Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Slovinkách konaného dňa
04.11.2015
XI. zasadnutie
K bodu 1./ Otvorenie zasadnutia
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol zástupca starostky obce pán Bc. Jozef
Mnich. Privítal poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných. Ospravedlnil
neúčasť starostky obce pani Gabriely Kopnickej a poslankyne PaedDr. Lenky Dzurikovej.
Konštatoval, že na začiatku zasadnutia je prítomných 6 poslancov o obecné zastupiteľstvo je
uznášania schopné.
Začiatok rokovania obecného zastupiteľstva: 16,11 hod.
Prítomní:
Poslanci: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin,
Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
Zapisovateľka: Viera Lenartová
Ostatní prítomní: podľa prezenčnej listiny

K bodu 2./ Schválenie programu zasadnutia
Predsedajúci zástupca starostky obce pán Bc. Jozef Mnich predložil poslancom obecného
zastupiteľstva na schválenie návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva v zmysle
pozvánky. K predloženému návrhu neboli žiadne doplňujúce návrhy do programu. Obecné
zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. XI/134/2015:
D./ Schvaľuje:
1./ Program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Pripomienky občanov
Uvoľnenie finančných prostriedkov na rekonštrukciu kinosály Domu kultúry v
Slovinkách
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1
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za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin,
Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
ospravedlnený: PaedDr. Lenka Dzuriková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

K bodu 3./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Predsedajúci zástupca starostky obce pán Bc. Jozef Mnich určil za zapisovateľku zápisnice
pani Vieru Lenartovú a za overovateľov zápisnice pani Mgr. Janu Adamisovú a pána Jozefa
Mihalčina. Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. XI/135/2015:
L./ Určuje:
1./ Zapisovateľa zápisnice: Vieru Lenartovú.
2./ Overovateľov zápisnice: Mgr. Janu Adamisovú a Jozefa Mihalčina.

K bodu 4./ Voľba návrhovej komisie
Za predsedu návrhovej komisie zástupca starostky obce navrhol poslanca pána Petra Zavadu
a za člena návrhovej komisie poslanca Mgr. Dominika Ďorka. Obecné zastupiteľstvo
v Slovinkách uznesením č. XI/136/2015:
I./ Volí:
1./ Predsedu návrhovej komisie: Petra Zavadu.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin,
Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
ospravedlnený: PaedDr. Lenka Dzuriková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.
2./ Člena návrhovej komisie: Mgr. Dominika Ďorka.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin,
Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
ospravedlnený: PaedDr. Lenka Dzuriková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.
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K bodu 5./ Pripomienky občanov
Za občanov podali pripomienky:
Peter Zavada – opýtal sa, čo je s verejným osvetlením – od polnoci do rána je vypnuté.
Bc. Jozef Mnich – odpovedal, že osvetlenie sa vypína s úsporných dôvodov.
Ing. Mária Grisáková – poukázala na nepriamu dotáciu Obecnému športovému klubu
Slovinky – porušujeme viac zákonov – nie je zverejnená zmluva o prenájme Osvetovej
besedy obecnému športovému klubu.
Bc. Jozef Mnich – odpovedal, že sa preverí Osvetová beseda.
Mgr. Dominik Ďorko – opýtal sa ako je to s pätkami na mosty pri protipovodňových
opatreniach.

K bodu 6./ Uvoľnenie finančných prostriedkov na rekonštrukciu kinosály Domu kultúry
v Slovinkách
Zástupca starostky obce pán Bc. Jozef Mnich predložil obecnému zastupiteľstvu na
prerokovanie materiál, ktorého spracovateľkou bola starostka obce pani Gabriela Kopnická
a to „Uvoľnenie finančných prostriedkov na rekonštrukciu kinosály Domu kultúry
v Slovinkách“.
Prepočet materiálu na rekonštrukciu kinosály v Slovinkách:
-

lepidlo: 200 m2 – 23 ks (25 kg/ks) = 23 x 4,75 = 109,25 €,
mriežka: 200 m2 – (0,65/m2) = 130 €,
penetračný náter: 30 l – (2,90/l) = 85,67 €,
polystyrén na vyplnenie dier v stene: 100 €,
omietka: 135 m2 – 25 kg/ks) 25 x 6,70 = 167,5 €,
omietka škrabaná: 65 m2 = 300 €,
farba podkladová biela: 135 m2 – 2 x 28 l = 42 €,
farba vrchná: 135 2 – 2 x 28 l = 195 €,
drobný materiál ( štetce, maliarske a murárske potreby atď.): 150 €.

Podlaha: cena podľa ponuky, k tomu je potrebné pripočítať nivelačnú hmotu cca 130 m2
o hrúbke 15 mm – t.j. 2912 kg nivelačnej hmoty = 73 bal. x 11,5 € = 837 €.
Práce na rekonštrukcii kinosály Domu kultúry v Slovinkách sú vykonávané vo vlastnej réžii
obce. Podieľajú sa na tom zamestnanci obecného úradu a pracovníci na základe dohody
ÚPSVaR o aktivačnej činnosti a dobrovoľníckej práce. Časť materiálu na rekonštrukciu je
preplácaná ÚPSVaR ako materiál na aktivačnú činnosť, mesačne v hodnote 340 €. Materiál
na dobrovoľnícku prácu je preplácaný cca v hodnote 600 €.
Dobrovoľnícka činnosť – jednorazovo 500 €.
Aktivačná činnosť – 3 x 340 € = 1020 €.
Ostatné náklady by mali byť hradené z rozpočtu obce.

3

Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní predloženého materiálu uznesením č.
XI/137/2015:
D./ Schvaľuje:
1./ Uvoľnenie finančných prostriedkov viazaných v zmysle § 14 odsek 2 písmeno c) zákona
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktoré bolo schválené
uznesením č. VIII/81/2015 zo dňa 29.06.2015 vo výške 3.000,- € na úhradu podlahy
v kinosále kultúrneho domu vrátane doplnkov, typ podlahy Balterio Senator so zohľadnením
cenovej ponuky firmy B.E.G.S. parkety Krompachy.
Hlasovanie – za: 4, proti: 0, zdržal sa: 2, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Peter Zavada
zdržal sa: Mgr. Jana Adamisová, Bc. Jozef Mnich
ospravedlnený: PaedDr. Lenka Dzuriková

K bodu 7./ Rôzne
Bc. Jozef Mnich – vrátil sa ku Komisii na ochranu verejného poriadku. Preštudoval si
rokovací poriadok tejto komisie a konštatoval, že komisia sa môže zísť aj v počte dvoch
členov. Čo sa týka majetkového priznania, je to ochrana osobných záujmov a komisiu zvoláva
jej predseda, ale aj iný člen, ak je poverený. Bolo to označené za podvod. Zvolanie komisie na
podanie majetkových priznaní bolo určené zákonnou lehotou a členky komisie poslankyňa
Mgr. Jana Adamisová a poslankyňa PaedDr. Lenka Dzuriková si splnili svoju povinnosť, aj
napriek tomu, že predseda komisie poslanec pán Jozef Mihalčin nezvolal komisiu a nevyjadril
sa k tomu.
Bc. Jozef Mnich – preveroval stav vnútorných predpisov a všeobecne záväzných nariadení
obce a zistil, že niektoré predpisy a nariadenia obce chýbajú, ako napríklad aj VZN o trhovom
mieste na území obce Slovinky, na základe čoho dáva návrh poslaneckému klubu na prípravu
nariadenia o trhovom mieste.
Ing. Mária Grisáková – dáva návrh, aby toto nariadenie pripravila finančná komisia.
-

pripomenula, že úlohou poslanca nie je roznášať Slovinský občasník,
pozemkové úpravy – listy – niektoré boli doručované doručenkou, iné len do
poštových schránok.

Bc. Jozef Mnich – prečítal poslancom protest prokurátora o prijímaní uznesení. Poslanci
môžu uznesením žiadať starostku obce, ale nemôžu jej ukladať termín. Preto bude odporúčať
starostke obce, aby takéto uznesenia s uloženým termínom nepodpísala.

K bodu 8./ Diskusia
K bodu diskusia poslanci nemali žiadny diskusný príspevok. Diskusiu viedli hlavne v bode 6./
Uvoľnenie finančných prostriedkov na rekonštrukciu kinosály Domu kultúry v Slovinkách.
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K bodu 9./ Záver
Na záver predsedajúci zástupca starostky obce pán Bc. Jozef Mnich poďakoval všetkým
prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
Začiatok rokovania obecného zastupiteľstva: 16,11 hod.
Ukončenie rokovania obecného zastupiteľstva: 19,26 hod.

Zapísala: Viera Lenartová
V Slovinkách, dňa: 04.11.2015
Gabriela Kopnická
starostka obce

Overovatelia zápisnice: Mgr. Jana Adamisová
Jozef Mihalčin

5

