OBEC

MA L Ý S L A V K O V
Malý SlavkovĽ 22. 10. 2013

ZÁPISNICA
z 27. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove konaného
dňa 21. októbra 2013 o 15.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu
Prítomní: pod a prezenčnej listinyĽ ktorá tvorí neoddelite nú súčasť tejto zápisnice.
Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
Určenie návrhovej komisieĽ mandátovej komisieĽ overovate ov zápisnice a zapisovate a
Zloženie s ubu nového poslanca obecného zastupite stva
Kontrola plnenia uznesení
Informácia o hospodárení obce za mesiac jún až september 2013
Schválenie zadania územného plánu zóny Malý Slavkov – Golfový areál s vybavenosťou
a IBV II. etapa
7. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2013o určení výšky príspevku na činnosť
školy a školského zariadenia
8. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2013 o vylepovaní plagátov
9. Schválenie Dodatku č. 2 k Zásadám hospodárenia s majetkov obce Malý Slavkov č. 2/2012
10. Poslanecký návrh Všeobecne záväzného nariadenia o stravovaní dôchodcov
11. Interpelácia poslancov
12. Rôzne
13. Záver

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Úvod
Dvadsiatesiedme zasadnutie obecného zastupite stva zahájil a viedol starosta obce p.
Ladislav Oravec. Privítal poslancov obecného zastupite stvaĽ kontrolórku a prítomných hostí.
Predložil na schválenie program 27. zasadnutia OZ a požiadal prítomných poslancov o jeho
prípadné doplnenie. Nako ko neboli žiadne pripomienky ani návrhy starosta požiadal o hlasovanie
za predložený program zasadnutia. Obecné zastupite stvo prijalo k tomuto bodu programu
uznesenie č. 304/2013: Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove schvaľuje program rokovania 27.
zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek PištaĽ udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): František Bies
Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a zvolení: Emil PištaĽ Marek Pišta
Do mandátnej komisie boli navrhnutí a určení: Anton OračkoĽ Marek Pišta

Za overovate ov zápisnice boli navrhnutí a určení: Mgr. Ján KleinĽ udovít Svocák
Zapisovate zápisnice: Veronika Pirožeková
Obecné zastupite stvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 305/2013: Obecné
zastupiteľstvo v Malom Slavkove určuje
Návrhovú komisiu v zložení: Emil PištaĽ Marek Pišta
Mandátnu komisiu: Anton OračkoĽ Marek Pišta
Overovate ov zápisnice v zložení: Mgr. Ján KleinĽ udovít Svocák
Zapisovate zápisnice: Veronika Pirožeková
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek PištaĽ udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): František Bies
Neoddelite nou súčasťou tejto zápisnice je elektronická nahrávka DVD nosiča č. 28/1/2/2013
Zloženie sľubu nového poslanca obecného zastupiteľstva
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – uviedolĽ že p. Stanislav Pompa poslanec OZ sa od 01. 10.
2013 zamestnalĽ stal sa pracovníkom obce Malý Slavkov - asistent terénneho sociálneho
pracovníka. Z uvedeného dôvodu nemôže vykonávať funkciu poslanca OZ (zákon o obecnom
zriadení č. 369/1990)Ľ preto písomne oznámilĽ že sa vzdáva funkcie poslanca obecného
zastupite stva v obci Malý Slavkov. Pod a výsledkov volieb nasleduje alší náhradník z rady
náhradníkov za poslanca obecného zastupite stva p. Ján Štancel. Poprosil p. ŠtanclaĽ aby verejne
prečítal s ub poslanca OZ a následne tento s ub podpísal. Po splnení zákonných náležitosti
mandátová komisia overila s ub poslanca. Po tomto akte sa p. Ján Štancel ujal svojej funkcie
poslanca obecného zastupite stva obce Malý Slavkov.
Obecné zastupite stvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 306/2013: Obecné
zastupiteľstvo v Malom Slavkove A/ berie na vedomie vzdanie sa mandátu poslanca p. Stanislava
Pompu z dôvodu, že uzatvoril pracovnoprávny vzťah s obcou Malý Slavkov
B/ berie na vedomie zloženie sľubu nového poslanca p. Jána Štancla
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek PištaĽ udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): František Bies
Kontrola plnenia uznesení
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – požiadal prítomných poslancov o vyjadrenie sa ku kontrole
plnenia uzneseníĽ ktorú obdržali v písomnej forme.
P. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) - sa informoval u starostu obceĽ ako dá
poslancom na vedomieĽ že vetoval uznesenie, aby s tým mohli poslanci niečo robiťĽ napr.
nepodpísané uznesenie potvrdiť do dvoch mesiacovĽ a to 3/5 väčšinou všetkých poslancovĽ
a tak postupovať v zmysle zákona. Aj teraz nepodpísal uznesenie o predaji pozemku p. Oravcovi
a oni sa to dozvedeli až teraz. Je potrebné dať to do poriadku a nájsť vhodný spôsobĽ ako by boli
informovaní v prípadeĽ ke nepodpíše niektoré uznesenie.
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – uviedolĽ že uznesenia a zápisnice sú k dispozícii verejnostiĽ
sú zverejnené
na internetovej stránke obceĽ kde sa to dá zistiťĽ či starosta podpísal alebo
nepodpísal uznesenia. Uznesenie oh adom predaja pozemku p. Oravcovi nepodpísalĽ nako ko bolo
v rozpore s doteraz platnými Zásadami o hospodárení a nakladaní s majetkom obce č. 2Ľ a to
konkrétne s Dodatkom č. 1 k týmto zásadám.
P. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) nako ko sa nezúčastnil na
predchádzajúcom zasadaní nerozumie tomuĽ prečo chcú zase zmeniť sumu/m 2 pri predaji
obecného pozemku pod a osobitného zrete a. Kriticky poukázalĽ že načo robili zásady
o hospodárení s majetkom obceĽ ke ich menia každé pol roka. UviedolĽ že zásady sa urobili práve

pretoĽ aby sa predávalo každému rovnako a nie pod a toho „kto“ príde. Raz takĽ raz tak. Čo s týmiĽ
ktorým sa predaj odsúhlasili po 7Ľ00 €. NechceĽ aby tu prišiel prokurátor a mali z toho problém.
P. Emil Pišta (poslanec obecného zastupite stva) – čo s tým má prokurátorĽ my ideme k u omĽ
prokurátor nás nevolil.
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – uviedolĽ že on si to nevymyslelĽ že s tým prišli rómski
poslanci, a to na základe sťažnosti a požiadaviek najmä zo strany bielych spoluobčanovĽ že 7Ľ00 €
je ve aĽ napr. na vysporiadanie si predzáhradok. Poslanci mu dali úlohu do budúceho
zastupite stva pripraviť návrh zásad pod a tohoĽ ako sa spoločne na 26. zasadnutí dohodli. On
návrh pripravil a pod a zákona ho zverejnil a dnes je predmetom rokovania. Požiadal prítomných
poslancovĽ aby po jednom p. Svocákovi ozrejmiliĽ ako to minule bolo oh adom zníženia sumy za
predaj pozemku pod a osobitného zrete a.
P. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) - konštatovalĽ že on tiež dal návrh na
stravovanie dôchodcov (ako sa dohodli pred časom)Ľ a ten nie je v dnešnom programeĽ prečo
starosta neurobil návrh a pod a zákona ho nezverejnil. alej sa informoval k uz. č. 82/2010Ľ či už
je dorobený chodník pri r. d. č. 15 na Družstevnej ulici (pri p. Kleinovej)
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – uviedolĽ že na predchádzajúcom rokovaní p. Svocák nebolĽ
preto prítomní poslanci rozhodli nezaoberať sa jeho návrhom VZN stravovania dôchodcov.
K uz. č. 82/2010 povedalĽ že by mali ešte raz všetci rozhodnúťĽ ktorý zo začatých chodníkov sa
dokončí.
Mgr. Ján Klein (poslanec obecného zastupite stva) – navrhuje dať do kanála kanalizačnú rúru
a kanál zakryť a už by bol chodník.
P. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) - uviedolĽ že sa treba už konečne
rozhodnúťĽ a poriadne dobudovať aspoň jeden chodníkĽ aby už bolo uznesenie splnené. Rieši sa to
už tri roky.
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – pris úbilĽ že na budúce už bude chodník urobenýĽ kocky
máme a on to urobí pod a svojho.
Obecné zastupite stvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 307/2013: Obecné
zastupite stvo v Malom Slavkove berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 27. 08. 2013 ako
informatívnu
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek PištaĽ udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): František Bies
Informácia o hospodárení obce za mesiac jún až september 2013
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – predložil prítomným hospodárenie obce za štyri mesiace
a požiadal ich o prípadné dotazy.
P. Anton Oračko (poslanec obecného zastupite stva) - sa dotazoval k položke Finekol - 62Ľ16 €
P. Marek Pišta (poslanec obecného zastupite stva) - sa dotazoval k položke Nákup tovaruĽ materiál
do kostola – 100Ľ00 €Ľ kvetyĽ umelé kvetyĽ látka - 80Ľ30 €Ľ členský poplatok do OZ Spiš – 400Ľ00 €
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – Finekol – firmaĽ cez ktorú obec zabezpečuje odvoz
nebezpečného odpaduĽ do kostola bol zakúpený materiál na opravu sakristie (omietkyĽ penetrákĽ
farby), kvety a látka (režné plátno) zakúpené na oslavy dňa matiek a oslavy 60. výročia MŠĽ obec
je členom združenia Spiš od r. 2010Ľ členský príspevok v tomto združení je 100Ľ00 €/rokĽ ktorý
nebol uhradený. Pokia chce obec čerpať financie z MASK-yĽ musí byť tento príspevok t. j.
uhradený spätne (za 4 roky).
Obecné zastupite stvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 308/2013: Obecné
zastupiteľstvo v Malom Slavkove berie na vedomie informácie o hospodárení obce za mesiac jún až
september 2013
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek PištaĽ udovít SvocákĽ Ján Štancel
proti:
zdržal sa:

neprítomný(í): František Bies
Schválenie zadania územného plánu zóny Malý Slavkov – Golfový areál s vybavenosťou
a IBV II. etapa
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – predložil na schválenie zadanie územného plánu zóny Malý
Slavkov – Golfový areál s vybavenosťou a IBV II. etapa. InformovalĽ že Ing. Šterbák obstarávate
zmien ÚPN Golfový areál II. etapa v tomto zadaní predkladá všetky spracované pripomienky
a požiadavky dotknutých orgánov. Nako ko tento materiál mali k dispozícii všetci poslanci ako
pracovný materiál rokovania požiadal ich o vyjadrenie sa k nemu.
P. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – kritizovalĽ že mu chýbajú určité veciĽ ako
sa majú z toho vyrozumieť. Lizák i Šterbák si robia zmeny v územnom pláne a my to tu teraz
máme porovnávať. Bude z toho taký bordelĽ že z toho nikto nevyjde. UviedolĽ že asi by bolo
najlepšie neschva ovať nič až pokia nebudú všetky zmeny územného plánu zakreslené. Dotazoval
saĽ či tam je zakomponovaná aj cesta.
P. Ján Štancel (poslanec obecného zastupite stva) – sa informovalĽ kadia bude zvedená z daného
územia daž ová vodaĽ aby nebola ohrozená obec.
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – výstavba obchvatu obce je jedna z podmienok. UviedolĽ že
v tomto predloženom zadaní je len toĽ čo sa týka toho územia. Čo nesúvisí s týmto územímĽ to
tam nie je pojaté. V tomto zadaní sa rieši horné územie a. t. Golfový areál II. etapa. Toto je
zadanie na základeĽ ktorého to môže kresliť. ČlovekĽ ktorý bude zhotovovať zmeny ÚPN obceĽ
sa bude riadiť pod a tohto zadaniaĽ ak to teraz schvália. Po búrlivejšej rozprave o predmetnom
bodeĽ sa prítomní poslanci rozhodli schváliť predložené zadanie. Obecné zastupite stvo prijalo
k tomuto bodu programu uznesenie č. 309/2013: 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
v zmysle § 11 ods. 4 písm. c) a g) zákona č. 369/1990 Zb. návrh zadania územného plánu zóny
Malý Slavkov – Golfový areál s vybavenosťou a IBV II. etapa (ďalej len návrh zadania územného
plánu zóny Malý Slavkov), ktorý spracoval Ing. Vladimír Šterbák, obstarávateľ, registračné číslo
315
B/ berie na vedomie
B.1 – správu o prerokovaní návrhu zadania územného plánu zóny Malý Slavkov
B.2 – výsledky prerokovania návrhu zadania územného plánu zóny Malý Slavkov
B.3 – výsledok posúdenia návrhu zadania územného plánu zóny Malý Slavkov Obvodným úradom
Prešov odborom výstavby a bytovej politiky, vyjadrenom v stanovisku OU-PO-OVBP12013/296/274 zo dňa 21. 10. 2013
c/ schvaľuje
zadanie územného plánu zóny Malý Slavkov – Golfový areál s vybavenosťou a IBV II. etapa
v zmysle § 20 ods. 7 písm. c) stavebného zákona
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek PištaĽ udovít SvocákĽ Ján Štancel
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): František Bies
Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2013 o určení výšky príspevku na činnosť
školy a školského zariadenia
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – predložil na schválenie návrh Všeobecne záväzného
nariadenia č. 2/2013 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia. Informoval
prítomnýchĽ že je v ňom zmena len v sume na jedno dieťaĽ ktorá vznikla zaokrúhlením z 1Ľ98 € na
2Ľ00 €. UviedolĽ že predmetné nariadenie bolo zverejnené v zmysle zákona na informačnej tabuli
obce a internete. Ke že neboli doručené žiadne pripomienkyĽ predkladá im návrh na schválenie.
Obecné zastupite stvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 310/2013: Obecné

zastupiteľstvo v Malom Slavkove schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenia č. 2/2013 o určení
výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia.
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek PištaĽ udovít SvocákĽ Ján Štancel
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): František Bies
VZN č. 2/2013 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia tvorí
neoddelite nú súčasť tejto zápisnice.
Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2013 o vylepovaní plagátov
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – predložil na schválenie návrh Všeobecne záväzného
nariadenia č. 3/2013 o vylepovaní plagátov. InformovalĽ že idú vo byĽ preto musí obec v zmysle
zákona mať miesto na vylepovanie plagátov. Obec pripravuje miesto na umiestnenie 4. tabú Ľ
ktoré budú v miestnom parku pri obecnom úrade a budú prístupné širokej verejnosti. UviedolĽ že
predmetné nariadenie bolo zverejnené v zmysle zákona na informačnej tabuli obce a internete.
Ke že neboli doručené žiadne pripomienkyĽ predkladá im návrh na schválenie. Obecné
zastupite stvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 311/2013: Obecné zastupiteľstvo v
Malom Slavkove schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenia č. 3/2013 o vylepovaní plagátov
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek PištaĽ udovít SvocákĽ Ján Štancel
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): František Bies
VZN č. 3/2013 o vylepovaní plagátov tvorí neoddelite nú súčasť tejto zápisnice.
Schválenie Dodatku č. 2 k Zásadám hospodárenia s majetkom obce Malý Slavkov č. 2/2012
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – opätovne zopakovalĽ že na základe úlohyĽ ktorou ho poverili
poslanci pripraviť do budúceho zastupite stva návrh dodatku k zásadám hospodárenia s majetkom
obceĽ pripravil predmetný návrh pod a toho na čom sa dohodli na 26. zasadnutí OZ. InformovalĽ že
sa vtedy dohodli dať priestor pre týchĽ ktorí si chcú vysporiadať svoje predzáhradkyĽ a to do apríla
2014 (aby mohli byť dodržané zákonom stanovené lehoty v procese schva ovania). Teda návrh bol
v zmysle zákona zverejnený a dnes je predmetom rokovania. ZdôraznilĽ že sa jedná o predaj
obecných pozemkov pod a osobitného zrete a.
P. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – uviedolĽ že cenu v osobitnom zreteli určili
na základe znaleckého posudku. Opätovne kriticky poukázalĽ načo sa schva ovali zásady
o hospodárení s majetkom obceĽ ke ich chcú meniť. Občania by mali pochopiťĽ že v minulosti
to bolo tak, a teraz platí niečo iné. Ak mali záujem vysporiadať si pozemkyĽ tak to mohli urobiťĽ
ke sa predávalo za menej. On je proti tomuĽ aby sa zásady menili.
Nasledovala hlučná rozpravaĽ kde sa hovorilo aj o tomĽ či prijaté zásady v bode predaja pod a
osobitného zrete a sú prijaté v zmysle zákonaĽ či tam netreba presne špecifikovať prípady hodné
osobitného zrete a. Malo by tam byť presne kvalifikované odôvodnenie predaja a v prijatom
uznesení by malo byť podrobné rozvedenie argumentov a dôvodov tohto postupuĽ lebo v tej
podobe ako sú prijaté zásadyĽ sa dá špekulatívne predať aj viac ako 100Ľ00 m 2 obecného pozemku
za nízku cenu.
P. Eva Mareková (občianka) – sa informovala, v akej forme bude obec robiť kanál na
Gerlachovskej uliciĽ či to bude zakryté ako od obchodu doleĽ alebo sa bude pokračovať
s budovaním kanálu takĽ ako je vyššie od obchodu. Ona je za zakrytý kanálĽ tie kanále sú hlboké
ako na Donovaloch. UviedlaĽ že prišla na rokovanieĽ lebo aj oni si chcú vysporiadať pozemok pred
domomĽ ale cena za pozemokĽ ktorá je teraz platnáĽ je vysoká. PoukázalaĽ že v minulosti
predávali predzáhradky za nižšiu sumu.
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – uviedolĽ že obec má v pláne rigol na Gerlachovskej ulici
zakryť. Oh adom predaja pozemkov si overíĽ ako to je v zákone v prípade predaja pod a

osobitného zrete a. Dal hlasovať za schválenie Dodatku č. 2 k Zásadám hospodárenia s majetkom
obce Malý Slavkov č. 2/2012.
Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove schva uje Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia
s majetkom obce Malý Slavkov č. 2/2012
Hlasovanie:
za: Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek Pišta
proti: Ján ŠtancelĽ udovít Svocák
zdržal sa: Mgr. Ján Klein
neprítomní: František Bies
Z vyššie uvedeného hlasovania vyplývaĽ že s predloženými Dodatkom č. 2 k Zásadám
hospodárenia s majetkom obce Malý Slavkov č. 2/2012 nesúhlasila trojpätinová väčšina
prítomných poslancov
(v zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb § 12 ods.7) uznesenie nebolo prijaté.
Zverejnený návrh Dodatku č. 2 k Zásadám hospodárenia s majetkom obce Malý Slavkov č. 2/2012
tvorí neoddelite nú súčasť tejto zápisnice.
Poslanecký návrh Všeobecne záväzného nariadenia o stravovaní dôchodcov
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – uviedolĽ že poslanecký návrh VZN o stravovaní dôchodcov je
viac menej totožný s návrhom VZNĽ ktorý obec predkladala v r. 2011Ľ a ktorý poslanci
neschválili. V r. 2013 sa dohodliĽ že starosta aj poslanci jednotlivo predložia svoje návrhy VZN
stravovania dôchodcov (predložil len starosta a p. Svocák na pracovnom stretnutí). Starosta
navrhovalĽ aby to bolo spravodlivéĽ poskytnúť dôchodcom vo veku od 70 rokov príspevok na
stravu vo forme stravného lístka v hodnote 5Ľ00 €/mesiac (vychádzal z rozpočtu obce na rok 2013Ľ
kde vyčlenili 3 000Ľ00 € na tento účel). P. Svocák predložil svoj návrhĽ ktorý bol skoro totožný
(rozdiel vo výške príspevku od obce) s návrhom predloženým obcou v r. 2011. Na aprílovom
zasadaní r. 2013 opätovne riešili stravovanie dôchodcovĽ kde bol predložený len starostov návrhĽ
nako ko sa na uvedenom pracovnom stretnutí nezhodli. KonštatovalĽ že si stále myslíĽ že jeho
návrh sa najviac približuje k spravodlivosti. Ak by chceli ísť pod a návrhu p. SvocákaĽ má za toĽ
že v rozpočte obce by muselo byť vyčlenených ove a viac finančných prostriedkov (cca 14 000,00
€)Ľ lebo by sa muselo rátať so všetkými občanmiĽ ktorým by to z uvedeného návrhu patrilo a mali
by o to záujem. Základná otázka je o akú formu stravy by malo ísťĽ a či pôjde o pomoc
dôchodcomĽ alebo pôjde čisto o sociálnu pomoc (prestárliĽ osamelo žijúci). Ak by mala obec svoju
vývarovňuĽ to by bolo niečo iné. V súčasnosti zria ovať takúto vývarovňu by bolo pre obec
neekonomické.
udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – poukázalĽ že jemu to je už jednoĽ on to
nerobil kvôli sebeĽ tí občaniaĽ ktorí k nemu chodili na stravuĽ chodia aj alej a kto nechodilĽ chodiť
nebude.
PhDr. Mária Balková (kontrolórka obce) – poukázalaĽ že návrh akéhoko vek VZN obce nemôže
predkladať ako svoj návrh osoba. Návrhy VZN môže predkladať jedine obec.
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – požiadal prítomnýchĽ aby hlasovali o návrhu VZN p.
Svocáka.
Z prítomných poslancov sa Mgr. Klein a P. Svocák zdržaliĽ P. OračkoĽ E. Pišta a M. Pišta
nesúhlasili s návrhom.
Interpelácia poslancov
Opätovne ako na predchádzajúcom rokovaní sa riešil problém nádob na smeti v rómskej časti
obce. Rómski poslanci a prítomní rómski občania sa vzájomne obviňovali z tohoĽ kto máĽ či nemá
právo sypať smeti do týchto nádob. Starosta opäť upozornilĽ že konvy si nikto nemôže vyčleňovať
len pre určitú skupinu r. d.Ľ sú pre každého v tejto časti obce. P. Svocák uviedolĽ že ak si niekto
nádobu na TKO umiestni na svoj pozemokĽ je treba volať políciuĽ nako ko to je obecný majetokĽ
ide teda o krádež. Starosta kriticky poukázalĽ že niekto vykopal lavičky a hojdačkyĽ ktoré v tejto
lokalite obec v lete umiestnila.

Rôzne
P. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) - vyčítal starostoviĽ že dáva zasadania už
o 15,00 hod.
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informovalĽ že rozmýš alĽ do budúcna bude zastupite stvo
zvolávať každý mesiac.
P. Anton Oračko (poslanec obecného zastupite stva) - povedalĽ že je to somarina stretávať sa
každý mesiacĽ sú väčšie mestá a stretávajú 4x do roka.
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – konštatovalĽ že je na ňomĽ kedy bude zastupite stvo.
Prehodnotí to a určí sa harmonogram zasadnutí na celý rok. Informoval prítomných Ľ že obec
organizuje dňa 27. 10. 2013 o 15.00 hod. v KD úctu k starším. Pozývajú sa dôchodcovia od 62
rokov (pozvánka na meno)Ľ pripravuje sa pre nich občerstvenieĽ darček a kultúrny program.
ZdôraznilĽ že je to pre staršíchĽ ktorí už potrebujú poriadok k ud. Prítomní poslanci sa dohodliĽ že
05. 11. 2013 budú mať pracovné stretnutie k rozpočtu obce na rok 2014Ľ zasadnutia OZ dňa 27.
11. 2013 a 11. 12. 2013.
Mgr. Ján Klein (poslanec obecného zastupite stva) - oslovil kolegov z rómskej časti obce s tým,
že ich mládež sa ve mi hlučne správa vo večerných hodinách najmä v okolí kostola počas sv.
omšeĽ či pobožnosti ruženca sa naháňajú aj v kostolnej záhradeĽ vystrájajú aj na parkovisku. Je to
nenormálneĽ požiadal ich nech s tým niečo urobia.
Rómski poslanci potvrdiliĽ že je to pravdaĽ kritizovaliĽ čo robia rodičiaĽ ale poriadky so svojimi
deťmi si musia urobiť oni sami.
P. udovít Svocák (poslanec obecného zastupite stva) – sa dotazovalĽ kedy sa bude robiť
parkovisko pri kostoleĽ sviatky sa blížiaĽ boli by parkovacie miesta.
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – uviedolĽ že aj toto rieši projektĽ ktorý obec podala na PPA –
čku. V prípade ak to neprejdeĽ musia to dať v budúcom roku do rozpočtu obce.
Informoval prítomných: rozpočet obce sa k 30. 09. 2013 plní v príjmoch a výdavkoch cca na 80 %Ľ
príjem za TKO (neplatiči) je v posledných mesiacoch slabšíĽ splácajú zase len niektorí. Bude to
musieť riešiť cez exekútora.
Prečítal listĽ ktorý bol obci doručený dňa 18. 09. 2013 - sťažnosť p. Evy Perignátovej z Kežmarku
na občana p. poslanca Mareka PištuĽ ktorý sa k nej v meste Kežmarok správal nevhodným
spôsobom. Požiadal a napomenul p. PištuĽ aby sa toho do budúcna vyvaroval, je poslancom obce
a teda osobaĽ ktorá reprezentuje obec.
P. Marek Pišta vysvetlil prítomnýmĽ o čo išlo v tomto incidente.
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informoval prítomnýchĽ že naši divadelníci sa zúčastnili
festivalu ochotníckych divadiel v moravskej obci Bučovice. Reprezentovali obec s divadelnou hrou
„Trikrát svadba“. Zožali pozitívny ohlas. Nako ko naši občania (tíĽ ktorí ju v decembri 2012
nevideli) majú záujem pozrieť si toto predstavenieĽ naši divadelní ochotníci sa ho rozhodli
reprízovať dňa 10. 11. 2013 o 16.00 hod.
Záver
P. Ladislav Oravec starosta obce po akoval prítomným za účasť a ukončil 27. zasadnutie
obecného zastupite stva.
V Malom Slavkove, 31. 10. 2013
Zapísala: Veronika Pirožeková

Ladislav Oravec
starosta obce
Overovatelia:
Mgr. Ján Klein
udoví Svocák

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
Malý Slavkov, 22. 10. 2013

Uznesenia
z 27. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove
konaného dňa 21. októbra 2013 v zasadacej miestnosti obecného úradu Obce Malý Slavkov

Uznesenie č. 304/2013
Program 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 21. 10. 2013
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
schvaľuje
program 27. zasadnutia obecného zastupiteľstva
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): František Bies
Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 305/2013
z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 21. 10. 2013
Schválenie návrhovej komisie, mandátnej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
určuje
návrhovej komisiu v zložení: Emil Pišta, Marek Pišta
mandátová komisia: Anton Oračko, Marek Pišta
overovateľov zápisnice v zložení: Mgr. Ján Klein, Ľudovít Svocák
zapisovateľ: Veronika Pirožeková
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): František Bies
Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 306/2013
z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 21. 10. 2013
Zloženie sľubu nového poslanca obecného zastupiteľstva
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
A/ berie na vedomie
vzdanie sa mandátu poslanca p. Stanislava Pompu z dôvodu, že uzatvoril pracovnoprávny vzťah
s obcou Malý Slavkov
B/ berie na vedomie
zloženie sľubu nového poslanca p. Jána Štancla
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): František Bies
Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 307/2013
z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 21. 10. 2013
Kontrola plnenia uznesení
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení z 27. 08. 2013 ako informatívnu
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák, Ján Štancel
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): František Bies
Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 308/2013
z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 21. 10. 2013
Informácia o hospodárení obce za mesiac jún až september 2013
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
berie na vedomie
informácie o hospodárení obce za mesiac jún až september 2013
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák, Ján Štancel
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): František Bies
Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 309/2013
z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 21. 10. 2013
Schválenie zadania územného plánu zóny Malý Slavkov – Golfový areál s vybavenosťou a IBV II.
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
v zmysle § 11 ods. 4 písm. c) a g) zákona č. 369/1990 Zb. návrh zadania územného plánu zóny
Malý Slavkov – Golfový areál s vybavenosťou a IBV II. etapa (ďalej len návrh zadania územného
plánu zóny Malý Slavkov), ktorý spracoval Ing. Vladimír Šterbák, obstarávateľ, registračné číslo
315
B/ berie na vedomie
B.1 – správu o prerokovaní návrhu zadania územného plánu zóny Malý Slavkov
B.2 – výsledky prerokovania návrhu zadania územného plánu zóny Malý Slavkov
B.3 – výsledok posúdenia návrhu zadania územného plánu zóny Malý Slavkov Obvodným úradom
Prešov odborom výstavby a bytovej politiky, vyjadrenom v stanovisku OU-PO-OVBP12013/296/274 zo dňa 21. 10. 2013
c/ schvaľuje
zadanie územného plánu zóny Malý Slavkov – Golfový areál s vybavenosťou a IBV II. etapa
v zmysle
§ 20 ods. 7 písm. c) stavebného zákona
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák, Ján Štancel
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): František Bies
Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 310/2013
z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 21. 10. 2013
Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2013 o určení výšky príspevku na činnosť školy
a školského zariadenia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenia č. 2/2013 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského
zariadenia
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák, Ján Štancel
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): František Bies
Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 311/2013
z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 21. 10. 2013
Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2013 o vylepovaní plagátov
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenia č. 3/2013 o vylepovaní plagátov
Hlasovanie:
za: Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák, Ján Štancel
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): František Bies
Ladislav Oravec
starosta obce

