OBEC

MA L Ý S L A V K O V
Malý SlavkovĽ 03. 06. 2013

ZÁPISNICA
z 24. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove konaného
dňa 29. máj 2013 o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu
Prítomní: pod a prezenčnej listinyĽ ktorá tvorí neoddelite nú súčasť tejto zápisnice.
Program:
Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
Určenie návrhovej komisieĽ overovate ov zápisnice a zapisovate a
Kontrola plnenia uznesení
Interpelácia poslancov
Hospodárenie obce za mesiac apríl 2013
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013 o poskytovaní príspevku dôchodcom – opätovné
prejednanie
7. Odpredaj obecného pozemku p. Šterbákovi Petrovi Ing.Ľ Malý Slavkov – opätovné
prejednanie
8. Informácia zo zasadnutia komisie na posudzovanie a vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie
dotácie z rozpočtu obce
9. Zriadenie vecného bremena na parc. č. 124/1 KN-EĽ parc. č. 808 KN-EĽ parc. č. 295 KN-C
10. Žiadosť HGdata s.r.o. Ždiar o stanovisko k umiestneniu telekomunikačného vedenia na
pozemkoch vo vlastníctve obce
11. Žiadosť o súhlasné stanovisko pre zriadenie vo nočasového pracoviska Súkromného centra
vo ného času v obci Malý Slavkov
12. Ponuka na letecké snímky obce Malý Slavkov
13. Rôzne
14. Záver
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Úvod
Dvadsiateštvrté zasadnutie obecného zastupite stva zahájil a viedol starosta obce p. Ladislav
Oravec. PrivítalĽ poslancov obecného zastupite stva a prítomných hostí – zástupcov občianskeho
združenia Červík Ekotur z Kežmarku.
Prítomným poslancom predložil na schválenie program 24. zasadnutia OZ a požiadal ich o jeho
prípadné doplnenie. P. Anton Oračko požiadal prítomnýchĽ aby sa prednostne zaoberali bodom 11
z predloženého programu nako ko na rokovanie osobne prišli zástupcovia občianskeho združenia
pre deti a mládež. Prítomní poslanci súhlasili s úpravou programu a to, aby po bode 2. v programe
zasadnutia nasledoval bod 11.
Obecné zastupite stvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 281/2013: Obecné
zastupite stvo v Malom Slavkove schvaľuje program rokovania 24. zasadnutia Obecného
zastupite stva v Malom Slavkove

Hlasovanie:
za: Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek PištaĽ
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): František BiesĽ Stanislav Pompa

udovít Svocák

Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a zvolení: Mgr. Ján KleinĽ udovít Svocák
Za overovate ov zápisnice boli navrhnutí a určení: Anton OračkoĽ Marek PištaĽ
Zapisovate zápisnice: Veronika Pirožeková
Obecné zastupite stvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 282/2013: Obecné
zastupite stvo v Malom Slavkove určuje
Návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Ján KleinĽ udovít Svocák
Overovate ov zápisnice v zložení: Anton OračkoĽ Marek Pišta
Zapisovate zápisnice: Veronika Pirožeková
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek PištaĽ udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): František BiesĽ Stanislav Pompa
Neoddelite nou súčasťou tejto zápisnice je elektronická nahrávka DVD nosiča č.25/1Ľ2/2013
Žiadosť o súhlasné stanovisko pre zriadenie voľnočasového pracoviska Súkromného centra
voľného času v obci Malý Slavkov
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informoval prítomných o žiadosti Občianskeho združenia pre
deti a mládež ČERVÍK EKOTUR z Kežmarku o zriadenie vo nočasového pracoviska pre deti
a mládež v obci Malý Slavkov. Celú túto žiadosť mali v pracovných materiálochĽ preto ich vyzval
k diskusii. Upozornil ichĽ aby pri svojom rozhodnutí nezabudli na platné uznesenieĽ ktoré prijali
oh adom financovania CVČ . Je v ňom danéĽ že obec nebude financovať iné CVČĽ len CVČ
v zriaďovate skej pôsobnosti obce. UviedolĽ že víta takúto aktivituĽ ale aj on sám je za obecné
centrum. Z minulosti má negatívny názor na toĽ ako sa CVČ na úkor kvality obohatili o miliardy.
V súčasnosti je len na obciĽ kde použije finančné prostriedky poskytnuté od štátu na vo nočasovú
činnosť pre deti a mládež.
P. udovít Svocák (poslanec OZ) – informovalĽ že po zmene zákona od januára ve a centier
zanikloĽ lebo nemalo dostatok finančných prostriedkov. Počul v médiachĽ že štát to bude riešiť
v zákone v septembri. Pozitívne jeĽ že štát si uznalĽ že pochybil. Počkajme si na nový zákon
a potom to budeme riešiť.
Zástupca združenia ČERVÍK EKOTOUR – uviedolĽ že netransparentné nakladanie s finančnými
prostriedkami nie je ich prípad. Oni nezriaďovali CVČ zo zištných dôvodov. Išlo im o to, aby
deťom pokryli vo ný čas. Majú dlhoročné skúsenosti s vo nočasovými aktivitami pre detí
a mládežĽ
či už pravidelnými krúžkovými aktivitami alebo príležitostnými aktivitami.
K slavkovským deťom prišli náhodne v Stráňach pod TatramiĽ kde prišli na futbal a samé deti ich
volaliĽ aby prišli aj do Slavkova. Rozhodli sa preto požiadať obec o zriadenia vo nočasového
pracoviska v obci Malý SlavkovĽ čím by vytvorili väčší a účinnejší priestor pre vytváranie
podmienok na neformálne vzdelávanieĽ organizovanie a zabezpečovanie výchovno-vzdelávacej
činnostiĽ prostredníctvom rozvoja záujmov detí v čase mimo vyučovania. Vo vo nom čase detí by
tak rozvíjali ich schopnostiĽ zručnosti a talent zmysluplnou činnosťou ako prevenciu pred
negatívnymi javmi súčasnej spoločnosti. Záujmové krúžky v ich centre vedú skúsení pedagogickí
pracovníci a odborníci v rôznych oblastiach. Taktiež využívajú ochotných miestnych pracovníkov.
Po prijatí uvedeného zákona od januáraĽ zvládnuť toĽ je finančne náročné (1dieťa/1 rok /5Ľ00 €).
Oni to riešia cez rôzne projekty a granty. Zriadiť CVČ v zmysle platného zákona je značne

náročné najmä na čas. Ak by sa obec rozhodla pre takúto alternatívuĽ CVČ v zriaďovate skej
pôsobnosti obce by mohlo fungovať až od r. 2015. ZdôraznilĽ že v ich aktivitách netreba h adať
ničĽ iné len nezištnú pomoc deťom. Je na poslancochĽ ako sa rozhodnú.
P. Marek Pišta (poslanec OZ) – uviedolĽ že sa osobne stretol s deťmi a ich rodičmiĽ ktorí sú za
toĽ aby ich deti boli organizovaní v tomto združení. Navrhuje súhlasiť so zriadením tohto centra.
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – poukázal na toĽ že ko ké z detí sú evidované vo viacerých
krúžkoch (napr. na zasadnutí boli prítomné detiĽ ktoré majú záujem o aktivity uvedeného centra
a taktiež sú zaevidované aj vo futbalovom krúžku s p. kaplánom). Aj v tom vidí ve ký nedostatokĽ
ako má obec postupovať a efektívne rozdeliť financie pridelené štátom na jedno dieťa.
P. Stanislav Pompa (poslanec OZ) – uviedolĽ že v minulosti sa už zastupite stvo zaoberalo
žiadosťami o poskytnutie financií na mimoškolskú činnosť a rozhodlo neposkytnúť peniaze
nikomu. Za niečo zdvihli ruky a teraz sa to má zase meniť.
P. Anton Oračko (poslanec OZ) – taktiež poukázalĽ či budú stále riešiť toĽ čo už riešili.
Mgr. Ján Klein (poslanec OZ) – sa zaujímalĽ kde by chceli vykonávať v obci uvedenú činnosťĽ
keď obec nemá ihrisko ani iné vhodné priestory.
Zástupca združenia ČERVÍK EKOTOUR – uviedolĽ že vedia pomôcť vybudovať ihriska cez
projekty. Po ukončení rokovania o tomto bode prítomní zástupcovia združenia poďakovali za
možnosť prezentovať sa na zasadnutí OZ a opustili rokovanie.
Obecné zastupite stvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 283/2013: Obecné
zastupite stvo v Malom Slavkov nesúhlasí so zriadením vo nočasového pracoviska Súkromného
centra vo ného času v obci Malý Slavkov pre Občianske združenie Červík Ekotur – Združenie pre
deti a mládež Kežmarok
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Stanislav PompaĽ udovít Svocák
proti: Marek Pišta
zdržal sa:
neprítomný(í): František Bies
Kontrola plnenia uznesení
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – predložil kontrolu plnenia uznesení z 23. zasadnutia OZ.
UviedolĽ že uz. č.275/13 bude predmetom rokovania bodu programu. Prítomní poslanci zobrali
informácie o kontrole na vedomie.
Obecné zastupite stvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 283/2013: Obecné
zastupite stvo v Malom Slavkove berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení zo 17. 04. 2013 ako
informatívnu
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek PištaĽ Stanislav PompaĽ udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): František Bies
Interpelácia poslancov
P. Stanislav Pompa (poslanec OZ) – sa dotazoval u starostuĽ že pred rokom stále riešili zakúpenie
obecného auta a teraz o tom starosta nič nehovorí.
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – uviedolĽ že za € 8000Ľ00 je problém nájsť niečo schopné
a výhodné pre obec.
P. Anton Oračko (poslanec OZ) – žiadalĽ aby sa dala dokopy zatáčkaĽ treba to už len vyasfaltovať
a bude to hotové.
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informovalĽ že chcú začať vyrábať dlažbuĽ ktorú by obec
používala výlučne pre obecné účely. Potrebujú však vybrať šikovných chlapcov a zorganizovať
partiuĽ ktorá by pod zodpovedným dozorom vyrábala dlažbu.
Mgr. Ján Klein (poslanec OZ) – informovalĽ že rigol na Družstevnej ulici nie je pokosený.

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – rigol sa nebude kosiťĽ ak prestane pršať bude sa proti burine
striekať.
P. Marek Pišta (poslanec OZ) – sa informovalĽ koho to bol nápad umiestniť v rómskej časti obce
detské ihrisko s preliezkouĽ šmýkačkou a lavičkami. Od rána naň kričia rodičiaĽ že oni to tam
nechcú. Deti tam kričiaĽ vystrájajúĽ hádajú a bijú sa medzi sebou. Rodičia odkazujú starostoviĽ že
ak to odtia nezoberieĽ oni to porežú a dajú do šrotu.
P. Anton Oračko (poslanec OZ) – uviedolĽ že hore sú niektorí ve mi nazlostení. Potvrdil toĽ čo
povedal Marek. NavrholĽ aby to umiestnili na kova ovú lúku.
Mgr. Ján Klein (poslanec OZ) – poukázalĽ že DHZ mal v prenájme od obce ihrisko v školskej
záhrade kde v zime prevádzkujú klzisko. Majú stanovené pravidlaĽ ktoré sa musia dodržiavaťĽ aby
tam nedochádzalo k nedorozumeniamĽ či ublížení na zdraví. Jedno z nich jeĽ že dieťa tam nemôže
byť bez dozoru. Nikdy s tým nemali problém. Zodpovednosť za svoje dieťa nesie každý rodič sám.
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – požiadal rómskych poslancovĽ aby uviedli mená týchĽ ktorí
chcú poškodzovať obecný majetokĽ dá na nich trestné oznámenie. UviedolĽ či sa uvedeným
nespokojným občanom viacej páčiĽ keď sa ich deti hrajú v obecnom rigole, alebo sa bezcie ne
potulujúĽ kde kade po obci.
P. Stanislav Pompa (poslanec OZ) – sa rozhorčil nad postojom udíĽ ktorí nechcúĽ aby sa ich deti
mali kde a na čom hrať. Nerozumie takémuto postoju. Na jednej strane kritizujú starostuĽ že pre
nich nič nerobí a keď urobíĽ potom je zle. Rodičia majú dávať pozor sami na svoje deti a nenechať
ich len tak bez dozoru. UviedolĽ že nič sa rušiť nebude ostane to takĽ ako to je.
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informovalĽ že postupne sa vykonávajú v obci naplánované
práceĽ na ktorých sa spoločne dohodli. UviedolĽ že rigol pri p. Džadoňovi je už dokončený.
Hospodárenie obce za mesiac apríl 2013
Prítomní poslanci sa dotazovavli v hospodárení obce za apríl 2013 na položky: záloha na projekty
– kúrenie a oknáĽ poplatok za psovĽ nákup AČ ZAMAZ KKĽ reflektory do kostolaĽ večera Zelený
štvrtok.
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – záloha na projekty/ kúrenie a okná – ide o budovu obecného
úradu aj budovu KDĽ poplatok za psov – pod a evidencie a uhradených poplatkov vo výške €
0,00 nie je v rómskej časti obce žiaden pesĽ obec s týmto problémom bojuje už rokyĽ je dôležitéĽ
aby aj rómski poslanci robili osvetuĽ a to mať jedného psa a poriadne sa oň staraťĽ ZAMAZ –
náradieĽ ochranné pomôcky a iné veci v zmysle zmluvy s ÚPSVaR KKĽ reflektory na podsvietenie
sochy sv. MichalĽ Zelený štvrtok – po dohode s cirkevným výborom sa uhradila faktúra za večeru
na Zelený štvrtok v rámci schválenej položky v rozpočte na cirkev.
Obecné zastupite stvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 284/2013: Obecné
zastupite stvo v Malom Slavkove berie na vedomie informácie o hospodárení obce za mesiac apríl
2013
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek PištaĽ Stanislav PompaĽ udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): František Bies
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013 o poskytovaní príspevku dôchodcom – opätovné
prejednanie
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – uviedolĽ že nako ko na minulom rokovaní nebolo prijaté
uznesenie na VZN č. 1/2013 o poskytovaní príspevku dôchodcom (pri hlasovaní vznikla patová
situácia) musel ho dať opätovne na prerokovanie. Navrhuje nako ko nebola všeobecná zhoda
(starostov názor sa nezhoduje s názorom poslanca SvocákaĽ Biesa a Kleina) zahlasovať takĽ aby ho
neschválili. Očakáva návrhy VZN od poslancov. TenĽ s ktorým sa stotožní väčšina potom predloží
na rokovanie.
Obecné zastupite stvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 285/2013: Obecné
zastupite stvo v

Malom Slavkove neschvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013 o poskytovaní príspevku
dôchodcom
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek PištaĽ Stanislav PompaĽ udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): František Bies

Odpredaj obecného pozemku p. Šterbákovi Petrovi Ing., Malý Slavkov – opätovné
prejednanie
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – uviedolĽ že dal opätovne na prerokovanie žiadosť p. Ing.
Šterbáka na odkúpenie predzáhradkyĽ nako ko na minulom rokovaní nebolo prijaté uznesenie (pri
hlasovaní vznikla patová situácia).
Obecné zastupite stvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 286/2013: Obecné
zastupite stvo v
Malom Slavkove A/ súhlasí s odpredajom časti obecného pozemku parc. č. 126/1Ľ zastavané
plochy a nádvoriaĽ p. Šterbákovi Petrovi Ing.Ľ Malý Slavkov po vypracovaní geometrického plánu
B/ schvaľuje v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov spôsob prevodu vlastníctva nehnute nosti vo vlastníctve obce Malý Slavkov
z dôvodu hodného osobitného zrete a § 9a ods. 8 písm. e)Ľ a to konkrétne v danom prípade:
časť pozemku parc. č. 126/1Ľ druh pozemku: zastavané plochy a nádvoriaĽ ktorý sa nachádza v
katastrálnom území Malý Slavkov a je zapísaný na liste vlastníctva č. 1 Obce Malý Slavkov za
cenu 7Ľ00 €/m2
Dôvod: Jedná sa o plochu okolo stavbyĽ ktorá je v súkromnom vlastníctve žiadate a. (V zmysle
Zásad hospodárenia s majetkom obce Malý Slavkov č. 2/2012Ľ § 12Ľ písm. g))
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek PištaĽ Stanislav Pompa
proti:
zdržal sa: udovít Svocák
neprítomný(í): František Bies
Informácia zo zasadnutia komisie na posudzovanie a vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie
dotácie z rozpočtu obce
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informoval prítomných o záveroch zo zasadania komisie na
posudzovanie a vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce. O dotáciu požiadali
tri subjekty, a to: ZKSM OC Spišská Nová Ves - Spoločenstvo Svetielko Malý SlavkovĽ
Dobrovo ný hasičský zbor Malý SlavkovĽ Združenie Rómskeho srdca v Malom SlavkoveĽ komisia
preskúmala uvedené žiadosti a vyhodnotilaĽ že všetky spĺňajú náležitosti VZN č. 4/2012
o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce. Komisia navrhuje obecnému zastupite stvu sumu schválenú
v rozpočte určenú na tento účel rozdeliť pre každého žiadate a rovnako a to po € 480Ľ00.
Obecné zastupite stvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 287/2013: Obecné
zastupite stvo v
Malom Slavkove A/ berie na vedomie informácie zo zasadnutia komisie na posudzovanie
a vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
B/ schvaľuje príspevok z rozpočtu obce vo výške € 480Ľ00 pre ZKSM OC Spišská Nová Ves Spoločenstvo Svetielko Malý SlavkovĽ vo výške € 480Ľ00 pre Dobrovo ný hasičský zbor Malý
Slavkov a vo výške € 480Ľ00 pre Združenie Rómskeho srdca v Malom Slavkove
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek PištaĽ Stanislav PompaĽ udovít Svocák
proti:
zdržal sa:

neprítomný(í): František Bies
Zriadenie vecného bremena na parc. č. 124/1 KN-E, parc. č. 808 KN-E, parc. č. 295 KN-C
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – stručne pripomenul prítomným poslancomĽ že túto žiadosť už
raz prerokovali a schválili zriadenie vecného bremena pre stavbu vodovodnej prípojky a jej
príslušenstva na priznanie práva uloženia vodovodu pre p. Štefana Kredatusa a manželku . Po
porealizačnom zameraní sa však ukázalo (čo nebolo vidite né na GP)Ľ že predmetná stavba
zasahuje pár centimetrami aj do ved ajšej par. č 808. Je preto potrebné zrušiť uz. č. 206/B/2012
a prijať novéĽ kde budú uvedené všetky dotknuté parcely. Požiadal člena návrhovej komisie, aby
prečítal návrh na uznesenie.
Obecné zastupite stvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 288/2013: Obecné
zastupite stvo v
Malom Slavkove A/ ruší uznesenie č. 206B/2012 zo 17. zasadnutia Obecného zastupite stva
v Malom Slavkove konaného dňa 31. 08. 2012 Schválenie zriadenia vecného bremena na parc. č.
124/1 KN-E –
schvaľuje zriadenie vecného bremena na parc. č. KN-E – 124/1Ľ druh pozemku trvalé trávne
porasty, s rozlohou 607 m2 pre stavbu vodovodnej prípojky a jej príslušenstva pre Štefana
Kredatusa za odplatu EUR 3,00/m2
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek PištaĽ Stanislav PompaĽ udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): František Bies
B/ schvaľuje zriadenie vecného bremena na parc. č. KN-E – 124/1, druh pozemku – trvalé trávnaté
porasty, s rozlohou 607 m2Ľ parc. č. KN-E – 808, druh pozemku – ostatné plochyĽ s rozlohou 43 m2,
parc. č. KN-C – 295, druh pozemku – zastavené plochy a nádvoriaĽ s rozlohou 2 397 m2, pre stavbu
vodovodnej prípojky a jej príslušenstva pod a vypracovaného geometrického plánu na vyznačenie
vecného bremena na priznanie práva uloženia vodovodu č. 15/2013Ľ zo dňa 19. 02. 2013 pod č. G186/13 pre Štefana Kredatusa a manž. Helenu KredatusovúĽ bytom Malý SlavkovĽ Gerlachovská 22Ľ
za odplatu 3,00 EUR/m2, t. j. 20,00 m x 0,50 m = 10,00 m2 x 3,00 EUR/m2 = 30,00 EUR
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek PištaĽ Stanislav PompaĽ udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): František Bies
Žiadosť HGdata s.r.o. Ždiar o stanovisko k umiestneniu telekomunikačného vedenia na
pozemkoch vo vlastníctve obce
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informoval prítomnýchĽ že firma HGdata s. r. o. ŽdiarĽ ktorá
poskytuje pre občanov našej obce internetĽ žiada obec o možnosť umiestniť na pozemkoch obce
elektrické a telekomunikačné vedenie k telekomunikačnému vysielaču nako ko terajšie elektrické
vedenie je v dezolátnom stave. Firma by chcela predmetné vedenie viesť v zemi. Chce vystaviť aj
nový stožiarĽ čo taktiež prispeje k skvalitneniu internetového signálu.
Požiadal člena návrhovej komisieĽ aby prečítal návrh na uznesenie.
Obecné zastupite stvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 289/2013: Obecné
zastupite stvo v
Malom Slavkove súhlasí s umiestnením telekomunikačného vedenia na pozemkoch vo vlastníctve
obce – parc. č. KN-C 531, 530, 527, 255/2, 255/1, 254/1, 253/1 a 166
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek PištaĽ Stanislav PompaĽ udovít Svocák
proti:
zdržal sa:

neprítomný(í): František Bies
Ponuka na letecké snímky obce Malý Slavkov
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informovalĽ že dostal ponuku na letecké poh ady obce. Cena
uvedeného produktu je € 119Ľ00 a išlo by o 15 – 30 digitálnych záberov našej obce a jej okolia.
K tomu ešte navyše ponúkajú 15 fotografií vo formáte A4 vo vysokej kvalite. Tieto fotografie je
možné zväčšiť až do rozmeru 100x150 cm v rozlíšení 21 MPixĽ čo sa dá využiť rôzneĽ napr. na
poh adniceĽ kalendáreĽ brožúrkyĽ informačné či interaktívne tabuleĽ fotomapy a pod.
Obecné zastupite stvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 291/2013: Obecné
zastupite stvo v
Malom Slavkove A/berie na vedomie ponuku na letecké snímky obce Malý Slavkov
B/súhlasí s objednávkou na letecké snímky obce Malý Slavkov v hodnote € 119Ľ00
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ : Marek Pišta Stanislav PompaĽ udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): František Bies
Rôzne
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – pripomenul prítomnýmĽ že keď pripravovali rozpočet obce na
r. 2013 zaoberali sa aj týmĽ že je potrebné začať robiť poriadok s miestnymi komunikáciamiĽ ktoré
sú v zlom stave. InformovalĽ že si urobil menší prieskum o cenáchĽ za ko ko by sa to dalo
zrealizovať. Výhodná sa mu zdá ponuka firmy JUNOĽ ktorá to vie urobiť aj s dodaním asfaltu
cca za € 3Ľ70/m2 . Išlo by o úseky miestnych komunikácií a uličiek napr. na Družstevnej ulici
(ulička pri P. GromanovcochĽ Kolaciakovi)Ľ ulička pri p. KudasoviĽ úseky na Gerlachovskej uliciĽ
vyspravenie výtlkov po dedineĽ štátna cesta do toho nespadá . Išlo by o sumu do výšky cca €
20 000,00. V podrobnom rozpočte vyčlenili na tento účel finančné prostriedky vo výške €
7000Ľ00. Ak sa dohodnúĽ že do toho pôjdu použili by sa aj finančné prostriedkyĽ vyhradené
z rezervného fondu na dom smútku € 5000Ľ00 a na nákup auta € 8000Ľ00). Mohlo by sa to začať
robiť v polovici júna. Po diskusii sa prítomní dohodliĽ že súhlasiaĽ aby starosta zabezpečil opravu
miestnych komunikácií s vynaložením finančných prostriedkov do výšky € 20 000,00.
P. Stanislav Pompa (poslanec OZ) –požiadal prítomných o súhlasné stanovisko na požičanie
priestorov sály pre svoju nevestu. UviedolĽ že by chcela pod záštitou detského rómského súboru
Kesaj z KežmarkuĽ s malými deťmi nacvičovať detské rómske tance. Potrebovala by každý piatok
na dve hodiny miestnosťĽ kde by sa mohli stretávať a nacvičovať.
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – nevidí v tom problémĽ pripraví nájomnú zmluvu aj
s podmienkamiĽ ktoré sa budú obojstranne dodržiavať.
Starosta informovalĽ že počas E RA v Kežmarku tu budú Litovci – naši partneri zo združenia
MAS. Ubytovaní budú v SlavkoveĽ tu sa budú aj stravovať. Všetko si budú hradiť samiĽ obec im
poskytne len sálu.
P. Marek Pišta (poslanec obecného zastupite stva) – požiadalĽ že aj on potrebuje sálu na dva
týždne. Ide so svojim združením do Po ska a potrebuje si nacvičiť programĽ aby sa tam mohli
prezentovať. Presný termínĽ kedy bude potrebovať priestory zatia ešte nevie.
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – pris úbil aj p. Pištovi sálu po dobu dva týždne na nácvik
programu s týmĽ že ak bude svadba alebo pohrebĽ sálu uvo nia.
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – pripomenulĽ že sa blíži MDD a je potrebné sa dohodnúť na
určitých veciach. Znova budú dve akcie pre deti. MDD pre rómske detiĽ ktorý budú organizovať
rómski poslanci dňa 01.06. a MDDĽ ktorý budú organizovať hasiči dňa 29. 06 2013.
P. Anton Oračko (poslanec OZ) – navrholĽ aby obec navýšila príspevok oproti minulému roku (v r.
2012 bol príspevok od obce € 250Ľ00 jednotlivo každému organizátorovi).
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – starosta navrhol zvýšiť príspevok na € 350Ľ00 pre každého
organizátora.

P. Marek Pišta a p. Stanislav Pompa (poslanci OZ) – navrhujú prispieť viacĽ a to € 400Ľ00 nako ko
rómovia chcú organizovať tri akcie (MDDĽ Deň rómov a turnaj) a chcú variť a podávať aj guláš.
P. udovít Svocák (poslanec OZ) – nesúhlasí so zvyšovanímĽ kritizovalĽ či chcú porozde ovať na
takéto účely celý rozpočet.
Nastala značne búrlivá rozprava navzájomĽ medzi poslancami. Napokon sa dohodliĽ že príspevok
bude vo výške € 350Ľ00 jednotlivo pre každého organizátora. Obecný úrad im poskytne presný
zoznam detí do 15 rokov a pexeso pre každé dieťaĽ ktoré bude v zozname. Po akcii organizátori na
obecnom úrade zúčtujú dotáciu.
Obecné zastupite stvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 292/2013: Obecné
zastupite stvo v
Malom Slavkove A/berie na vedomie informáciu o organizovaní Dňa detí dňa 01. 06. 2013
rómskymi poslancami pre rómske deti a dňa 29. 06. 2013 DHZ pre ostatné deti
B/ schvaľuje
finančný príspevok z obecného rozpočtu vo výške € 700Ľ00 na organizovanie Dňa detí (pre
každého organizátora € 350Ľ00)
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Stanislav PompaĽ udovít Svocák
proti:
zdržal sa: , Marek Pišta
neprítomný(í): František Bies
Záver
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – poďakoval prítomným poslancom a ukončil 24. zasadnutie
obecného zastupite stva.
V Malom Slavkove, 07. 06. 2013
Zapísala: Veronika Pirožeková

Ladislav Oravec
starosta obce

Overovatelia:
Anton Oračko
Marek Pišta

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
Malý Slavkov, 29. 05. 2013

Uznesenia
z 24. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove
konaného dňa 29. mája 2013 v zasadacej miestnosti obecného úradu Obce Malý Slavkov

Uznesenie č. 281/2013
Program 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 29. 05. 2013
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
schvaľuje
program 24. zasadnutia obecného zastupiteľstva
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): František Bies, Stanislav Pompa
Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 282/2013
z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 29. 05. 2013
Schválenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
určuje
návrhovej komisiu v zložení: Mgr. Ján Klein, Ľudovít Svocák
overovateľov zápisnice v zložení: Anton Oračko, Marek Pišta
zapisovateľ: Veronika Pirožeková
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): František Bies, Stanislav Pompa
Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 283/2013
z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 29. 05. 2013
Kontrola plnenia uznesení
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení zo 17. 04. 2013 ako informatívnu
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Stanislav Pompa, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): František Bies
Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 284/2013
Z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove dňa, konaného dňa 29. 05. 2013
Informácie o hospodárení obce za mesiac apríl 2013
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
berie na vedomie
informácie o hospodárení obce za mesiac apríl 2013
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Stanislav Pompa, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): František Bies
Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 285/2013
Z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove dňa, konaného dňa 29. 05. 2013
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013 o poskytovaní príspevku dôchodcom – opätovné
prejednanie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
neschvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013 o poskytovaní príspevku dôchodcom
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Stanislav Pompa, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): František Bies
Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 286/2013
Z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove dňa, konaného dňa 29. 05. 2013
Odpredaj obecného pozemku p. Šterbákovi Petrovi Ing., Malý Slavkov – opätovné prejednanie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
A/ súhlasí
s odpredajom časti obecného pozemku parc. č. 126/1, zastavané plochy a nádvoria, p. Šterbákovi
Petrovi Ing., Malý Slavkov po vypracovaní geometrického plánu
B/ schvaľuje
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Malý Slavkov z dôvodu
hodného osobitného zreteľa § 9a ods. 8 písm. e), a to konkrétne v danom prípade:
časť pozemku parc. č. 126/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, ktorý sa nachádza v
katastrálnom území Malý Slavkov a je zapísaný na liste vlastníctva č. 1 Obce Malý Slavkov za
cenu 7,00 €/m2
Dôvod: Jedná sa o plochu okolo stavby, ktorá je v súkromnom vlastníctve žiadateľa. (V zmysle
Zásad hospodárenia s majetkom obce Malý Slavkov č. 2/2012, § 12, písm. g))
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Stanislav Pompa
proti:
zdržal sa: Ľudovít Svocák
neprítomný(í): František Bies
Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 287/2013
Z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove dňa, konaného dňa 29. 05. 2013
Informácia zo zasadnutia komisie na posudzovanie a vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie
z rozpočtu obce
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
A/ berie na vedomie
informácie zo zasadnutia komisie na posudzovanie a vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie
z rozpočtu obce
B/ schvaľuje
príspevok z rozpočtu obce vo výške € 480,00 pre ZKSM OC Spišská Nová Ves - Spoločenstvo
Svetielko Malý Slavkov, vo výške € 480,00 pre Dobrovoľný hasičský zbor Malý Slavkov a vo
výške
€ 480,00 pre Združenie Rómskeho srdca v Malom Slavkove
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Stanislav Pompa
proti:
zdržal sa: Ľudovít Svocák
neprítomný(í): František Bies
Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 288/2013
Z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove dňa, konaného dňa 29. 05. 2013
Zriadenie vecného bremena na parc. č. 124/1 KN-E, parc. č. 808 KN-E, parc. č. 295 KN-C
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
A/ ruší
uznesenie č. 206B/2012 zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove konaného
dňa 31. 08. 2012 Schválenie zriadenia vecného bremena na parc. č. 124/1 KN-E - schvaľuje
zriadenie vecného bremena na parc. č. KN-E – 124/1, druh pozemku trvalé trávne porasty,
s rozlohou 607 m2 pre stavbu vodovodnej prípojky a jej príslušenstva pre Štefana Kredatusa za
odplatu EUR 3,00/m2
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Stanislav Pompa, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): František Bies
Ladislav Oravec
starosta obce
B/ schvaľuje
zriadenie vecného bremena na parc. č. KN-E – 124/1, druh pozemku – trvalé trávnaté porasty,
s rozlohou 607 m2, parc. č. KN-E – 808, druh pozemku – ostatné plochy, s rozlohou 43 m2, parc. č.
KN-C – 295, druh pozemku – zastavené plochy a nádvoria, s rozlohou 2 397 m2, pre stavbu
vodovodnej prípojky a jej príslušenstva podľa vypracovaného geometrického plánu na vyznačenie
vecného bremena na priznanie práva uloženia vodovodu č. 15/2013, zo dňa 19. 02. 2013 pod č. G186/13 pre Štefana Kredatusa a manž. Helenu Kredatusovú, bytom Malý Slavkov, Gerlachovská 22,
za odplatu 3,00 EUR/m2, t. j. 20,00 m x 0,50 m = 10,00 m2 x 3,00 EUR/m2 = 30,00 EUR
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Stanislav Pompa, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): František Bies
Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 289/2013
Z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove dňa, konaného dňa 29. 05. 2013
Žiadosť HGdata s.r.o. Ždiar o stanovisko k umiestneniu telekomunikačného vedenia na pozemkoch
vo vlastníctve obce
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
súhlasí
s umiestnením telekomunikačného vedenia na pozemkoch vo vlastníctve obce – parc. č. KN-C 531,
530, 527, 255/2, 255/1, 254/1, 253/1 a 166
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Stanislav Pompa, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): František Bies
Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 290/2013
Z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove dňa, konaného dňa 29. 05. 2013
Žiadosť o súhlasné stanovisko pre zriadenie voľnočasového pracoviska Súkromného centra
voľného času v obci Malý Slavkov
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkov
nesúhlasí
so zriadením voľnočasového pracoviska Súkromného centra voľného času v obci Malý Slavkov pre
Občianske združenie Červík Ekotur – Združenie pre deti a mládež Kežmarok
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Stanislav Pompa, Ľudovít Svocák
proti: Marek Pišta
zdržal sa:
neprítomný(í): František Bies
Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 291/2013
Z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove dňa, konaného dňa 29. 05. 2013
Ponuka na letecké snímky obce Malý Slavkov
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
A/berie na vedomie
ponuku na letecké snímky obce Malý Slavkov
B/súhlasí
s objednávkou na letecké sníky obce Malý Slavkov v hodnote € 119,00
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Stanislav Pompa, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): František Bies
Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 292/2013
Z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove dňa, konaného dňa 29. 05. 2013
Rôzne
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
A/berie na vedomie
informáciu o organizovaní Dňa detí dňa 01. 06. 2013 rómskymi poslancami pre rómske deti
a dňa
29. 06. 2013 DHZ pre ostatné deti
B/ schvaľuje
finančný príspevok z obecného rozpočtu vo výške € 700,00 na organizovanie Dňa detí (pre
každého organizátora € 350,00)
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Stanislav Pompa, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa: , Marek Pišta
neprítomný(í): František Bies
Ladislav Oravec
starosta obce

