OBEC

MA L Ý

SLAVKOV
Malý Slavkov, 04. 12. 2014

ZÁPISNICA
z 35. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove konaného
dňa 04. 12. 2014 o 16.00 hod. v zasadačke na Obecnom úrade v Malom Slavkove
Prítomní: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák
Neprítomný(í):
Ospravedlnený(í): Ján Štancel
Prezenčná listina tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.
Program:
1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
2. Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
3. Kontrola plnenia uznesení z 09. 09. 2014
4. Interpelácia poslancov
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie 6 mesiacov 2014 - 2015
6. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2015
7. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2014 o určení výšky príspevku na činnosť
školy na rok 2015
8. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2014 o určení výšky dotácie pre MŠ na rok
2015
9. Schválenie Poplatkov obce na rok 2015
10. Úprava č. 2 rozpočtu obce Malý Slavkov na rok 2014
11. Rozpočet obce Malý Slavkov na roky 2015 – 2017
12. Zrušenie uznesenia č. 286/2013 z 24. zasadania – Odpredaj časti obecného pozemku par. č.
126/1 – zastavené plochy a nádvoria Ing. Petrovi Šterbákovi
13. Odpredaj obecného pozemku par. č. 457/29 p. Mariánovi Prusakovi s manž.
14. Žiadosť o zavedenie riadneho verejného osvetlenia na Družstevnej ulici 14
15. Kúpa pozemku parc. č. 115/2
16. Ponuka nehnuteľného majetku štátu – podzemný úkryt
17. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy č. 1/2014 s REA TATRY Bratislava (zmluva o zriadení
vecného bremena) – kanalizácia a vodovod
18. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy č. 2/2014 s REA TATRY Bratislava (zmluva o zriadení
vecného bremena) – elektrické zariadenia a elektroinštalácia
19. Rôzne
20. Záver
Úvod
Tridsiate piate zasadanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce p. Ladislav Oravec.
Privítal všetkých prítomných na 35. zasadaní OZ, poslednom vo volebnom období 2010 - 2014.
Konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, zo siedmich poslancov sú prítomní 6.

Predložil na schválenie program 35. zasadania OZ a požiadal prítomných poslancov o jeho prípadné
doplnenie. Keďže nikto z prítomných nemal doplňujúci návrh, starosta dal hlasovať za predložený
program.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 379/2014: Obecné zastupiteľstvo v
Malom Slavkove schvaľuje program rokovania 35. zasadania obecného zastupiteľstva v Malom
Slavkove
Hlasovanie:
za: František Bies, Mgr. Ján Klein Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák,
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Ján Štancel
Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – určil
do návrhovej komisie: Františeka Biesa, Mareka Pištu
za overovateľov zápisnice: Mgr. Jána Kleina, Antona Oračka
Zapisovateľ zápisnice: Veronika Pirožeková
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 380/2014: Obecné zastupiteľstvo v
Malom Slavkove
určuje
do návrhovej komisie: František Bies, Marek Pišta
za overovateľov zápisnice: Mgr. Ján Klein, Anton Oračko
za zapisovateľa: Veronika Pirožeková
Hlasovanie:
za: František Bies, Mgr. Ján Klein Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák,
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Ján Štancel
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice je elektronická nahrávka DVD nosiča č. 35/2014
Kontrola plnenia uznesení z 09. 09. 2014
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – požiadal prítomných poslancov, aby sa vyjadrili k predloženej
kontrole plnenia uznesení, ktorú obdŕžali v písomnej forme.
P. Ľudovít Svocák (poslanec obecného zastupiteľstva) – sa informoval k uzneseniu č. 340/2014 A,B
zriadenie pouličného osvetlenia Šterbák, Nahálka. Kedy sa tam bude zriaďovať osvetlenie, nakoľko sa
ho na to pýtajú žiadatelia.
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – uviedol, že na budúci rok sa plánuje vybudovať verejné osvetlenie
aj v iných častiach na Družstevnej ulici (pri č. 13, 14, 22 a ihrisku). Obec dá počas zimy vypracovať
projektovú dokumentáciu. Od toho sa bude všetko odvíjať a na jar by to mohla obec uskutočniť.
P. František Bies (poslanec obecného zastupiteľstva) – sa dotazoval, čo s ponukou na LED osvetlenie.
Bude sa vypínať v obci VO a kedy sa bude sa vedieť, či tým obec ušetrila?
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – uviedol, že nakoľko obec robila rekonštrukciu VO v celej obci cca
pred desiatimi rokmi, sme vlastne v nevýhode. Úspora je podmienená v celkovej výmene osvetlenia.
Pri zriaďovaní VO v požadovaných lokalitách sa budú zakupovať už len úsporné LED svetlá.
V rómskej časti obce sa bude VO zriaďovať, ako už bolo uvedené a uznesením odsúhlasené po
čiastkovej zmene ÚPN v lokalite pri potoku.
VO sa vypína, či sa ušetrilo sa bude dať porovnať až na budúci rok pri vyúčtovaní za elektriku.
Poslanci obecného zastupiteľstva predloženú kontrolu plnenia uznesení zobrali na vedomie ako
informatívnu.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 381/2014: Obecné zastupiteľstvo v
Malom Slavkove berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 09. 09. 2014 ako informatívnu.

Hlasovanie:
za: František Bies, Mgr. Ján Klein Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák,
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Ján Štancel
Interpelácia poslancov
P. František Bies (poslanec obecného zastupiteľstva) – zaregistroval navážky zeminy. Je to legálne?
Ak áno, platia za to obci?
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informoval, že obec má právoplatné územné rozhodnutie z r. 2008
na multifunkčné ihrisko. Zemina je potrebná na zdvihnutie a vyrovnanie terénu. Má dohodnuté s
firmou, ktorá tam toho času vozí zeminu, že za to obci bezplatne navozí makadam na prístupovú
cestu k multifunkčnému ihrisku. Zámer obce je vybudovať športový areál, kde bude futbalové ihrisko,
multifunkčné ihrisko a správcovský dom. Elektrické vedenie, ktoré vedie nad uvedenou lokalitou,
budú energetici riešiť v roku 2016.
P. Mgr. Ján Klein (poslanec obecného zastupiteľstva) – sa pýtal, či sa tam nedá urobiť normálna cesta.
Celý terén je rozjazdený, je tam samé blato.
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – bude sa to robiť. Má predbežnú kalkuláciu cca na 5 000,00 €.
Najskôr sa musí zabezpečiť zvedenie povrchového rigola od p. Kudasa po p. Šimonova cez kanalizačné
rúry (5 ks) do potoka, pred brodom vybudovať z balvanov múr, až potom sa bude robiť prístupová
cesta na multifunkčné ihrisko.
P. František Bies (poslanec obecného zastupiteľstva) – uviedol, že toto zastupiteľstvo končí a pýta sa,
či sa bude ďalej pokračovať s plánovanými prácami, napr. či sa dokončí Gerlachovská ulica,
priestranstvo okolo kostola, či sa bude na Družstevnej ulici asfaltovať.
P. Mgr. Ján Klein (poslanec obecného zastupiteľstva) – poukázal, aká je veľkými autami zničená
krajnica cesty na Družstevnej ulici, konkrétne pri jeho dome. Je potrebné to riešiť.
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – bude sa pokračovať s prácami na Gerlachovskej ulici. Družstevná
sa bude asfaltovať, až keď bude na nej dokončená kanalizácia. Čo sa týka ťažkých áut a nimi ničenia
komunikácie, riešením by mohlo byť umiestnenie značky zákaz pre ťažkotonážne vozidlá.
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie 6 mesiacov 2014 - 2015
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – predložil na rokovanie Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na obdobie 6 mesiacov 2014 – 2015, ktorý bol súčasťou pracovných materiálov na 35.
zasadanie OZ. Návrh na schválenie predkladá HK obce v súlade s ustanovením § 18 f ods. 1 písm. b/
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Je zameraný na
kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom
a majetkovými právami obce. Starosta obce dal hlasovať o predloženom návrhu, nakoľko nikto
z prítomných poslancov nemal otázky ani pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 382/2014: Obecné zastupiteľstvo v
Malom Slavkove schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie 6 mesiacov 2014
– 2015.
Hlasovanie:
za: František Bies, Mgr. Ján Klein Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák,
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Ján Štancel
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie 6 mesiacov 2014 – 2015 tvorí neoddeliteľnú
súčasť tejto zápisnice.
Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2015
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – predložil na prerokovanie VZN č. 1/2014 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2015. Návrh VZN bol
zverejnený v zmysle zákona po dobu 15 dní na informačnej tabuli obce a internetovej stránke obce,

neboli predložené žiadne pripomienky. Tento návrh, ak ho teraz schvália, nadobudne právoplatnosť
01. 01. 2015.
P. František Bies (poslanec obecného zastupiteľstva) – konštatoval, že jeho myšlienka stále trvá, t. j.
nezvyšovať poplatky za TKO. On od začiatku svojho poslancovania navrhoval, aby si obec viedla
evidenciu občanov, ktorí separujú a tých pri platení za smeti zvýhodnila. On pozná aj Ľudov návrh, ale
s ním nesúhlasí. Pripomenul, že jedným z kritéria, prečo sme sa oddelili od mesta bolo aj to, že ako
obec budú mať občania nižšie poplatky.
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – poukázal na to, že všetci občania boli zvýhodnení tým, že v našej
obci sa platilo najmenej. Neboli pokryté výdavky, ktoré obec vynakladala na likvidáciu smetí
s príjmami, ktoré zaplatil poplatník. Obec musí nakladať s majetkom obce podľa zásad hospodárenia efektívne a hospodárne.
P. Mgr. Ján Klein (poslanec obecného zastupiteľstva) – povedal, že zvýhodňovať tých, čo separujú sa
nedá, práve naopak, tých čo neseparujú, by sa malo pokutovať.
P. Anton Oračko (poslanec obecného zastupiteľstva) – podľa neho je 10,00 € veľa, čo má povedať
rodina, ktorá má desať detí. Bolo 6,70 € a koľko je dlhu, čo bude, ak sa poplatok ešte zdvihne. Ani on
nie je za zvyšovanie.
P. Emil Pišta (poslanec obecného zastupiteľstva – taktiež nesúhlasí, aby sa zvyšoval poplatok za smeti.
Zastavujú ho dôchodcovia, ktorí sú nespokojní.
P. Ľudovít Svocák (poslanec obecného zastupiteľstva) – uviedol, že počas toľkých rokov išlo všetko
hore. Náklady sa neustále zvyšujú. Kritizoval, že už 12 rokov obec dopláca na smeti cca po 10 000.- €
ročne, čo je za uvedené obdobie 120 000.- €. Zdôraznil, že toto nie je efektívne hospodárenie
s majetkom obce!
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – uviedol, že pri 10,00 € /1 osobu/rok to vychádza na 0,03 € denne.
Ak by si občan odložil každý deň len 0,10, už to nie je taká suma. Obec nemôže byť v takej strate.
Neustále to máme vytýkane HK obce. Apeloval na poslancov, ako je potrebné aj z ich strany medzi
občanmi agitovať. Ak by bol každý disciplinovaní a vzorní, napr. už len pri separovaní odpadu, čo je
zákonom dané každému z nás, znížil by sa objem TKO, čím by sa znížili aj výdavky na jeho
likvidáciu, sami ľudia by sa mali o to snažiť. Zdôraznil, že separovanie odpadu je povinnosťou
každého občana najmä s ohľadom na životné prostredie a budúce generácie. Ak sa pokryjú výdavky,
potom by sa mohlo hovoriť o znižovaní. Zo štátneho rozpočtu sa obciam prispieva z roka na rok menej.
Postoj štátu je taký, aby si obce vyberali viacej od občanov.
P. František Bies (poslanec obecného zastupiteľstva) – vidí rezervy v iných veciach, vyzýva, aby
starosta urobil poriadok s veľkoobjemovými kontajnermi. Len čo sa postaví VOK do obce, okamžite je
naplnený aj tým čo, doň nepatrí (nepopílené konáre stromov, stavebný odpad). Poukázal, že aj za to
obec platí. Za jeho starostovania nebolo v obci toľko kontajnerov.
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – povedal, že si pamätá VOK, ktorý bol hore postavený celý rok
a bol neporiadok (divoké skládky). Systém, ktorý sme teraz zaviedli (VOK-y sú rozmiestňované
postupne v celej obci 2x do roka) sa osvedčil. V obci nemáme neporiadok a nevytvárajú sa divoké
skládky. Pred dvadsiatimi rokmi bolo treba myslieť na to, kde bude obec separovať. My teraz musíme
v obci vytvoriť podmienky na separovaný zber a jeho triedenie – zberný dvor, na kompostovisko.
Budeme robiť všetko, čo bude v našich silách, aby obec získala finančné prostriedky z európskych
fondov prostredníctvom MAS alebo z iných pre obec dostupných zdrojov.
Starosta požiadal prítomných, aby sa jednotlivo vyjadrili, kto je za, či proti návrhu predmetného VZN.
Mgr. Klein a p. Svocák súhlasili s predloženým VZN, P. Bies, Oračko, Pišta E., Pišta M. sa zdržali.
Nastala búrlivá rozprava medzi poslancami navzájom, po ktorej dal starosta hlasovať za predložený
návrh VZN č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na rok 2015.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 383/2014: Obecné zastupiteľstvo v
Malom Slavkove schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2015.
Hlasovanie:
za: František Bies, Mgr. Ján Klein Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák,
proti:
zdržal sa:

neprítomný(í): Ján Štancel
VZN nariadenie č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na rok 2015 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.
Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2014 o určení výšky príspevku na činnosť školy
na rok 2015
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – predložil na prejednanie VZN nariadenie č. 2/2014 o určení výšky
príspevku na činnosť školy na rok 2015. Návrh VZN bol zverejnený v zmysle zákona po dobu 15 dní
na informačnej tabuli obce a internetovej stránke obce, neboli predložené žiadne pripomienky. Starosta
obce dal hlasovať o predloženom návrhu, nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal otázky ani
pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 384/2014: Obecné zastupiteľstvo v
Malom Slavkove schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2014 o určení výšky príspevku na
činnosť školy na rok 2015.
Hlasovanie:
za: František Bies, Mgr. Ján Klein Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák,
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Ján Štancel
VZN č. 2/2014 o určení výšky príspevku na činnosť školy na rok 2015 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto
zápisnice.
Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2014 o určení výšky dotácie pre MŠ na rok 2015
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – predložil na prejednanie VZN nariadenie č. 3/2014 o určení výšky
dotácie pre MŠ na rok 2015. Návrh VZN bol zverejnený v zmysle zákona po dobu 15 dní na
informačnej tabuli obce a internetovej stránke obce, neboli predložené žiadne pripomienky. Keďže
nikto z prítomných poslancov nemal pozmeňujúci návrh, starosta obce dal hlasovať za predmetné
VZN.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 385/2014: Obecné zastupiteľstvo v
Malom Slavkove schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2014 o určení výšky dotácie pre MŠ na
rok 2015.
Hlasovanie:
za: František Bies, Mgr. Ján Klein Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák,
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Ján Štancel
VZN č. 3/2014 o určení výšky dotácie pre MŠ na rok 2015 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.
Schválenie Poplatkov obce na rok 2015
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – predložil na prejednanie Poplatky obce na rok 2015, ktoré boli
taktiež zverejnené v zmysle zákona a neboli k ním žiadne pripomienky, či návrhy zo strany občanov.
Uviedol, že niektoré z poplatkov sa zvyšovali, napr. záloha za prenájom KD, niektoré sa len zaokrúhlili
napr. prenájom za hrobové miesto. Nakoľko nikto z prítomných nepredložil pozmeňujúci návrh,
starosta obce dal hlasovať za predložený návrh Poplatkov na rok 2015.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 386/2014: Obecné zastupiteľstvo v
Malom Slavkove schvaľuje Poplatky obce na rok 2015.
Hlasovanie:
za: František Bies, Mgr. Ján Klein Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák,
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Ján Štancel

Poplatky obce na rok 2015 tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.
Úprava č. 2 rozpočtu obce Malý Slavkov na rok 2014
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – predložil na schválenie Úpravu rozpočtu č. 2 Obce Malý Slavkov
na rok 2014, ktorý mali všetci k dispozícii v pracovných materiáloch na dnešné rokovanie, taktiež bol
tento návrh zverejnený po dobu 15 dní na internetovej stránke obce a v obci na nástenke. Počas
uvedenej doby neboli obci doručené žiadne pripomienky k zverejnenej úprave rozpočtu obce na rok
2014. Uviedol, že rozpočet sa upravuje najmä z dôvodu výdavkov (na manažment a kontrolu pre
projekty realizované v obci v rámci MAS, navýšenie platu starostu obce ...). Uviedol, že ide o
navýšenie cca o 10 000,00 €. Predložil na schválenie Úpravu č. 2 rozpočtu obce Malý Slavkov na rok
2014.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 387/2014: Obecné zastupiteľstvo v
Malom Slavkove schvaľuje Úpravu č. 2 rozpočtu obce Malý Slavkov na rok 2014 podľa prílohy.
Hlasovanie:
za: František Bies, Mgr. Ján Klein Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák,
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Ján Štancel
Úprava č. 2 rozpočtu obce Malý Slavkov na rok 2014 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.
Rozpočet obce Malý Slavkov na roky 2015 – 2017
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – dal na rokovanie Návrh Rozpočtu obce Malý Slavkov na roky
2015 – 2017. Uviedol, že nakoľko obec Malý Slavkov je obcou do 2000 obyvateľov v zmysle zákona
nemusí mať schválený programový rozpočet. Taktiež predložil prítomným stanovisko hlavného
kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Malý Slavkov na roky 2015 – 2017, ktorý mali k dispozícii
v pracovných materiáloch. V závere správy hlavná kontrolórka uvádza, že návrh viacročného rozpočtu
obce na roky 2015 -2017 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
zákonom č. 523/2004/Z. z. a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh rozpočtu
zohľadňuje aj ustanovenia ďalších zákonov. Tento návrh bol spracovaný v súlade so všeobecne
záväznými nariadeniami a internými predpismi obce, preto odporúča obecnému zastupiteľstvu
predložený návrh rozpočtu na rok 2015 schváliť a na roky 2016 – 2017 zobrať na vedomie.
Uviedol, že predložený rozpočet je pripravený podľa toho, na čom sa spoločne dohodli na pracovnom
stretnutí. Návrh rozpočtu na rok 2015 bol zverejnený v zmysle zákona po dobu 15 dní v mieste
obvyklým spôsobom na informačnej tabuli obce a internetovej stránke obce. Po uvedenú dobu neboli
obci predložené iné návrhy či pripomienky k zverejnenému rozpočtu na rok 2015. Starosta obce dal
hlasovať za predložený návrh.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 388/2014: Obecné zastupiteľstvo v
Malom Slavkove
A/ rozhoduje, že Obec Malý Slavkov nebude uplatňovať programový rozpočet pre rok 2015
B/ schvaľuje rozpočet obce Malý Slavkov na rok 2015 podľa prílohy
C/ berie na vedomie rozpočet obce Malý Slavkov na roky 2016 - 2017
D/ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Malý Slavkov na roky
2015 – 2017.
Hlasovanie:
za: František Bies, Mgr. Ján Klein Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák,
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Ján Štancel
Rozpočet obce Malý Slavkov na roky 2015 – 2017 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.

Zrušenie uznesenia č. 286/2013 z 24. zasadania – Odpredaj časti obecného pozemku par. č. 126/1
– zastavené plochy a nádvoria Ing. Petrovi Šterbákovi
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – predložil poslancom obecného zastupiteľstva na zrušenie uz. č.
286/2013 z 24. zasadania OZ zo dňa 29. 05.2013 - Odpredaj časti obecného pozemku par. č. 126/1 –
zastavené plochy a nádvoria Ing. Petrovi Šterbákovi. Žiadateľ do dnešného dňa nepredložil obci
potrebné doklady k vyhotoveniu kúpno - predajnej zmluvy
aj napriek niekoľkým písomným
žiadostiam zo strany obce. Obec má za to, že žiadateľ nemá záujem o kúpu pozemku, preto pristúpila
k takémuto kroku.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 389/2014: Obecné zastupiteľstvo v
Malom Slavkove ruší Uznesenie č. 286/2013 z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom
Slavkove, konaného dňa 29. 05. 2013 Odpredaj obecného pozemku p. Šterbákovi Petrovi Ing., Malý
Slavkov – opätovné prejednanie“.
Hlasovanie:
za: František Bies, Mgr. Ján Klein Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák,
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Ján Štancel
Odpredaj obecného pozemku par. č. 457/29 p. Mariánovi Prusakovi s manž.
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informoval prítomných, že dňa 26. 06. 2014 už obecné
zastupiteľstvo schválilo odpredaj pozemku p. Prusakovi. Zo strany obce bola zhotovené kúpno –
predajná zmluva, kde podľa požiadavky p. Prusaka bola ako kupujúca uvedená aj jeho manželka.
Katastrálny úrad však prerušil konanie, nakoľko v uznesení č. 366/2014 bol pozemok odpredaný len p.
Prusakovi. Obec preto požiadala p. Prusaka, aby predložil novú žiadosť, kde bude uvedená aj jeho
manželka. Z vyššie uvedeného dôvodu sa zaoberajú odpredajom predmetnej parcely opätovne.
Starosta obce dal hlasovať za predložený návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 38/2014: Obecné zastupiteľstvo v
Malom Slavkove A/ ruší
Uznesenie č. 366/2014 z 33. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 26.
06. 2014 Schválenie predaja pozemku – p. Gallik, p. Prusak
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
B/ schvaľuje prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Malý Slavkov z dôvodu hodného osobitného
zreteľa § 9a) ods. 8 písm. e), a to konkrétne v danom prípade:
pozemok parc. č. 457/29 KN-C, druh pozemku: ostatné plochy, o výmere 157 m 2, ktorý sa nachádza v
katastrálnom území Malý Slavkov a je zapísaný na liste vlastníctva č. 1 Obce Malý Slavkov, ktorý bol
vytvorený GP č. 14280922-011/2013 zo dňa 12. 08. 2013, za cenu 7,00 €/m2, celkom 1 099,00 €, p.
Prusakovi Mariánovi, Lomnická 6, Malý Slavkov
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))
B/ schvaľuje
prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Malý Slavkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa § 9a)
ods. 8 písm. e), a to konkrétne v danom prípade: pozemok parc. č. 457/29 KN-C, druh pozemku:
ostatné plochy, o výmere 157 m2, ktorý sa nachádza v katastrálnom území Malý Slavkov a je zapísaný
na liste vlastníctva č. 1 Obce Malý Slavkov, ktorý bol vytvorený GP č. 14280922-011/2013 zo dňa 12.
08. 2013, za cenu 7,00 €/m2, celkom 1 099,00 €, p. Prusakovi Mariánovi a manželke Beáte Prusakovej,
rod. Olekšákovej , Lomnická 6, Malý Slavkov
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: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák,
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Ján Štancel

Žiadosť o zavedenie riadneho verejného osvetlenia na Družstevnej ulici 14
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – predložil obecnému zastupiteľstvu žiadosť p. Smiljkičovej
o zavedenie riadneho verejného osvetlenia na ulici Družstevná 14. Uviedol, ako už bolo dnes povedané
v kontrole plnenia uznesení, VO v danej lokalite sa bude realizovať po vypracovaní projektovej
dokumentácie na VO.
P. Mgr. Ján Klein (poslanec obecného zastupiteľstva) – uviedol, že sa rozprával s p. Pastuchovou a p.
Pastuchom. Nikdy tam nebolo osvetlenie. Poukázal na to, že p. žiadateľka tam ešte ani nebýva a už
žiada o zavedenia VO, ktoré ako píše je „v nevyhovujúcom stave“ a bráni riadnemu a bezpečnejšiemu
prístupu na nehnuteľnosť. Od p. Šimonova, ktorý býva v uvedenej lokalite sme doposiaľ nedostali
žiadosť ani na VO, ani na cestu.
P. Ľudovít Svocák (poslanec obecného zastupiteľstva) – uviedol, že je potrebné to riešiť.
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – zopakoval, že to chce riešiť súbežne s osvetlením na multifunkčné
ihrisko. Dal hlasovať za predloženú žiadosť.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 391/2014: Obecné zastupiteľstvo v
Malom Slavkove súhlasí s vybudovaním verejného osvetlenia na Družstevnej ulici pre rodinné domy č.
13, č. 14, č. 22 a multifunkčné ihrisko.
Hlasovanie:
za: František Bies, Mgr. Ján Klein Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák,
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Ján Štancel
Kúpa pozemku parc. č. 115/2
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informoval, že kúpou pozemku par. č. 115/2 sa už zaoberali na
predchádzajúcom zasadaní, kde súhlasili, aby obec odkúpila pozemok po predložení GP. GP mali
k dispozícií v pracovných materiáloch na dnešné zastupiteľstvo. Podľa neho sa vlastníctvo delí na
viacerých. Uviedol, že pozemok sa kupuje do budúcna pre ďalší rozvoj obce. Dal hlasovať za
predložený návrh.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 392/2014: Obecné zastupiteľstvo v
Malom Slavkove A/ schvaľuje kúpu nehnuteľnosti - pozemok par. č. 115/2, diel I., KN-C, druh
pozemku: záhrada o výmere 13 m2, ktorý sa nachádza v katastrálnom území Malý Slavkov a je
zapísaný na liste vlastníctva č. 410, ktorý bol vytvorený GP č. 84/2014 zo dňa 06. 10. 2014, od p. Ing.
Miroslava Perignátha, Kežmarok, Priekopa 35, Ing. Jany Perignáthovej, Malý Slavkov, Gerlachovská
50, Ing. Agáty Perignáthovej, Kežmarok, Možiarska 10 a Ing. Martiny Perignáthovej, Kežmarok,
Možiarska 10, za cenu 23,16 €/m2, celkom 301,08 €, slovom: tristojeden eur 8/100
B/ schvaľuje kúpu nehnuteľnosti - pozemok par. č. 115/2, diel II., KN-C, druh pozemku: záhrada
o výmere 80 m2, ktorý sa nachádza v katastrálnom území Malý Slavkov a je zapísaný na liste
vlastníctva č. 175, ktorý bol vytvorený GP č. 84/2014 zo dňa 06. 10. 2014, od p. Jozefa Perignáta
s manželkou Boženou Perignátovou, rod. Petrasovou, Malý Slavkov, Lúčna 37, za cenu 23,16 €/m 2,
celkom 1 852,80 €, slovom: jedentisícosemstopäťdesiatdva eur 80/100.
Hlasovanie:
za: František Bies, Mgr. Ján Klein Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák,
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Ján Štancel
Ponuka nehnuteľného majetku štátu – podzemný úkryt
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informoval prítomných , že dňa 27. 11. 2014 dostala obec ponuku
od Ministerstva obrany SR BA na bezodplatný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku štátu Úkryt
Už 6a. Ide o podzemný úkryt – stavbu bez súpisného čísla. Poslanci obecného zastupiteľstva sa zhodli,
aby obec prijala ponuku štátu.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 393/2014: Obecné zastupiteľstvo v
Malom Slavkove súhlasí s ponukou na bezodplatný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku štátu

v správe MO SR – Úkryt Už 6a Malý Slavkov, podzemný úkryt – stavba bez súp. č. na par. č. 691/2,
zapísaný na LV 496 v k. ú. Malý Slavkov – s nadobudnutím predmetného majetku.
Hlasovanie:
za: František Bies, Mgr. Ján Klein Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák,
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Ján Štancel
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy č. 1/2014 s REA TATRY Bratislava (zmluva o zriadení
vecného bremena) – kanalizácia a vodovod
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informoval prítomných, že je potrebné z dôvodu, že kanalizácia
a vodovod na Kráľovskom údolí po kolaudácii preberie obec do svojho majetku a nakoľko ide cez
pozemky firmy REA TATRY je potrebné, aby obec uzatvorila zmluvu o budúcej zmluve s REA
TATRY Bratislava.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 394/2014: Obecné zastupiteľstvo v
Malom Slavkove súhlasí s podpísaním Zmluvy o uzavretí budúce zmluvy č. 1/2014 (zmluva o zriadení
vecného bremena) – kanalizácia a vodovod medzi Obcou Malý Slavkov a REA TATRY Bratislava
Hlasovanie:
za: František Bies, Mgr. Ján Klein Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák,
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Ján Štancel
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy č. 2/2014 s REA TATRY Bratislava (zmluva o zriadení
vecného bremena) – elektrické zariadenia a elektroinštalácia
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – uviedol, že v tomto prípade ide o elektrické zariadenia
a elektroinštaláciu na Kráľovskom údolí, ktorá ide cez pozemky obce.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 395/2014: Obecné zastupiteľstvo v
Malom Slavkove súhlasí s podpísaním Zmluvy o uzavretí budúce zmluvy č. 2/2014 (zmluva o zriadení
vecného bremena) – elektrické zariadenia a elektroinštalácia
Hlasovanie:
za: František Bies, Mgr. Ján Klein Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák,
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Ján Štancel
Rôzne
P. František Bies (poslanec obecného zastupiteľstva) – poďakoval za spoluprácu a atmosféru, ktorú
spoločne zdieľali počas uplynulého volebného obdobia. Chce vyzdvihnúť p. starostu a taktiež p.
Svocáka, lebo to, čo sa za uplynulé obdobie v našej obci urobilo, je ich pričinením. Dokázali do obce
priniesť financie z európskych fondov cez združenie MAS. Praje do budúcna aj novým poslancom
všetko dobré. „Žite v pravde, jedine pravda Vás oslobodí.“
P. Marek Pišta (poslanec obecného zastupiteľstva) – poďakoval za rómskych poslancov, ale aj za seba
p. starostovi, ale aj všetkým za spoluprácu. On osobne sa počas poslancovania veľa naučil. Aj keď boli
niekedy ťažšie chvíle. Je hrdý na našu obec, na to, čo sa v nej za uplynulé obdobie urobilo. Chce
popriať do budúcna všetko dobré.
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – uviedol, že všetci sú tu na to, aby spoločnými silami robili pre celú
obec. Všetko, čo sa v obci urobilo, či ešte len urobí, slúži všetkým.
Keďže je koniec roka a koniec volebného obdobia, navrhol odmeny pre poslancov obecného
zastupiteľstva, a to zástupcovi starostu obce p. Ľudovítovi Svocákovi 500,00 €, Mgr. Jánovi Kleinovi
800,00 €, Marekovi Pištovi 500,00 €, Františkovi Biesovi 500,00 € v čistom.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 396/2014: Obecné zastupiteľstvo v
Malom Slavkove schvaľuje priznať odmeny poslancom obecného zastupiteľstva obce Malý Slavkov
za rok 2014, a to zástupcovi starostu obce p. Ľudovítovi Svocákovi 500,00 €, Františkovi Biesovi

500,00 €, Mgr. Jánovi Kleinovi 800,00 €, Marekovi Pištovi 500,00 €. Odmeny sú uvedené v čistej
mzde a budú vyplatené v mesiaci december 2014 formou zálohy.
Hlasovanie:
za: František Bies, Mgr. Ján Klein Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák,
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Ján Štancel
Záver
Na záver starosta obce p. Ladislav Oravec poďakoval prítomným poslancom za spoluprácu v
uplynulom volebnom období 2010 – 2014, za účasť dnešnom zasadaní a ukončil 35. zasadanie
obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove.
V Malom Slavkove, 09. 12. 2014
Zapísala: Veronika Pirožeková

Ladislav Oravec
starosta obce

Overovatelia:
Mgr. Ján Klein
Anton Oračko

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
Malý Slavkov, 04. 12. 2014

Uznesenia
z 35. zasadania obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove
konaného dňa 04. decembra 2014 v zasadačke na Obecnom úrade v Malom Slavkove
Uznesenie č. 379/2014
z 35. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 04. 12. 2014
Program 35. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 04. 12. 2014
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
schvaľuje
program rokovania 35. zasadnutia OZ v Malom Slavkove
Hlasovanie:
za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák,
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Ján Štancel

Ladislav Oravec
starosta obce
Uznesenie č. 380/2014
z 35. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 04. 12. 2014
Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
určuje
do návrhovej komisie: František Bies, Marek Pišta
za overovateľov zápisnice: Mgr. Ján Klein, Anton Oračko
za zapisovateľa: Veronika Pirožeková
Hlasovanie:
za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák,
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Ján Štancel

Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 381/2014
z 35. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 04. 12. 2014
Kontrola plnenia uznesení z 09. 09. 2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení z 09. 09. 2014 ako informatívnu
Hlasovanie:
za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák,
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Ján Štancel

Ladislav Oravec
starosta obce
Uznesenie č. 382/2014
z 35. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 04. 12. 2014
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie 6 mesiacov 2014 - 2015
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malý Slavkov na obdobie 6 mesiacov 2014 – 2015
Hlasovanie:
za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák,
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Ján Štancel
Ladislav Oravec
starosta obce
Uznesenie č. 383/2014
z 35. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 04. 12. 2014
Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2015
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na rok 2015
Hlasovanie:
za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák,
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Ján Štancel
Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 384/2014
z 35. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 04. 12. 2014
Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2014 o určení výšky príspevku na činnosť školy na
rok 2015
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2014 o určení výšky príspevku na činnosť školy na rok 2015
Hlasovanie:
za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák,
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Ján Štancel

Ladislav Oravec
starosta obce
Uznesenie č. 385/2014
z 35. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 04. 12. 2014
Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2014 o určení výšky dotácie pre MŠ na rok 2015
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2014 o určení výšky dotácie pre MŠ na rok 2015
Hlasovanie:
za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák,
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Ján Štancel

Ladislav Oravec
starosta obce
Uznesenie č. 386/2014
z 35. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 04. 12. 2014
Schválenie Poplatkov obce na rok 2015
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
schvaľuje
Poplatky obce na rok 2015
Hlasovanie:
za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák,
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Ján Štancel
Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 387/2014
z 35. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 04. 12. 2014
Úprava č. 2 rozpočtu obce Malý Slavkov na rok 2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
schvaľuje
Úpravu č. 2 rozpočtu obce Malý Slavkov na rok 2014 podľa prílohy
Hlasovanie:
za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák,
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Ján Štancel

Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 388/2014
z 35. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 04. 12. 2014
Rozpočet obce Malý Slavkov na rok 2015 - 2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
A/ rozhoduje, že
Obec Malý Slavkov nebude uplatňovať programový rozpočet pre rok 2015
B/ schvaľuje
rozpočet obce Malý Slavkov na rok 2015 podľa prílohy
C/ berie na vedomie
rozpočet obce Malý Slavkov na roky 2016 - 2017
D/ berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Malý Slavkov na roky 2015 - 2017
Hlasovanie:
za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák,
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Ján Štancel

Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 389/2014
z 35. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 04. 12. 2014
Zrušenie uznesenia č. 286/2013 z 24. zasadania – Odpredaj časti obecného pozemku par. č. 126/1 –
zastavené plochy a nádvoria Ing. Petrovi Šterbákovi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
ruší
Uznesenie č. 286/2013 z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, 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: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák,
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Ján Štancel

Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 390/2014
z 35. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 04. 12. 2014
Odpredaj obecného pozemku par. č. 457/29 p. Mariánovi Prusakovi a manž. Beáte Prusakovej
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
A/ ruší
Uznesenie č. 366/2014 z 33. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 26.
06. 2014 Schválenie predaja pozemku – p. Gallik, p. Prusak
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
B/ schvaľuje prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Malý Slavkov z dôvodu hodného osobitného
zreteľa § 9a) ods. 8 písm. e), a to konkrétne v danom prípade:
pozemok parc. č. 457/29 KN-C, druh pozemku: ostatné plochy, o výmere 157 m 2, ktorý sa nachádza v
katastrálnom území Malý Slavkov a je zapísaný na liste vlastníctva č. 1 Obce Malý Slavkov, ktorý bol
vytvorený GP č. 14280922-011/2013 zo dňa 12. 08. 2013, za cenu 7,00 €/m2, celkom 1 099,00 €, p.
Prusakovi Mariánovi, Lomnická 6, Malý Slavkov
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))
B/ schvaľuje
prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Malý Slavkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa § 9a)
ods. 8 písm. e), a to konkrétne v danom prípade: pozemok parc. č. 457/29 KN-C, druh pozemku: ostatné
plochy, o výmere 157 m2, ktorý sa nachádza v katastrálnom území Malý Slavkov a je zapísaný na liste
vlastníctva č. 1 Obce Malý Slavkov, ktorý bol vytvorený GP č. 14280922-011/2013 zo dňa 12. 08.
2013, za cenu 7,00 €/m2, celkom 1 099,00 €, p. Prusakovi Mariánovi a manželke Beáte Prusakovej, rod.
Olekšákovej , Lomnická 6, Malý Slavkov
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: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák,
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Ján Štancel
Ladislav Oravec
starosta obce
Uznesenie č. 391/2014
z 35. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 04. 12. 2014
Žiadosť o zavedenie riadneho verejného osvetlenia na Družstevnej ulici 14
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
súhlasí
s vybudovaním verejného osvetlenia na Družstevnej ulici pre rodinné domy č. 13, č. 14, č. 22
a multifunkčné ihrisko
Hlasovanie:
za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák,
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Ján Štancel
Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 392/2014
z 35. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 04. 12. 2014
Kúpa pozemku par. č. 115/2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
A/ schvaľuje
kúpu nehnuteľnosti - pozemok par. č. 115/2, diel I., KN-C, druh pozemku: záhrada o výmere 13 m2,
ktorý sa nachádza v katastrálnom území Malý Slavkov a je zapísaný na liste vlastníctva č. 410, ktorý bol
vytvorený GP č. 84/2014 zo dňa 06. 10. 2014, od p. Ing. Miroslava Perignátha, Kežmarok, Priekopa 35,
Ing. Jany Perignáthovej, Malý Slavkov, Gerlachovská 50, Ing. Agáty Perignáthovej, Kežmarok,
Možiarska 10 a Ing. Martiny Perignáthovej, Kežmarok, Možiarska 10, za cenu 23,16 €/m 2, celkom
301,08 €, slovom: tristojeden eur 8/100
B/ schvaľuje
kúpu nehnuteľnosti - pozemok par. č. 115/2, diel II., KN-C, druh pozemku: záhrada o výmere 80 m2,
ktorý sa nachádza v katastrálnom území Malý Slavkov a je zapísaný na liste vlastníctva č. 175, ktorý bol
vytvorený GP č. 84/2014 zo dňa 06. 10. 2014, od p. Jozefa Perignáta s manželkou Boženou
Perignátovou, rod. Petrasovou, Malý Slavkov, Lúčna 37, za cenu 23,16 €/m 2, celkom 1 852,80 €,
slovom: jedentisícosemstopäťdesiatdva eur 80/100
Hlasovanie:
za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák,
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Ján Štancel

Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 393/2014
z 35. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 04. 12. 2014
Ponuka nehnuteľného majetku štátu – podzemný úkryt
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
súhlasí
s ponukou na bezodplatný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku štátu v správe MO SR – Úkryt Už
6a Malý Slavkov, podzemný úkryt – stavba bez súp. č. na par. č. 691/2, zapísaný na LV 496 v k. ú. Malý
Slavkov – s nadobudnutím predmetného majetku
Hlasovanie:
za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák,
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Ján Štancel

Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 394/2014
z 35. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 04. 12. 2014
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy č. 1/2014 s REA TATRY Bratislava (zmluva o zriadení vecného
bremena) – kanalizácia a vodovod
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
súhlasí
s podpísaním Zmluvy o uzavretí budúce zmluvy č. 1/2014 (zmluva o zriadení vecného bremena) –
kanalizácia a vodovod medzi Obcou Malý Slavkov a REA TATRY Bratislava
Hlasovanie:
za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák,
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Ján Štancel
Ladislav Oravec
starosta obce
Uznesenie č. 395/2014
z 35. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 04. 12. 2014
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy č. 2/2014 s REA TATRY Bratislava (zmluva o zriadení vecného
bremena) – elektrické zariadenia a elektroinštalácia
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
súhlasí
s podpísaním Zmluvy o uzavretí budúce zmluvy č. 2/2014 (zmluva o zriadení vecného bremena) –
elektrické zariadenia a elektroinštalácia medzi Obcou Malý Slavkov a REA TATRY Bratislava
Hlasovanie:
za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák,
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Ján Štancel
Ladislav Oravec
starosta obce
Uznesenie č. 396/2014
z 35. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 04. 12. 2014
Rôzne
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
schvaľuje
priznať odmeny poslancom obecného zastupiteľstva obce Malý Slavkov za rok 2014, a to zástupcovi
starostu obce p. Ľudovítovi Svocákovi 500,00 €, Františkovi Biesovi 500,00 €, Mgr. Jánovi Kleinovi
800,00 €, Marekovi Pištovi 500,00 €. Odmeny sú uvedené v čistej mzde a budú vyplatené v mesiaci
december 2014 formou zálohy
Hlasovanie:
za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Ľudovít Svocák,
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Ján Štancel
Ladislav Oravec
starosta obce

