalé trávne
porasty, s rozlohou 607m2 pre stavbu vodovodnej prípojky a jej príslušenstva pre p. Štefana
Kredatusa za odplatu EUR 3,00/m2
Hlasovanie:
za: František BiesĽ Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Marek PištaĽ Kamil Pompa
Záver
Starosta obce p. Ladislav Oravec poďakoval prítomným a ukončil 17. zasadnutie obecného
zastupite stva.
V Malom Slavkove, 05. 09. 2012
Zapísala: Veronika Pirožeková
Ladislav Oravec
starosta obce
Overovatelia:
Mgr. Ján Klein:
Emil Pišta:

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
Malý Slavkov, 03. 09. 2012

Uznesenia
zo 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove
konaného dňa 31. augusta 2012 v zasadacej miestnosti obecného úradu Obce Malý Slavkov
Uznesenie č. 204/2012
Program 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove
___________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
schvaľuje
program 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove
Hlasovanie:
za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomní: Marek Pišta, Kamil Pompa

Ladislav Oravec
starosta obce
Uznesenie č. 205/2012
zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 31. 08. 2012
Schválenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
___________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
schvaľuje
Návrhovú komisiu v zložení: František Bies, Mgr. Ján Klein
Overovateľov zápisnice v zložení: Anton Oračko, Ľudovít Svocák
Hlasovanie:
za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomní: Marek Pišta, Kamil Pompa
Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 206/2012
zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 31. 08. 2012
Schválenie zradenia vecného bremena na par. č. 124/1 KN-E
___________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
A/ schvaľuje zriadenie vecného bremena na par. č. KN-E – 124/1, druh pozemku trvalé trávne
porasty, s rozlohou 607 m2 pre stavbu podzemného elektrického vedenia a jeho príslušenstva na
slúžiacom pozemku v súvislosti so stavbou „Nové pripojenie – Malý Slavkov, rozšírenie NN siete
pre 6 rodinných domov na pozemku par. č. 288/2, 288/3, 289/1, 289/2, 289/3, 291, 290, k. ú. Malý
Slavkov pre VSD a. s. Košice za odplatu EUR 3,00/m2
B/ schvaľuje zriadenie vecného bremena na par. č. KN-E – 124/1, druh pozemku trvalé trávne
porasty, s rozlohou 607m2 pre stavbu vodovodnej prípojky a jej príslušenstva pre p. Štefana
Kredatusa za odplatu EUR 3,00/m2
Hlasovanie:
za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Marek Pišta, Kamil Pompa

Ladislav Oravec
starosta obce

