O B E C MA L Ý S L A V K O V
Malý Slavkov, 09. 09. 2015

ZÁPISNICA
z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove konaného
dňa 09. 09. 2015 o 16.00 hod. v zasadačke na Obecnom úrade v Malom Slavkove
Prítomní: Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít Svocák
Neprítomný(í):
Ospravedlnený(í): Rastislav Pompa
Prezenčná listina tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.
Program:

s týmto programom:
1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
2. Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
3. Kontrola plnenia uznesení z 10. 06 2015
4. Interpelácia poslancov
5. Zrušenie uznesenia č. 393/2014 zo 04. 12. 2014
6. Zrušenie uznesenia č. 14/2015 z 10. 03. 2015
7. Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska v Malom Slavkove
8. Žiadosť Združenia Rómske srdce v Malom Slavkove o finančnú dotáciu
9. Žiadosť o kúpu pozemku za parcelou č. 457/10
10. Rôzne
11. Záver
Úvod
Piate zasadanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce p. Ladislav Oravec. Privítal
prítomných poslancov. Konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, zo siedmich
poslancov sú prítomní 6. p. Rastislav Pompa je ospravedlnený.
Predložil na schválenie program 5. zasadania OZ s tým, že sťahuje z rokovania bod programu č. 6.
Požiadal prítomných poslancov prípadné doplnenie programu. Zo strany poslancov neboli požiadavky
na doplnenie programu. Starosta dal hlasovať za takto upravený program.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 31/2015: Obecné zastupiteľstvo v
Malom Slavkove schvaľuje upravený program rokovania 5. zasadania obecného zastupiteľstva v Malom
Slavkove – bez bodu 6.
Hlasovanie:
za: Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing.Tomáš Pix, Marek Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Rastislav Pompa

Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – určil do návrhovej komisie: Marek Pompa, Tibor Pompa
za overovateľov zápisnice: PaedDr. Ján Klein, Ľudovít Svocák
za zapisovateľa: Veroniku Pirožekovú
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 22/2015: Obecné zastupiteľstvo v
Malom Slavkove
určuje
do návrhovej komisie: Marek Pompa, Tibor Pompa
za overovateľov zápisnice: PaedDr. Ján Klein, Ľudovít Svocák
za zapisovateľa: Veroniku Pirožekovú
Hlasovanie:
za: Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing.Tomáš Pix, Marek Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Rastislav Pompa
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice je elektronická nahrávka DVD nosiča č. 4/...2015
Kontrola plnenia uznesení z 10. 06. 2015
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – požiadal prítomných poslancov o vyjadrenie sa k bodu kontrola
plnenia uznesení, ktorú obdŕžali v pracovných materiáloch. Keďže zo strany poslancov neboli otázky
k uvedenému bodu, starosta ich informoval k uz. č. 27/15. Predložil im cenovú ponuku vo výške 44 495.EUR na úpravu cestnej komunikácie na ul. Sv. Michala. Jedná sa o asfaltový koberec na rozmer 250 m x
6 m = 1 500 m2 za cenu cca 42 000.- EUR (1 500 m2 spodná vrstva + zhutnenie/1 m2 – 15.- EUR =
22 500.- EUR, 1 500 m2 vrchná vrstva 1 m2 – 13.- EUR = 19 500.- EUR). Obrubníky – 250 bm/250 ks
(100x15x30), 1 ks/4,98 EUR = 1245.- EUR, osadenie obrubníkov 1 bm/5.- EUR = 1 250.- EUR. Sp.
obrubníky a ich osadenie 2 495.- EUR. Ďalej ich informoval k uz. č. 28/B/15. Bol osobne v Oblastnej
organizácii cestovného ruchu TATRY – SPIŠ – PIENINY za p. Bodnárovou, aby zistil o čo ide. Prebrali
podmienky vstupu našej obce do uvedenej organizácie do hĺbky. Obec by do organizácie prispievala 0,30
€/obyvateľa, čo je pre nás nevýhodné, nakoľko my máme 0,10 €/osobu. Obec by musela organizácii
doplácať 0,20 €/osobu. Po dôkladnom zvážení usúdil, že pre našu obec by nebol prínos vstupovať do
tejto organizácie. Informoval, že naša obec je členom vo veľmi podobnom združení - Euroregión Tatry.
Z vyššie uvedeného nepozýval p. Bodnárovú na toto rokovanie.
K uz. 29/2015 podpísanie zmluvy o poskytnutí dotácie na rozšírenie kapacít MŠ uviedol, že zmluvu
podpísal. V zmysle uvedenej zmluvy sa musia do konca roka vyčerpať bežné prostriedky. Dal preto p.
riaditeľke za úlohu predložiť návrh na potrebné zariadenie MŠ. Súčasne prebiehajú práce na projektoch,
stavebnom povolení a prípravách verejnej súťaže.
Poslanci obecného zastupiteľstva predloženú kontrolu plnenia uznesení zobrali na vedomie ako
informatívnu.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 33/2015: Obecné zastupiteľstvo v
Malom Slavkove berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 10. 09. 2015 ako informatívnu.
Hlasovanie:
za: Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing.Tomáš Pix, Marek Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Rastislav Pompa
Interpelácia
Ing. Tomáš Pix (poslanec obecného zastupiteľstva) – do budúcna si praje, aby ich starosta informoval,
čo sa v obci robilo, koľko sa minulo v období medzi jednotlivými zasadaniami.
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – uviedol, že nakoľko išlo o dovolenkové obdobie, od júna sa okrem
bežných prác potrebných na zabezpečenie chodu celej obce začalo s rekonštrukciou kostolného múra,

pokračovalo sa s výrobou dlažby, pracovalo sa na dokončení chodníka na ul. Sv. Michala, robilo sa na
hydrantoch v obci.
P. Ľudovít Svocák (poslanec obecného zastupiteľstva) – chýba mu čerpanie rozpočtu, tri mesiace medzi
jednotlivými zasadaniami je podľa neho veľa. Nepamätá si, čo bolo na predchádzajúcom OZ.
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – ako už vyššie uviedol, išlo o dovolenkové obdobie a situácia si
nevyžadovala, aby zvolával zasadanie skôr. V októbri by malo byť zasadanie OZ za účasti Ing. Lizáka.
Obec hospodári v zmysle schváleného rozpočtu. Každý môže prísť a nahliadnuť do hospodárenia obce.
P. Marek Pompa (poslanec obecného zastupiteľstva) – upozorniť p. Gallika, ktorý má v prenájme
družstvo, ľudia sa sťažujú, lebo jeho zvieratá chodia nekontrované po obci a robia občanom škody na
majetku.
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – už to riešil a s p. Gallikom si to vysvetlili, okrem iného mu povedal,
že už v Slavkove končí.
P. Ľudovít Svocák (poslanec obecného zastupiteľstva) – navrhoval starostovi jednať s družstvom. Tí ani
nevedia, čo sa tam robí. Je to ich majetok, tak nech sa starajú.
V rozprave sa zhodli, že do budúcna by stalo za úvahu odkúpiť družstevný dvor na účely obce.
P. Marek Pompa (poslanec obecného zastupiteľstva) – sa dotazoval u starostu obce, či už mal jednanie
s p. Konkoľom.
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – osobne sa mu ešte nepodarilo stretnúť s majiteľmi. Hovoril s nimi
len telefonicky (3x), aby dohodol stretnutie, nikdy to z ich strany nebolo možné. Raz to bola choroba,
potom dovolenka. Dohodli sa, že ak prídu z dovolenky, tak sa ozvú. Doposiaľ sa neozvali.
Ing. Tomáš Pix (poslanec obecného zastupiteľstva) – poukázal na smrad, ktorý ide z farmy a navrhol
zistiť na životnom prostredí, čo sa s tým dá robiť.
P. Ľudovít Svocák (poslanec obecného zastupiteľstva) – navrhuje oficiálne listom ich predvolať a začať
konanie ohľadom čiernych stavieb.
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – uviedol, že chce dobré vzťahy. Informoval sa na životnom prostredí
ohľadom zápachu - nedá sa zistiť v akej miere je ten smrad. Zápach je nezmerateľný. Povedal, že ten
smrad u nás nie je až taký hrozný a nie je tak často. Pred časom bol v Bavorsku a tam bežne smrdí
maštaľný hnoj. Podnikne potrebné kroky na uskutočnenie jednania s majiteľmi farmy.
P. Tibor Pompa (poslanec obecného zastupiteľstva) – požiadal starostu obce, aby dal vyčistiť rigol pri
p. Kleinovej a p. Kudasovi. Pri Kleinovcoch je z rigola veľa pouvoľňovaných kociek, hrozí, že sa upchá.
Zrušenie uznesenia č. 393/2014 zo 04. 12. 2014
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informoval, že MO SR pred časom listom oznámilo obci, že ruší
ponuku na bezodplatný prevod podzemného úkrytu, nakoľko je v platnosti nový zákon - majetok štátu
musí byť ohodnotený. Náš úkryt ohodnotili na 530,00 EUR. O tento úkryt má záujem firma REA TATRY,
nakoľko sa nachádza na jej pozemkoch. Z uvedeného dôvodu je potrebné uz. č. 393/2014 zrušiť. Obecné
zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 34/2015: Obecné zastupiteľstvo v Malom
Slavkove ruší Uznesenie č. 393/2014 z 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: Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing.Tomáš Pix, Marek Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Rastislav Pompa
Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska v Malom Slavkove
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – pripravil na rokovanie Návrh Prevádzkového poriadku
multifunkčného ihriska v Malom Slavkove. Predkladá návrh, aby sa mohli ľudia k nemu vyjadriť,
zakomponovať prípadné pripomienky poslancov, či občanov. Tento návrh bude zverejnený, ako je
miestne obvyklé na informačnej tabuli a internetovej stránke obce. Po dobu 15 dní od jeho zverejnenia je
možné sa k nemu vyjadriť a pripomienky doručiť na obecný úrad. Následne pôjde na konečné schválenie.

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 35/2015: Obecné zastupiteľstvo v
Malom Slavkove schvaľuje Návrh Prevádzkového poriadku multifunkčného ihriska v Malom Slavkove.
Hlasovanie:
za: Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing.Tomáš Pix, Marek Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Rastislav Pompa
Návrh prevádzkového poriadku tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.
Žiadosť Združenia Rómske srdce v Malom Slavkove o finančnú dotáciu
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – uviedol, že OZ rómske srdce zastúpené p. M. Pištom podalo
doplňujúcu žiadosť ohľadom žiadosti na rok 2015 o poskytnutie nenávratného finančného príspevku dotácie z rozpočtu obce na jeho aktivity. P. Pišta žiadal, aby sa o tom rozprávalo aj na zastupiteľstve,
preto mal za povinnosť to predložiť na rokovanie. Povedal prítomným na čom sa dohodli na
predchádzajúcom zasadaní, a to, že tohto roku podporia združenie p. G. Pompu (na nástroje), žiadosť p.
Pištu tohto roku nepodporiť, nakoľko v minulosti s ním bol problém.
Marek Pišta (vedúci OZ rómske srdce) – opätovne rozprával o tom, ako to bolo v jeho prípade s dotáciou.
Plánoval urobiť výlet pre rómske deti do Osvienčimu. Dostal dotáciu, keďže autobus stál až 600.00 EUR
výlet sa neuskutočnil a on vrátil nevyčerpanú dotáciu obci. Dotazoval sa u rómskych poslancov, či
zasadala toho roku komisia, ktorá mala vyhodnotiť žiadosti, či bol zvolený jej predseda. Obvinil starostu
a prítomných poslancov, že už dopredu vedeli komu dajú peniaze a komu nie (požiarnikom a Hanke).
P. Ľudovít Svocák (poslanec obecného zastupiteľstva) – uviedol, že s p. Pištom boli stále nejaké
problémy. Keď organizoval MDD sami bývalí rómski poslanci, mali s nim negatívnu skúsenosť a do
budúcna už nechceli, aby organizoval podujatia pre rómov. Obec a OZ mu predsa stále vychádzali
v ústrety a on robil len problémy. Požiadal starostu obce, aby ukončil tento bod rokovania.
P. Peter Badžo (poslanec obecného zastupiteľstva) – žiadal od starostu vysvetlenie, ako to vlastne bolo
s dotáciou pre p. Pištu. Na predchádzajúcom zasadaní on nevedel, že p. Pišta vrátil poskytnutú dotáciu.
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – vysvetlil p. Badžovi, o čo išlo. Pravdou je, že dotáciu vrátil až po
niekoľkých urgenciách zo strany úradu, aj to až koncom decembra. Z toho, čo tu p. Pišta kričí je zjavné,
že mu ide o to pobúriť rómskych poslancov voči ostatným.
Nasledovala veľmi hlučná rozprava, kritizovanie a obviňovanie navzájom. Starosta vzal p. Pištovi slovo,
on to však nerešpektoval. Kričal rómskym poslancom, že jemu je jedno, že nedostal dotáciu a kto to bude
robiť. Obvinil ich však niekoľko krát z toho, že svojim postojom okrádajú rómske deti. Následne v zlosti
opustil rokovanie OZ.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 36/2015: Obecné zastupiteľstvo v
Malom Slavkove prerokovalo žiadosť Združenia Rómske srdce v Malom Slavkove o finančnú dotáciu.
Hlasovanie:
za: Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing.Tomáš Pix, Marek Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Rastislav Pompa
Žiadosť o kúpu pozemku za parcelou č. 457/10
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – predložil na rokovanie žiadosť p. Mareka o odkúpenie pozemku. Ide
o pozemok, ktorý sa nachádza na Lomnickej ulici za pozemkom žiadateľa. V minulosti sa už v tejto
lokalite predali pozemky (p. Prusákovi a p. Gallikovi). V tomto prípade však ide o záplavové miesto počas
prívalových dažďov (vzniká tam tzv. lievik).
PaedDr. Ján Klein (poslanec obecného zastupiteľstva) – pripomenul, že v tomto roku v máji, keď bola
povodeň a v tejto lokalite bol problém, sa p. starosta pýtal, či dovolí vlastník pozemku, aby tam obec
vybudovala odvodňovací rigol, ktorý by zabezpečil primeranú ochranu pred záplavami na tomto mieste.
Bolo mu povedané, že nedovolí. Navrhuje preto urobiť výmenu pozemkov.
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – ide o dobrý návrh, v prípade dohody by sa zavolal geodet, ktorý by
zameral na pozemku p. Mareka rigol a za jeho pozemkom by zameral obecný pozemok.

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 37/2015: Obecné zastupiteľstvo v
Malom Slavkove A/ nesúhlasí odpredajom časti obecného pozemku parc. č. 457/4, ostatné plochy, p.
Marekovi Dominikovi s manželkou po vypracovaní geometrického plánu B/navrhuje zámenu pozemkov
z dôvodu vybudovania odvodňovacieho rigola.
Hlasovanie:
za: Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing.Tomáš Pix, Marek Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Rastislav Pompa

Rôzne
P. Ľudovít Svocák (poslanec obecného zastupiteľstva) – navrhuje starostovi, aby jednal s družstvom
o odpredaji budov na družstevnom dvore v našej obci a potom sa pokúsil vysporiadať predmetné pozemky
s mestom.
Ing. Tomáš Pix (poslanec obecného zastupiteľstva) – požiadal starostu obce, aby sa zabezpečil poriadok
na MI. V užívaní je len krátko a už je zničené. Videl tam jazdiť s bicyklami, na skejtbordoch. Poniektorí
vchádzajú na MI cez siete v bránkach, vešajú sa na siete, sadajú na mantinely. Basketbalové koše sú
potrhané. Na MI a jeho okolí sa povaľujú fľaše, plechovky a iný odpad. Tiež požiadal starostu, či by tam
nemohol dočasne postaviť napr. nejakú plechovú búdu na športové náčinie.
P. Ľudovít Svocák (poslanec obecného zastupiteľstva) – upozornil starostu obce na popraskaný povrch
MI, je treba dať to včas reklamovať firme, ktorá to robila.

Záver
Na záver starosta obce p. Ladislav Oravec poďakoval prítomným poslancom za účasť a ukončil 5.
zasadanie obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove.
V Malom Slavkove, 18. 09. 2015
Zapísala: Veronika Pirožeková
Ladislav Oravec
starosta obce

Overovatelia:
PaedDr. Ján Klein
Ľudovít Svocák

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
Malý Slavkov, 09. 09. 2015

Uznesenia
zo 5. zasadania obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove
konaného dňa 09. septembra 2015 v zasadačke na Obecnom úrade v Malom Slavkove
Uznesenie č. 31/2015
zo 5. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 09. 09. 2015
Program 5. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 09. 09. 2015
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
schvaľuje
upravený program rokovania 5. zasadnutia OZ v Malom Slavkove- bez bodu 6.
Hlasovanie:
za: Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing.Tomáš Pix, Marek Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í):Rastislav Pompa
Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 32/2015
Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
zo 5. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 09. 09. 2015
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
určuje
do návrhovej komisie: Marek Pompa, Tibor Pompa
za overovateľov zápisnice: PaedDr. Ján Klein, Ľudovít Svocák
za zapisovateľa: Veronika Pirožeková
Hlasovanie:
za: Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing.Tomáš Pix, Marek Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í):Rastislav Pompa

Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 33/2015
zo 5. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 09. 09. 2015
Kontrola plnenia uznesení z 10. 06. 2015
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení z 10. 06. 2015 ako informatívnu
Hlasovanie:
za: Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing.Tomáš Pix, Marek Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í):Rastislav Pompa
Ladislav Oravec
starosta obce
Uznesenie č. 34/2015
zo 5. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 09. 09. 2015
Zrušenie uznesenia č. 393/2014 zo 04. 12. 2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
ruší
Uznesenie č. 393/2014 z 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: Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing.Tomáš Pix, Marek Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í):Rastislav Pompa

Ladislav Oravec
starosta obce
Uznesenie č. 35/2015
zo 5. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 09. 09. 2015
Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska v Malom Slavkove
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
schvaľuje
Návrh Prevádzkového poriadku multifunkčného ihriska v Malom Slavkove
Hlasovanie:
za: Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing.Tomáš Pix, Marek Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í):Rastislav Pompa
Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 36/2015
zo 5. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 09. 09. 2015
Žiadosť Združenia Rómske srdce v Malom Slavkove o finančnú dotáciu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
prerokovalo
žiadosť Združenia Rómske srdce v Malom Slavkove o finančnú dotáciu
Hlasovanie:
za: Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing.Tomáš Pix, Marek Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í):Rastislav Pompa

Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie č. 37/2015
zo 5. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 09. 09. 2015
Žiadosť o kúpu pozemku za parcelou č. 457/10
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
A/ nesúhlasí
s odpredajom časti obecného pozemku parc. č. 457/4, ostatné plochy, p. Marekovi Dominikovi s
manželkou po vypracovaní geometrického plánu
B/ navrhuje
zámenu pozemkov z dôvodu vybudovania odvodňovacieho rigola
Hlasovanie:
za: Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing.Tomáš Pix, Marek Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í):Rastislav Pompa

Ladislav Oravec
starosta obce

