O B E C MA L Ý

SLAVKOV
Malý Slavkov, 20. 02. 2019

ZÁPISNICA
z 2. zasadania obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove konaného
dňa 30. 01. 2019 o 16.30 hod. v kancelárii starostu obce v Malom Slavkove
Prítomní poslanci: 5 - Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika Gromanová,
PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák
Neprítomný(í) poslanci: 0
Hlavná kontrolórka obce: prítomná
Prezenčná listina tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice je elektronická nahrávka DVD nosiča č. 3/2019.
1. Otvorenie zasadania
Starosta obce Malý Slavkov p. Ladislav Oravec otvoril a viedol 2. zasadanie obecného
zastupiteľstva. Privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že 2. zasadanie obecného
zastupiteľstva je uznášania schopné, zo siedmych poslancov je prítomných 7 poslancov
(Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika Gromanová, PaedDr. Ján Klein,
Ing. Tomáš Pix, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák).
2. Schválenie programu
Starosta obce predložil prítomným poslancom na rokovanie program na 2. zasadanie
obecného zastupiteľstva a požiadal o prípadné návrhy z ich strany. Keďže nikto
z prítomných nemal nič k tomuto bodu, starosta obce dal hlasovať za predložený program
na 2. zasadanie OZ.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k 2. bodu programu uznesenie č. 19: Obecné zastupiteľstvo v
Malom Slavkove schvaľuje program 2. zasadania OZ
1. Otvorenie zasadania
2. Schválenie programu
3. Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Žiadosti o odkúpenie pozemku – p. Marek D. Ing. Šterbák P., p. Komiňák F.
a manž., p. Solusová V., p. Andráš. Ľ. a manž., p. Bartko F.
6. Žiadosť p. Dubjelovej A. o zrušenie dohody
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7. Delegovanie poslanca Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove do rady
školy pri MŠ Malý Slavkov
8. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 06. 04. 2018 na stavbu
9. “Rekonštrukcia Materskej školy – Malý Slavkov“
10. Rôzne
11. Interpelácia poslancov
12. Diskusia
13. Záver
Hlasovanie:
Počet
7
Za:

Mená poslancov
Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr.
Veronika Gromanová, PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš
Pix, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
0
Nehlasovali:
0
Počet všetkých poslancov: 7
3. Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľa
Do návrhovej komisie boli starostom navrhnutí - PaedDr. Ján Klein, Kamil Pompa,
za overovateľov zápisnice boli určení – Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka,
za zapisovateľku bola určená Veronika Pirožeková.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k 3. bodu programu uznesenie č. 20: Obecné zastupiteľstvo v
Malom Slavkove schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: PaedDr. Ján Klein, Kamil
Pompa
berie na vedomie, že starosta obce určil overovateľov zápisnice: Ing. František Bartko,
Anatolij Dejneka a zapisovateľku: Veroniku Pirožekovú.
Hlasovanie:
Počet
7
Za:

Mená poslancov
Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr.
Veronika Gromanová, PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš
Pix, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
0
Nehlasovali:
0
Počet všetkých poslancov: 7
4. Kontrola plnenia uznesení z 1. zasadania OZ, konaného 12. 12. 2018
L. Oravec (starosta obce) – predložil prítomným kontrolu plnenia uznesení z 1. zasadania
OZ, konaného 12. 12. 2018.
Uvedenú kontrolu prítomní poslanci zobrali na vedomie. Starosta dal hlasovať za tento bod.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k 4. bodu programu uznesenie č. 21: Obecné zastupiteľstvo v
Malom Slavkove
berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 1. zasadania OZ, konaného dňa 12. 12. 2018,
ako informatívnu.
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Hlasovanie:
Počet
7
Za:

Mená poslancov
Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr.
Veronika Gromanová, PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš
Pix, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
0
Nehlasovali:
0
Počet všetkých poslancov: 7
5. Žiadosti o odpredaj pozemkov: par. CKN č. 457/44 – Dominik Marek
L. Oravec (starosta obce) – predložil na rokovanie žiadosť p. Mareka o odkúpenie pozemku
na Lomnickej ulici za jeho nehnuteľnosťou. V tejto lokalite nemá pozemok odkúpený už
len žiadateľ. Ide tu o problémový úsek medzi nehnuteľnosťou p. Trembáčovej a žiadateľa,
kde dochádza pri silných dažďoch k záplavám. Treba spomenúť, že už v minulosti (r. 2015)
p. Marek žiadal o odkúpenie pozemku za jeho nehnuteľnosťou. Vtedy obecné zastupiteľstvo
nesúhlasilo s predajom. Naopak, navrhlo zámenu pozemkov medzi obcou a vlastníkom
nehnuteľnosti z dôvodu vybudovania odvodňovacieho rigola na problémovom úseku. S tým
p. Marek nesúhlasil a nesúhlasí dodnes. Uviedol, že on sám si na svojom pozemku urobí
protipovodňové opatrenia. V rozprave sa prítomní zhodli na tom, že odpredajú žiadateľovi
pozemok za jeho nehnuteľnosťou s tým, že v kúpnopredajnej zmluve bude zakomponované,
že žiadateľ bol oboznámený a upozornený s pomermi, ktoré sú v tejto lokalite pri
záplavových dažďoch. Obec v takomto prípade nebude znášať následky vzniknutej
nepriaznivej situácie a vlastník si je vedomý rizika, ktoré tam hrozí jemu a vlastníkovi
susednej nehnuteľnosti. Starosta obce dal hlasovať za predložený návrh.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k 5. bodu programu uznesenie č. 22: Obecné zastupiteľstvo v
Malom Slavkove
A/ súhlasí s predajom pozemku vo vlastníctve obce, parcela C KN číslo 457/44, druh
pozemku ostatná plocha, o výmere 122 m2, ktorá vznikla oddelením od parcely C KN č.
457/4, evidovanej v katastri nehnuteľností na LV č. 1 v k. ú. obce Malý Slavkov,
žiadateľovi Dominikovi Marekovi, rod. Marek, bytom Malý Slavkov, Gerlachovská 30/66.
B/ schvaľuje v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov spôsob prevodu pozemkov parcela C KN číslo 457/44, druh
pozemku ostatná plocha, o výmere 122 m2, prevod sa uskutoční podľa § 9a ods. 8 písm.
e), zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí, t. j. podľa osobitného zreteľa, za cenu 7,- €/m2
(V zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce).
Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že ide o pozemok okolo stavby, priľahlú
plochu, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, ktorá je
vo vlastníctve nadobúdateľa. (V zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce Malý
Slavkov č. 2/2012, § 12, písm. g)).
Hlasovanie:
Počet
7
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

Mená poslancov
Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr.
Veronika Gromanová, PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš
Pix, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák

0
0
0
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Nehlasovali:
0
Počet všetkých poslancov: 7
5. Žiadosti o odpredaj pozemkov: par. CKN č. 126/28 – Ing. Peter Šterbák
L. Oravec (starosta obce) – uviedol, že boli doručené žiadosti od občanov na Gerlachovskej
ulici o odkúpenie pozemkov pred ich nehnuteľnosťou, ako to prezentoval p. poslanec
Bartko na minulom zasadaní. Ide tu však o to, že obec plánuje do budúcna pokračovať
s výstavbou chodníka v hornej časti Gerlachovskej ulice, ale nemá ešte vypracovaný
podrobný projekt. Má k dispozícii len polohopisy a výškopisy. Podľa toho však nevie,
koľko presne môže obec predať zo zeleného pásu.
V rozprave vystúpili napr.:
Ing. F. Bartko (poslanec obce) – navrhuje upraviť rigol, dať rúru, zasypať ju a na tom mieste
vybudovať chodník. Tak cesta ostane na mieste a v potrebnom rozmere. Z jeho pohľadu
obyvateľa, ktorý žije v dotknutej lokalite, je zlé urobiť chodník pred okná. Vy ostatní máte
možno iný názor.
Ing. T. Pix (poslanec obce) – cesta sa meniť nebude, on nevidí dôvod, prečo by sa mali
predávať zelene pásy pri ceste. Obec by mala myslieť do budúcna a nepredávať zelené pásy.
My to tu teraz aj tak nevyriešime. V takýchto prípadoch je potrebné mať aj vyjadrenie
odborníka - dopravného inžiniera, ktorý povie ako to má byť.
L. Oravec (starosta obce) – môžeme dať zhotoviť geometrický plán a porealizačné
zameranie a na základe toho potom uvidíme, či obec môže predať pozemky.
Poslanci p. V. Gromanová a p. A. Dejneka sú toho názoru, aby sa všetko najskôr zameralo
a až potom predávalo.
K. Pompa (poslanec obce) – poukazuje, či tam nie je potrebné dodržať ochranné pásmo.
Treba počkať na názor odborníka.
L. Oravec (starosta obce) – v prvom rade sa musia dohodnúť, či odpredajú pozemky a
potom, po ktorej strane pôjde chodník. Jeho názor je taký, že majú pokračovať s chodníkom
po tej strane po, ktorej je doteraz vybudovaný. Podľa neho by mal chodník ísť okolo domov,
vedľa chodníka zelený pás, aby sa dalo v zime bezproblémovo pracovať so snehom.
Ing. F. Bartko (poslanec obce) – čo má povedať žiadateľom. Má vôbec obec záujem predať
predmetné pozemky? Ako im vysvetliť, že v minulosti obec na tejto ulici predávala
predzáhradky a teraz tí, čo majú predzáhradky, ich majú zbúrať?
L. Oravec (starosta obce) – pripomenul, že v minulosti už väčšina z nich podala žiadosti
o kúpu predmetných pozemkov. Odpredaj predzáhradiek im bol schválený. Žiadatelia však,
ani po výzve, aby sa dostavili na obecný úrad za účelom spísania a podpísania
kúpnopredajnej zmluvy, tak neučinili. Preto obecné zastupiteľstvo po rokoch pristúpilo
k zrušeniu uznesení.
On má za to, že tam je dostačujúci pozemok na zelený pás a chodník, aj v prípade
ponechania predzáhradiek.
Ľ. Svocák (poslanec obce) – ak vyjde MASK-a, obec môže realizovať výstavbu chodníka
cez projekty. On je tiež toho názoru, že chodník má pokračovať po tej istej strane, ako je
doposiaľ vybudovaný. Poukazuje na potrebu vybudovania chodníka aj pre prípad, ak sa
podarí zrealizovať projekt cestného prepojenia našej obce s Veľkou Lomnicou, čím sa zvýši
aj frekvencia áut na tejto ulici.
Napokon sa prítomní dohodli, že chodník v hornej časti Gerlachovskej ulice bude
pokračovať po strane už doposiaľ vybudovaného chodníka. Na tomto rokovaní odpredajú
pozemky žiadateľom na opačnej strane a po vypracovaní projektu a presného zamerania
cesty, chodníka a zeleného pásu, môžu podľa situácie odpredať zvyšok pozemku - zelené
pásy na druhej strane.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k 5. bodu programu uznesenie č. 23: Obecné zastupiteľstvo v
Malom Slavkove
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A/ súhlasí s predajom pozemku vo vlastníctve obce, parcela C KN číslo 126/28, druh
pozemku zastavaná plocha, o výmere 24 m2, ktorá vznikla oddelením od parcely C KN č.
126/1, evidovanej v katastri nehnuteľnosti na LV č. 1 v k. ú. obce Malý Slavkov,
žiadateľovi Ing. Petrovi Šterbákovi, rod. Šterbák, bytom Malý Slavkov, Gerlachovská
31/62.
B/ schvaľuje v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov spôsob prevodu pozemkov parcela C KN číslo 126/28, druh
pozemku zastavaná plocha, o výmere 24 m2, ktorá vznikla oddelením od parcely C KN č.
126/1, evidovanej v katastri nehnuteľnosti na LV č. 1 v k. ú. obce Malý Slavkov, prevod
sa uskutoční podľa § 9a ods. 8 písm. e), zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí, t. j. podľa
osobitného zreteľa, za cenu 7,- €/m2 (V zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce).
Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že ide o pozemok okolo stavby, priľahlú
plochu, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, ktorá je
vo vlastníctve nadobúdateľa. (V zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce Malý
Slavkov č. 2/2012, § 12, písm. g)).
Hlasovanie:
Počet
7
Za:

Mená poslancov
Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr.
Veronika Gromanová, PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš
Pix, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
0
Nehlasovali:
0
Počet všetkých poslancov: 7
5. Žiadosti o odpredaj pozemkov: par. CKN č. 126/23 – František Komiňák a manž.
L. Oravec (starosta obce) – informoval prítomných o žiadosti p. Komiňáka s manželkou.
Keďže už situáciu v danej lokalite rozoberali, môžu v nasledujúcich bodoch pristúpiť
k hlasovaniu.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k 5. bodu programu uznesenie č. 24: Obecné zastupiteľstvo v
Malom Slavkove
A/ súhlasí s predajom pozemku vo vlastníctve obce, parcela C KN číslo 126/23, druh
pozemku zastavaná plocha, o výmere 24 m2, ktorá vznikla oddelením od parcely C KN č.
126/1, evidovanej v katastri nehnuteľnosti na LV č. 1 v k. ú. obce Malý Slavkov,
žiadateľovi Františkovi Komiňákovi, rod. Komiňák, bytom Malý Slavkov, Gerlachovská
29/68 a manž. Márii Komiňákovej, rod. Majerčáková, bytom Malý Slavkov, Gerlachovská
29/68.
B/ schvaľuje v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov spôsob prevodu pozemkov parcela C KN číslo 126/23, druh
pozemku zastavaná plocha, o výmere 24 m2, ktorá vznikla oddelením od parcely C KN č.
126/1, evidovanej v katastri nehnuteľnosti na LV č. 1 v k. ú. obce Malý Slavkov, prevod
sa uskutoční podľa § 9a ods. 8 písm. e), zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí, t. j. podľa
osobitného zreteľa, za cenu 7,- €/m2 (V zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce).
Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že ide o pozemok okolo stavby, priľahlú
plochu, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, ktorá je
vo vlastníctve nadobúdateľa. (V zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce Malý
Slavkov č. 2/2012, § 12, písm. g)).
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Hlasovanie:
Počet
7
Za:

Mená poslancov
Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr.
Veronika Gromanová, PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš
Pix, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
0
Nehlasovali:
0
Počet všetkých poslancov: 7
5. Žiadosti o odpredaj pozemkov: par. CKN č. 126/24, 126/25, 126/26, 126/27
– Veronika Solusová
L. Oravec (starosta obce) – dal hlasovať o tomto bode. Obecné zastupiteľstvo prijalo k 5.
bodu programu uznesenie č. 25: Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
A/ súhlasí s predajom pozemku vo vlastníctve obce, parcela C KN číslo 126/24, druh
pozemku zastavaná plocha, o výmere 33 m2, C KN číslo 126/25, druh pozemku zastavaná
plocha, o výmere 9 m2, C KN číslo 126/26, druh pozemku zastavaná plocha, o výmere 16
m2, C KN číslo 126/27, druh pozemku zastavaná plocha, o výmere 31 m2,ktoré vznikli
oddelením od parcely C KN č. 126/1, evidovanej v katastri nehnuteľnosti na LV č. 1 v k.
ú. obce Malý Slavkov, žiadateľovi Veronike Solusovej, rod. Fiančíková, bytom Malý
Slavkov, Gerlachovská 30/66
B/ schvaľuje v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov spôsob prevodu pozemkov parcela C KN číslo 126/24, druh
pozemku zastavaná plocha, o výmere 33 m2, C KN číslo 126/25, druh pozemku zastavaná
plocha, o výmere 9 m2, C KN číslo 126/26, druh pozemku zastavaná plocha, o výmere 16
m2, C KN číslo 126/27, druh pozemku zastavaná plocha, o výmere 31 m2, ktoré vznikli
oddelením od parcely C KN č. 126/1, evidovanej v katastri nehnuteľnosti na LV č. 1 v k.
ú. obce Malý Slavkov, prevod sa uskutoční podľa § 9a ods. 8 písm. e), zákona 138/1991
Zb. o majetku obcí, t. j. podľa osobitného zreteľa, za cenu 7.,- €/m2 (V zmysle Zásad
hospodárenia s majetkom obce).
Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že ide o pozemok okolo stavby, priľahlú
plochu, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, ktorá je
vo vlastníctve nadobúdateľa. (V zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce Malý
Slavkov č. 2/2012, § 12, písm. g)).
Hlasovanie:
Počet
7
Za:

Mená poslancov
Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika
Gromanová, PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix,
Kamil Pompa, Ľudovít Svocák

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
0
Nehlasovali:
0
Počet všetkých poslancov: 7
Aby vznikol súvislý a zarovnaný pás obecného pozemku, prítomní poslanci navrhli osloviť
tých občanov, ktorí doposiaľ neprejavili záujem odkúpiť predzáhradky v danej lokalite, či
by tak nechceli urobiť.
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5. Žiadosti o odpredaj pozemkov: par. CKN č.261 – Ľubomír Andráš a manž.
L. Oravec (starosta obce) – predložil poslancom žiadosť p. Andráša s manželkou a dal
hlasovať o tom, kto nesúhlasí so žiadosťou.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k 5. bodu programu uznesenie č. 26: Obecné zastupiteľstvo v
Malom Slavkove
nesúhlasí s predajom pozemku vo vlastníctve obce, parcela C KN číslo 261, druh pozemku
zastavaná plocha, o výmere cca 35 m2, , žiadateľovi Ľubomírovi Andrášovi, rod. Andráš,
bytom Malý Slavkov, Gerlachovská 19/51 a manž. Mária Andrášová, rod. Ilavská, bytom
Malý Slavkov, Gerlachovská 19/51.
Hlasovanie:
Počet
7
Za:

Mená poslancov
Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika
Gromanová, PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix,
Kamil Pompa, Ľudovít Svocák

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
0
Nehlasovali:
0
Počet všetkých poslancov: 7
5. Žiadosti o odpredaj pozemkov: par. CKN č.126 – František Bartko
L. Oravec (starosta obce) – predložil poslancom žiadosť p.Bartka a dal hlasovať, kto
nesúhlasí so žiadosťou.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k 5. bodu programu uznesenie č. 27: Obecné zastupiteľstvo v
Malom Slavkove
nesúhlasí s predajom pozemku vo vlastníctve obce, parcela C KN číslo 126/1, druh
pozemku zastavaná plocha, o výmere 34 m2, žiadateľovi Františkovi Bartkovi, rod.
Bartko, bytom Malý Slavkov, Gerlachovská 25/63
Hlasovanie:
Počet
7
Za:

Mená poslancov
Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika
Gromanová, PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix,
Kamil Pompa, Ľudovít Svocák

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
0
Nehlasovali:
0
Počet všetkých poslancov: 7
6. Žiadosť p. Alžbety Dubjelovej o zrušenie dohody
L. Oravec (starosta obce) – informoval prítomných o žiadosti p. Dubjelovej o zrušenie
dohody zo dňa 10. 05. 2017 ohľadom parkovania klientov p. Svocáka na obecnom
priestranstve pred jej pozemkom. Dôvodom zrušenia je negatívny prístup p. Svocáka
a neochota spolupracovať na dohodnutých podmienkach ohľadom využívania obecného
priestranstva. Starosta zdôraznil, že obec nemala s p. Dubjelovou podpísanú žiadnu dohodu
ohľadom využívania verejného priestranstva pred jej nehnuteľnosťou. Novým
poslancom ozrejmil situáciu, na Lúčnej ulici na verejnom priestranstve pred
nehnuteľnosťou p. Dubjelovej. V r. 2017 sme sa dohodli na nejakých pravidlách ohľadom
parkovania na predmetnom pozemku. Vtedy manžel p. Dubjelovej predložil návrh, ako si
oni predstavujú parkovanie na verejnom priestranstve pred ich nehnuteľnosťou.
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Zastupiteľstvo vyhovelo ich vtedajšej žiadosti, verejné priestranstvo pred ich pozemkom
bolo upravené podľa ich návrhu. Obec zakryla rigol oproti domu p. Svocáka a následne bola
zrušená nájomná zmluva o dočasnom užívaní verejného priestranstva uzatvorená s. p.
Svocákom. Keď sa bol nedávno pozrieť na tvare miesta, zhodnotil, že Dubjelovci nedodržali
pravidlá v zmysle uznesenia č. 164/2017. Na tri parkovacie miesta umiestnili kamene, čím
znemožnili využiť toto verejné priestranstvo iným. Tak, ako sa dohodlo pred časom na
obecnom zastupiteľstve, všetky kamene, ktoré sa nachádzajú na verejnom priestranstve,
pôjdu preč. V rozprave napr. p. poslankyňa Gromanová uviedla, že verejné priestranstvo
musí byť sprístupnené pre každého. Poslanec p. Svocák sa čuduje, prečo p. Dubjelová
spomína v žiadosti jeho meno, on s ňou žiadnu dohodu nemá. Starosta obce dal hlasovať
o tom, kto nesúhlasí so žiadosťou p. Dubjelovej. Obecné zastupiteľstvo prijalo k 6. bodu
programu uznesenie č. 28: Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
nesúhlasí so žiadosťou p. Dubjelovej A. o zrušenie dohody zo dňa 10. 05. 2017, (uz. č.
164/2017 z 19. zasadania OZ) ohľadom parkovania na obecnom priestranstve pred RD č.
260/45,
požaduje dodržiavanie dohodnutých pravidiel a návrhu predloženého p. Dubjelom, dňa 10.
05. 2017 na 19. zasadaní obecného zastupiteľstva obce Malý Slavkov.
Hlasovanie:
Počet
7
Za:

Mená poslancov
Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr.
Veronika Gromanová, PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš
Pix, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák

0
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
0
Nehlasovali:
Počet všetkých poslancov: 7
7. Delegovanie poslanca Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove do rady školy
pri MŠ Malý Slavkov
L. Oravec (starosta obce) – uviedol, že je potrebné delegovať do rady školy jedného člena
z radov poslancov, nakoľko boli komunálne voľby a nastala zmena v zložení poslancov.
Starosta navrhol PaedDr. Jána Kleina, z titulu jeho pedagogického vzdelania. Poslanec
Klein odmietol byť v rade školy. Po krátkej rozprave sa dohodli delegovať do rady školy
pri MŠ Malý Slavkov Ing. Františka Bartka.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k 7. bodu programu uznesenie č. 29: Obecné zastupiteľstvo v
Malom Slavkove deleguje poslanca Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove Ing.
Františka Bartka do rady školy pri MŠ Malý Slavkov
Hlasovanie:
Počet
Mená poslancov
7
Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr.
Za:
Veronika Gromanová, PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš
Pix, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák
0
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
0
Nehlasovali:
Počet všetkých poslancov: 7
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8. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 06. 04. 2018 na stavbu “Rekonštrukcia
Materskej školy – Malý Slavkov“
L. Oravec (starosta obce) – informoval, že počas prác na budove MŠ sa vyskytli
nepredpokladané veci, o ktorých nemohol vedieť ani projektant, napr. vzadu z dvora bolo
potrebné vybudovať základy, strecha nad škôlkou - tam boli len drevené podvaly, teda sa
musel robiť nový strop. Týmto sa navýšili náklady na uvedený projekt o cca EUR
60 000,00. Na základe uvedeného, je potrebný nový dodatok k zmluve o dielo. Ešte pred
tým, však musel žiadať o vyjadrenie ministerstvo, či vôbec môže taký dodatok prijať.
Odpoveď bola áno, tak im teraz predkladá uvedený dodatok č. 1, že pôvodná cena sa
navyšuje o práce naviac podľa priloženej prílohy. V búrlivejšej diskusii, napr. poslanec
Svocák uviedol, že nesúhlasí, aby financie išli z obecného rozpočtu. Poslanec Klein s tým
tiež nie je veľmi spokojný, že toľké peniaze pôjdu z obecného rozpočtu. Pýta sa, ak by sme
to nezaplatili, firma odíde? Starosta im opätovne vysvetlil, že peniaze sú už prefinancované.
Ak by firme nezaplatili za to, čo urobila nad rámec pôvodne schváleného projektu, firma
zastaví práce, stavba ostane nedokončená. Je potrebné poriadne zvážiť, či chceme dokončiť
škôlku alebo nie. Opakuje, za to, že vznikli takéto nepredpokladané výdavky, nemôže nik
zo zainteresovaných. Dal hlasovať za predložený dodatok č. 1. Obecné zastupiteľstvo
prijalo k 8. bodu programu uznesenie č. 30: Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
schvaľuje Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 06. 04. 2018 na stavbu “Rekonštrukcia
Materskej školy – Malý Slavkov“
Hlasovanie:
Počet
6
Za:
1
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
0
Nehlasovali:
Počet všetkých poslancov: 7

Mená poslancov
Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika
Gromanová, PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix,
Kamil Pompa
Ľudovít Svocák

Starosta informoval prítomných aj o možnosti získať na rekonštrukciu škôlky cca o EUR
100 000,- viac, ako sme dostali.. Ak by sme do toho išli, nemuseli by sme čerpať finančné
prostriedky z rozpočtu obce v zmysle vyššie uvedeného uznesenia č. 30. Po spoločnej
rozprave dal starosta hlasovať o tom, či bude obec predkladať novú žiadosť na
rekonštrukciu MŠ Malý Slavkov.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k 9. bodu programu uznesenie č. 31: Obecné zastupiteľstvo
v Malom Slavkove schvaľuje predloženie žiadosti ŽoNFP na SO z Operačného programu
Ľudské zdroje, Prioritná os 6: Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou
marginalizovaných rómskych komunít, Špecifický cieľ: 6.1.2 Zlepšiť prístup ku kvalitnému
vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve, Zameranie: Výstavba
predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít,
Rekonštrukcia predškolských zariadení s dôrazom na rozšírenie kapacity v obciach s
prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, kód výzvy: OPLZ-PO6-SC6122018-1, názov projektu: Rekonštrukcia Materskej školy - Malý Slavkov, pričom ciele
projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce a platným územným plánom obce
zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu, t. j. min. 5 % z celkových
oprávnených výdavkov.

9
Zápisnica z 2. zasadania OZ v Malom Slavkove, konaného dňa 30. 01. 2019.

Hlasovanie:
Počet
7
Za:

Mená poslancov
Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr.
Veronika Gromanová, PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš
Pix, Kamil Pompa, Ľudovít Svocák

0
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
0
Nehlasovali:
Počet všetkých poslancov: 7
9. Rôzne
L. Oravec (starosta obce) – sa opäť vrátil k rekonštrukcii budovy MŠ. Z dôvodu, že nad
sálou sa nachádza MŠ, musel sa strop v sále demontovať a vybudovať nový protipožiarny
strop. Keď bola odkrytá strecha, znehodnotila sa podlaha v sále. Keďže tam bolo všetko
rozbité, bola by škoda nechať kuchynku len tak, preto sme začali robiť aj rozsiahlejšiu
rekonštrukciu kuchynky pri sále, a to všetko sú neoprávnené náklady. Dlažby, obklady a
nové dvere nám vie položiť p. Šišolák. Keď sme robili približnú kalkuláciu na materiál
a prácu, vyšlo to cca EUR 5 100,00. Uvažuje sa investovať aj do nového zariadenia
kuchynky. Podarilo sa mu získať dotáciu EUR 7 000,00 cez p. prednostku OÚ KK.
V rozprave sa riešilo, ako sa bude do budúcna prenajímať sála. Musia dobre popremýšľať,
čo bude najvýhodnejšie, prenajať priestory inej osobe alebo to bude fungovať pod hlavičkou
obecného úradu cez správcu, ale určite nie za takých podmienok, ako to bolo doteraz.
L. Oravec (starosta obce) – informoval, že P. Šišolák, dlhoročný člen a funkcionár hasičov
v zmysle predpisov HZ, nakoľko dovŕšil 63 rokov, končí ako funkcionár DHZO Malý
Slavkov. Za jeho doterajšiu obetavú a častokrát aj náročnú prácu, nielen v hasičskom zbore,
ale aj v prospech celej obce, ktorú robil nezištne, by sme ho mohli odmeniť. Požiadal ich,
aby o tom popremýšľali.
Ďalej informoval prítomných, že pripravuje žiadosť, aby sme sa mohli zapojiť do výzvy na
šport. Konkrétne chce v obci vybudovať tri detské ihriská. Územie, kde budú realizované,
už máme vybraté.
Ľ. Svocák (poslanec obce) – informoval, že sa bavil s p. Denisou , že by bola ochotná viesť
obecnú kroniku a písať obecný časopis.
Ing. František Bartko (poslanec obce) – ponúkol, že vie v rámci svojho zamestnávateľa
získať do obce financie do výšky cca EUR 1 300,00 na verejnoprospešné projekty pre
obec, napr. športové podujatia, detské ihriská, nejaké operatívno-technické veci (lavičky,
oplotenia a pod.) Obec by to nestalo nič, len spropagovať poskytovateľa ako sponzora
uskutočnených aktivít.
Dohodli sa, že ak je taká možnosť, treba ju využiť.
10. Interpelácia poslancov
Ing. Tomáš Pix (poslanec obce) – sa pýtal starostu obce, či už existuje obecná hliadka.
L. Oravec (starosta obce) – informuje, že ešte nebola schválená naša žiadosť, takže hliadka
ešte nefunguje.
11. Diskusia
Diskusia prebiehala súbežne, v rámci jednotlivých bodov. Na záver zasadania pozval p.
starosta prítomných poslancov pozrieť sa, ako prebieha rekonštrukcia škôlky a sály.
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12. Záver
2. zasadanie obecného zastupiteľstva obce Malý Slavkov ukončil starosta obce Ladislav
Oravec. Poďakoval prítomným za účasť.

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

Overovatelia:
Ing. František Bartko

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

Anatolij Dejneka

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

Zapísala: Veronika Pirožeková
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1

Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove
Malý SlavkovĽ 12. 2. 2019

Uznesenia

z 2. zasadania obecného zastupite stva v Malom Slavkove
konaného dňa 30. januára 2019 o 16.30 hod. v kancelárii starostu v Malom Slavkove

K bodu 2. Schválenie programu

Uznesenie č. 19

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove
schva uje
program 2. zasadania OZ
1. Otvorenie zasadania
2. Schválenie programu
3. Určenie návrhovej komisieĽ overovate ov zápisnice a zapisovate a
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Žiadosti o odkúpenie pozemku – p. Marek D. Ing. Šterbák P.Ľ p. Komiňák F. a manž.Ľ p.
Solusová V.Ľ p. Andráš. . a manž.Ľ p. Bartko F.
6. Žiadosť p. Dubjelovej A. o zrušenie dohody
7. Delegovanie poslanca Obecného zastupite stva v Malom Slavkove do
rady školy pri MŠ Malý Slavkov
8. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 06. 04. 2018 na stavbu
9. “Rekonštrukcia Materskej školy – Malý Slavkov“
10. Rôzne
11. Interpelácia poslancov
12. Diskusia
13. Záver
Hlasovanie:
Počet
7
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:
Počet všetkých poslancov: 7

Mená poslancov
Ing. František BartkoĽ Anatolij DejnekaĽ Mgr. Veronika
GromanováĽ PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Kamil Pompa,
udovít Svocák

0
0
0
0

Ladislav Oravec
starosta obce Malý Slavkov

Uznesenia č. 19 – 31 z 2. zasadania OZĽ konaného 30. januára. 2019
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Uznesenie č. 20
K bodu 3. Určenie návrhovej komisieĽ overovate ov zápisnice a zapisovate a
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove
A/schva uje
návrhovú komisiu v zložení: PaedDr. Ján Klein, Kamil Pompa

B/berie na vedomie,
že starosta obce určil
overovate ov zápisnice: Ing. František BartkoĽ Anatolij Dejneka
a zapisovate ku: Veronika Pirožeková
Hlasovanie:
Počet
7
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:
Počet všetkých poslancov: 7

Mená poslancov
Ing. František BartkoĽ Anatolij DejnekaĽ Mgr. Veronika
GromanováĽ PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Kamil Pompa,
udovít Svocák

0
0
0
0

Ladislav Oravec
starosta obce Malý Slavkov
Uznesenie č.21
K bodu 4. Kontrola plnenia uznesení z 1. zasadania OZĽ konaného 12. 12. 2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení z 1. zasadania OZĽ konaného 12. 12. 2018Ľ ako informatívnu.
Hlasovanie:
Počet
7
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:
Počet všetkých poslancov: 7

Mená poslancov
Ing. František BartkoĽ Anatolij DejnekaĽ Mgr. Veronika
GromanováĽ PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Kamil Pompa,
udovít Svocák

0
0
0
0

Ladislav Oravec
starosta obce Malý Slavkov
Uznesenie č. 22
K bodu 5. Žiadosť o odpredaj pozemku par. CKN č. 457/44 – Marek D.
Uznesenia č. 19 – 31 z 2. zasadania OZĽ konaného 30. januára. 2019
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove
A/ súhlasí
s predajom pozemku vo vlastníctve obceĽ parcela C KN číslo 457/44Ľ druh pozemku ostatná plochaĽ
o výmere 122 m2Ľ ktorá vznikla oddelením od parcely C KN č. 457/4Ľ evidovanej v katastri nehnute nosti
na LV č. 1 v k. ú. obce Malý SlavkovĽ žiadate ovi Dominikovi MarekoviĽ rod. MarekĽ bytom Malý
Slavkov, Gerlachovská 30/66.
B/ schva uje
v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
spôsob prevodu pozemkov parcela C KN číslo 457/44Ľ druh pozemku ostatná plocha, o výmere 122 m2,
prevod sa uskutoční pod a § 9a ods. 8 písm. e)Ľ zákona 138/1991 Zb. o majetku obcíĽ t. j. pod a
osobitného zrete a, za cenu 7,- €/m2 (V zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce).
Osobitný zrete je zdôvodnený skutočnosťouĽ že ide o pozemok okolo stavby, pri ahlú plochu, ktorá
svojím umiestnením a využitím tvorí neoddelite ný celok so stavbou, ktorá je vo vlastníctve
nadobúdate a. (V zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce Malý Slavkov č. 2/2012, § 12, písm. g)).
Hlasovanie:
Počet
7
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:
Počet všetkých poslancov: 7

Mená poslancov
Ing. František BartkoĽ Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika
GromanováĽ PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Kamil Pompa,
udovít Svocák

0
0
0
0

Ladislav Oravec
starosta obce Malý Slavkov
Uznesenie č. 23
K bodu 5. Žiadosť o odpredaj pozemku par. CKN č.126/28 – Ing. Šterbák P.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove
A/ súhlasí
s predajom pozemku vo vlastníctve obceĽ parcela C KN číslo 126/28Ľ druh pozemku zastavaná plochaĽ
o výmere 24 m2Ľ ktorá vznikla oddelením od parcely C KN č. 126/1Ľ evidovanej v katastri nehnute nosti
na LV č. 1 v k. ú. obce Malý SlavkovĽ žiadate ovi Ing. Petrovi ŠterbákoviĽ rod. ŠterbákĽ bytom Malý
Slavkov, Gerlachovská 31/62.
B/ schva uje
v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
spôsob prevodu pozemkov parcela C KN číslo 126/28Ľ druh pozemku zastavaná plochaĽ o výmere 24
m2Ľ ktorá vznikla oddelením od parcely C KN č. 126/1, evidovanej v katastri nehnute nosti na LV č. 1
v k. ú. obce Malý Slavkov, prevod sa uskutoční pod a § 9a ods. 8 písm. e)Ľ zákona 138/1991 Zb. o
majetku obcíĽ t. j. pod a osobitného zrete a, za cenu 7,- €/m2 (V zmysle Zásad hospodárenia s majetkom
obce).
Osobitný zrete je zdôvodnený skutočnosťouĽ že ide o pozemok okolo stavby, pri ahlú plochu, ktorá
svojím umiestnením a využitím tvorí neoddelite ný celok so stavbou, ktorá je vo vlastníctve
nadobúdate a. (V zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce Malý Slavkov č. 2/2012, § 12, písm. g)).
Hlasovanie:
Uznesenia č. 19 – 31 z 2. zasadania OZĽ konaného 30. januára. 2019
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Počet
7
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

Mená poslancov
Ing. František BartkoĽ Anatolij DejnekaĽ Mgr. Veronika
GromanováĽ PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Kamil Pompa,
udovít Svocák

0
0
0
0

Počet všetkých poslancov: 7

Ladislav Oravec
starosta obce Malý Slavkov
Uznesenie č. 24
K bodu 5. Žiadosť o odpredaj pozemku par. CKN č.126/23 – Komiňák František a manž.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove
A/ súhlasí
s predajom pozemku vo vlastníctve obceĽ parcela C KN číslo 126/23Ľ druh pozemku zastavaná plochaĽ
o výmere 24 m2Ľ ktorá vznikla oddelením od parcely C KN č. 126/1Ľ evidovanej v katastri nehnute nosti
na LV č. 1 v k. ú. obce Malý SlavkovĽ žiadate ovi Františkovi KomiňákoviĽ rod. KomiňákĽ bytom Malý
Slavkov, Gerlachovská 29/68 a manž. Márii KomiňákovejĽ rod. MajerčákováĽ bytom Malý SlavkovĽ
Gerlachovská 29/68.
B/ schva uje
v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
spôsob prevodu pozemkov parcela C KN číslo 126/23, druh pozemku zastavaná plochaĽ o výmere 24
m2Ľ ktorá vznikla oddelením od parcely C KN č. 126/1Ľ evidovanej v katastri nehnute nosti na LV č. 1
v k. ú. obce Malý Slavkov, prevod sa uskutoční pod a § 9a ods. 8 písm. e)Ľ zákona 138/1991 Zb. o
majetku obcíĽ t. j. pod a osobitného zrete a, za cenu 7,- €/m2 (V zmysle Zásad hospodárenia s majetkom
obce).
Osobitný zrete je zdôvodnený skutočnosťouĽ že ide o pozemok okolo stavby, pri ahlú plochu, ktorá
svojím umiestnením a využitím tvorí neoddelite ný celok so stavbou, ktorá je vo vlastníctve
nadobúdate a. (V zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce Malý Slavkov č. 2/2012, § 12, písm. g)).
Hlasovanie:
Počet
Mená poslancov
7
Ing. František BartkoĽ Anatolij DejnekaĽ Mgr. Veronika
GromanováĽ PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Kamil
Za:
PompaĽ udovít Svocák
0
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
0
Nehlasovali:
Počet všetkých poslancov: 7
Ladislav Oravec
starosta obce Malý Slavkov
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Uznesenie č. 25
K bodu 5. K bodu 5. Žiadosť o odpredaj pozemku – Solusová V.Ľ par. č. 126/24Ľ 126/25Ľ 126/26Ľ
126/27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove
A/ súhlasí
s predajom pozemku vo vlastníctve obceĽ parcela C KN číslo 126/24Ľ druh pozemku zastavaná plocha,
o výmere 33 m2Ľ C KN číslo 126/25Ľ druh pozemku zastavaná plochaĽ o výmere 9 m2, C KN číslo 126/26Ľ
druh pozemku zastavaná plochaĽ o výmere 16 m2, C KN číslo 126/27Ľ druh pozemku zastavaná plochaĽ
o výmere 31 m2Ľktoré vznikli oddelením od parcely C KN č. 126/1Ľ evidovanej v katastri nehnute nosti
na LV č. 1 v k. ú. obce Malý SlavkovĽ žiadate ovi Veronike Solusovej, rod. FiančíkováĽ bytom Malý
Slavkov, Gerlachovská 30/66
B/ schva uje
v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
spôsob prevodu pozemkov parcela C KN číslo 126/24Ľ druh pozemku zastavaná plochaĽ o výmere 33
m2Ľ C KN číslo 126/25Ľ druh pozemku zastavaná plochaĽ o výmere 9 m2, C KN číslo 126/26Ľ druh
pozemku zastavaná plochaĽ o výmere 16 m2, C KN číslo 126/27Ľ druh pozemku zastavaná plochaĽ
o výmere 31 m2Ľ ktoré vznikli oddelením od parcely C KN č. 126/1Ľ evidovanej v katastri nehnute nosti
na LV č. 1 v k. ú. obce Malý Slavkov, prevod sa uskutoční pod a § 9a ods. 8 písm. e)Ľ zákona 138/1991
Zb. o majetku obcíĽ t. j. pod a osobitného zrete a, za cenu 7.,- €/m2 (V zmysle Zásad hospodárenia
s majetkom obce).
Osobitný zrete je zdôvodnený skutočnosťouĽ že ide o pozemok okolo stavby, pri ahlú plochu, ktorá
svojím umiestnením a využitím tvorí neoddelite ný celok so stavbou, ktorá je vo vlastníctve
nadobúdate a. (V zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce Malý Slavkov č. 2/2012, § 12, písm. g)).
Hlasovanie:
Počet
Mená poslancov
7
Ing. František BartkoĽ Anatolij DejnekaĽ Mgr. Veronika
Za:
GromanováĽ PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Kamil
PompaĽ udovít Svocák
0
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
0
Nehlasovali:
Počet všetkých poslancov: 7

Ladislav Oravec
starosta obce Malý Slavkov

Uznesenie č. 26
K bodu 5. Žiadosť o odpredaj pozemku – Andráš . a manž. MáriaĽ par. č. 261
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove
nesúhlasí
s predajom pozemku vo vlastníctve obceĽ parcela C KN číslo 261Ľ druh pozemku zastavaná plochaĽ
o výmere cca 35 m2Ľ Ľ žiadate ovi ubomírovi AndrášoviĽ rod. AndrášĽ bytom Malý SlavkovĽ
Gerlachovská 19/51 a manž. Mária AndrášováĽ rod. IlavskáĽ bytom Malý SlavkovĽ Gerlachovská 19/51.
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Hlasovanie:
Počet
7
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:
Počet všetkých poslancov: 7

Mená poslancov
Ing. František BartkoĽ Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika
GromanováĽ PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Kamil
PompaĽ udovít Svocák

0
0
0
0

Ladislav Oravec
starosta obce Malý Slavkov
Uznesenie č. 27
K bodu 5. Žiadosť o odpredaj pozemku – Bartko F.Ľ par. č. 126/1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove
nesúhlasí
s predajom pozemku vo vlastníctve obceĽ parcela C KN číslo 126/1Ľ druh pozemku zastavaná plochaĽ
o výmere 34 m2Ľ žiadate ovi Františkovi Bartkovi, rod. BartkoĽ bytom Malý SlavkovĽ Gerlachovská
25/63
Hlasovanie:
Počet
Mená poslancov
7
Ing. František BartkoĽ Anatolij DejnekaĽ Mgr. Veronika
Za:
GromanováĽ PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Kamil
PompaĽ udovít Svocák
0
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
0
Nehlasovali:
Počet všetkých poslancov: 7

Ladislav Oravec
starosta obce Malý Slavkov
. Uznesenie č. 28
K bodu 6. Žiadosť p. Dubjelovej A. o zrušenie dohody
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove
nesúhlasí
so žiadosťou p. Dubjelovej A. o zrušenie dohody zo dňa 10. 05. 2017Ľ (uz. č. 164/2017 z 19 zasadania
OZ) oh adom parkovania na obecnom priestranstve pred RD č. 260/45,
požaduje
dodržiavanie dohodnutých pravidiel a návrhu predloženého p. Dubjelom, dňa 10. 05. 2017 na 19.
zasadaní obecného zastupite stva obce Malý Slavkov.
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Hlasovanie:
Počet
7
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:
Počet všetkých poslancov: 7

Mená poslancov
Ing. František BartkoĽ Anatolij DejnekaĽ Mgr. Veronika
GromanováĽ PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Kamil
PompaĽ udovít Svocák

0
0
0
0

Ladislav Oravec
starosta obce Malý Slavkov
. Uznesenie č. 29
K bodu 7. Delegovanie poslanca Obecného zastupite stva v Malom Slavkove do rady školy pri
MŠ Malý Slavkov
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove
deleguje
poslanca Obecného zastupite stva v Malom Slavkove Ing. Františka Bartka
do rady školy pri MŠ Malý Slavkov
Hlasovanie:
Počet
Mená poslancov
7
Ing. František BartkoĽ Anatolij DejnekaĽ Mgr. Veronika
Za:
GromanováĽ PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Kamil
PompaĽ udovít Svocák
0
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
0
Nehlasovali:
Počet všetkých poslancov: 7

Ladislav Oravec
starosta obce Malý Slavkov
Uznesenie č. 30
K bodu 8. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 06. 04. 2018 na stavbu “Rekonštrukcia Materskej
školy – Malý Slavkov“
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove
schva uje
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 06. 04. 2018 na stavbu “Rekonštrukcia Materskej školy – Malý
Slavkov“
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Hlasovanie:
Počet
6
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:
Počet všetkých poslancov: 7

1
0
0
0

Mená poslancov
Ing. František BartkoĽ Anatolij DejnekaĽ Mgr. Veronika
GromanováĽ PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Kamil
Pompa
udovít Svocák

Ladislav Oravec
starosta obce Malý Slavkov
Uznesenie č. 31
K bodu 9. Rôzne – Predloženie žiadosti „Rekonštrukcia Materskej školy - Malý Slavkov“
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove
schva uje
- predloženie žiadosti ŽoNFP na SO z Operačného programu udské zdrojeĽ Prioritná os 6:
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunítĽ
Špecifický cie : 6.1.2 Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a
starostlivosti v ranom detstveĽ Zameranie: Výstavba predškolských zariadení v obciach s
prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunítĽ Rekonštrukcia predškolských zariadení s
dôrazom na rozšírenie kapacity v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunítĽ
kód výzvy: OPLZ-PO6-SC612-2018-1Ľ názov projektu: Rekonštrukcia Materskej školy - Malý
SlavkovĽ pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce a platným
územným plánom obce
-

zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu t. j. min. 5% z celkových oprávnených
výdavkov

zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkovĽ ktoré vzniknú v priebehu realizácie
projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cie a.
Hlasovanie:
Počet
Mená poslancov
7
Ing. František BartkoĽ Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika
Za:
GromanováĽ PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Kamil
PompaĽ udovít Svocák
0
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
0
Nehlasovali:
Počet všetkých poslancov: 7
-

Ladislav Oravec
starosta obce Malý Slavkov
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