Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Slovinkách konaného dňa
19.05.2016
IV. zasadnutie
K bodu 1./ Otvorenie
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce pani Gabriela Kopnická.
Konštatovala, že na začiatku zasadnutia je prítomných všetkých 7 poslancov a obecné
zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Začiatok rokovania obecného zastupiteľstva: 16,02 hod.
Prítomní:
Poslanci: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková, Ing. Mária
Grisáková, Jozef Mihalčin, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
Hlavná kontrolórka obce: Jitka Puhallová
Zapisovateľka zápisnice: Viera Lenartová
Ostatní prítomní: podľa prezenčnej listiny

K bodu 2./ Schválenie programu zasadnutia
Predsedajúca starostka obce pani Gabriela Kopnická predložila poslancom obecného
zastupiteľstva na schválenie návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva v zmysle
pozvánky.
K predloženému návrhu programu rokovania obecného zastupiteľstva za poslanecký Ing.
Mária Grisáková podala tieto doplňujúce návrhy:
1./ Bod 14./ Rôzne zaradiť do programu ako bod č. 7./
2./ Bod 12./ Správa o čerpaní rozpočtu zaradiť do programu ako bod č. 10./ a ostatné body
radovo posunúť.
Hlasovanie – za: 4, proti: 3, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 0
za: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Peter Zavada
proti: Mgr. Jana Adamisová, PaedDr. Lenka Dzuriková, Bc. Jozef Mnich
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. IV/32/2016:
D./ Schvaľuje:
1./ Program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia prijatých uznesení
Pripomienky občanov
Rôzne
Návrh VZN č. 1/2016 o vylepovaní volebných plagátov na území obce Slovinky
Návrh VZN č. 2/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a školských zariadení so sídlom na území obce Slovinky na rok 2016
10. Správa o čerpaní rozpočtu
11. Rozpočtové opatrenie č. 3/2016
12. Rozpočtové opatrenie č. 4/2016
13. Správa ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov
a pohľadávok k 31.12.2015
14. Interpelácie poslancov
15. Diskusia
16. Záver
Hlasovanie – za: 4, proti: 3, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 0
za: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Peter Zavada
proti: Mgr. Jana Adamisová, PaedDr. Lenka Dzuriková, Bc. Jozef Mnich
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

K bodu 3./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starostka obce pani Gabriela Kopnická určila za zapisovateľku pani Vieru Lenartovú a za
overovateľov zápisnice poslancov pána Mgr. Dominika Ďorka a pána Bc. Jozefa Mnicha.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. IV/33/2016:
L./ Určuje:
1./ Zapisovateľa zápisnice: Vieru Lenartovú.
2./ Overovateľov zápisnice: Mgr. Dominika Ďorka a Bc. Jozefa Mnicha.

K bodu 4./ Voľba návrhovej komisie
Za predsedu návrhovej komisie starostka obce pani Gabriela Kopnická navrhla pána poslanca
Bc. Jozefa Mnicha a za člena návrhovej komisie poslankyňu pani PaedDr. Lenku Dzurikovú.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. IV/34/2016:
I./ Volí:
1./ Predsedu návrhovej komisie: Bc. Jozefa Mnicha.
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 0
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za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková,
Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.
2./ Člena návrhovej komisie: PaedDr. Lenku Dzurikovú.
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 0
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková,
Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

K bodu 5./ Kontrola plnenia prijatých uznesení
Informáciu o plnení prijatých uznesení z predošlého zasadnutia obecného zastupiteľstva zo
dňa 28.04.2016 podala poslancom starostka obce pani Gabriela Kopnická. Poukázala na
niektoré protizákonne prijaté uznesenia, ktoré nepodpísala. K „Uzneseniu č. III/23/2016“
hlavná kontrolórka obce Slovinky pani Jitka Puhallová podala „Stanovisko k upozorneniu
hlavnej kontrolórky obce“, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.

K bodu 6./ Pripomienky občanov
Tamara Repaská
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách jednohlasne súhlasí so zaradením „Žiadosti“ pani
Tamary Repaskej do bodu 7./ Rôzne.

K bodu 7./ Rôzne
Starostka obce podala návrh na päť minútovú prestávku.
16,40 hod. – 16,45 hod. – vyhlásená päť minútová prestávka.
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 0
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková,
Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

Zástupca starostky obce pán Bc. Jozef Mnich predložil poslancom obecného zastupiteľstva
materiál na prerokovanie „Vyjadrenie Obecného zastupiteľstva obce Slovinky k žiadosti pani
Tamary Repaskej“. Dňa 24.02.2016 bola doručená do podateľne Obecného úradu
v Slovinkách žiadosť pani Tamary Repaskej, bytom Krompachy, evidovaná pod číslom
268/2016 o vystavenie potvrdenia, resp. súhlas obce vo veci, že sa v extraviláne obce plánuje
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výstavba rodinných domov. Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní bodu
programu „Vyjadrenie Obecného zastupiteľstva obce Slovinky k žiadosti pani Tamary
Repaskej“ uznesením č. IV/35/2016:
C./ Súhlasí:
1./ S rozšírením zastavaného územia obce Slovinky v katastrálnom území Nižné Slovinky
o pozemky parcelné čísla 1104/6, 1104/7, 1104/8 a 1104/9 registra KN C.
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 0
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková,
Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

Starostka obce pani Gabriela Kopnická predložila poslancom obecného zastupiteľstva na prerokovanie
3 cenové ponuky na projekčné práce od firmy AMP Projekt, s.r.o., Markušovská cesta 2, 052 01
Spišská Nová Ves a to:
1. Stavebné úpravy sociálnych zariadení v MŠ Slovinky
2. Zateplenie budovy Materskej školy Slovinky s tepelnotechnickým a projektovým hodnotením
budovy so zatriedením do A1
3. Zateplenie budovy Materskej školy Slovinky s tepelnotechnickým a projektovým hodnotením
budovy so zatriedením do A1 a výmena strešnej koštrukcie

Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní cenových ponúk na projekčné práce
uznesením č. IV/36/2016:
C./ Súhlasí:
1./ S vypracovaním projektovej dokumentácie pre realizáciu „Stavebných úprav sociálnych
zariadení v Materskej škole Slovinky“ v predloženej skladbe projektovej dokumentácie.
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 0
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková,
Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením:
C./ Súhlasí:
1./ S vypracovaním projektovej dokumentácie pre realizáciu „Zateplenie budovy Materskej
školy Slovinky s tepelnotechnickým a projektovým hodnotením budovy so zatriedením do
A1“ v predloženej skladbe projektovej dokumentácie.
Hlasovanie – za: 0, proti: 0, zdržal sa: 7, ospravedlnený: 0
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zdržal sa: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková,
Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
Hlasovaním nebolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh nebol prijatý.

Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. IV/37/2016:
B./ Konštatuje:
1./ Že sa bude materiálom k projektu „Zateplenie budovy Materskej školy Slovinky
s tepelnotechnickým a projektovým hodnotením budovy so zatriedením do A1 a výmena
strešnej konštrukcie“ zaoberať na najbližšom zastupiteľstve.
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 0
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková,
Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

Starostka obce pani Gabriela Kopnická predložila poslancom na rokovanie „Podnet občanov
obce Poráč na zaujatie stanoviska ohľadom možnej kontaminácie vodných zdrojov –
dodávanie pitnej vody z Poráčskej doliny pre obec Slovinky a mesto Krompachy“, kde na
základe nelegálneho vybudovania farmy pre hovädzí dobytok na Sihlinách v Poráčskej doline
v katastrálnom území Poráč dochádza neodborným ustajnením hovädzieho dobytka
k veľkému úniku exkrementov do voľnej pôdy, čím sa poškodzuje životné prostredie a zrejme
dochádza aj ku kontaminácii spodných vôd, kde sú umiestnené vodné zdroje pre dodávku
pitnej vody pre obec Slovinky a mesto Krompachy. Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po
prerokovaní daného podnetu uznesením č. IV/38/2016:
A./ Berie na vedomie:
1./ Podnet občanov obce Poráč vo veci zaujatia stanoviska ohľadom možnej kontaminácie
vodných zdrojov – dodávanie pitnej vody z Poráčskej doliny pre obec Slovinky a mesto
Krompachy.
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 0
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková,
Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

E./ Žiada:
1./ Starostku obce oboznámiť s obsahom predmetného listu podnetom občanov obce Poráč vo
veci zaujatia stanoviska ohľadom možnej kontaminácie vodných zdrojov – dodávanie pitnej
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vody z Poráčskej doliny pre obec Slovinky a mesto Krompachy Podtatranskú vodárenskú
prevádzkovú spoločnosť, a.s. Poprad.
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 0
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková,
Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

K bodu 8./ Návrh VZN č. 1/2016 o vylepovaní volebných plagátov na území obce
Slovinky
Zástupca starostky obce pán Bc. Jozef Mnich predložil poslancom obecného zastupiteľstva
návrh VZN č. 1/2016 o vylepovaní volebných plagátov na území obce Slovinky so
zapracovanými pripomienkami, ktorých predkladateľom bol Poslanecký klub pri Obecnom
zastupiteľstve v Slovinkách. Predkladateľ tohto návrhu tieto pripomienky aj vyhodnotil.
K predloženému návrhu pani poslankyňa Ing. Mária Grisáková podala tieto pripomienky:
1./ V preambule prvá veta Obec Slovinky, na základe – bez čiarky za slovom Slovinky.
2./ Článok 1 Úvodné ustanovenie prvá veta druhé slovo Všeobecne – malé začiatočné
písmeno všeobecne.
3./ Článok 3 Miesta na umiestňovanie volebných plagátov ods. 3. v prvej vete vypustiť –
„čl.3“ a text „tohto nariadenia“.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní bodu programu „Návrh VZN č. 1/2016
o vylepovaní volebných plagátov na území obce Slovinky“ uznesením č. IV/39/2016:
D./ Schvaľuje:
1./ Pripomienky k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2016 o vylepovaní volebných
plagátov na území obce Slovinky:
1./ V preambule prvá veta Obec Slovinky, na základe – bez čiarky za slovom Slovinky.
2./ Článok 1 Úvodné ustanovenie prvá veta druhé slovo Všeobecne – malé začiatočné
písmeno všeobecne.
3./ Článok 3 Miesta na umiestňovanie volebných plagátov ods. 3. v prvej vete vypustiť –
„čl.3“ a text „tohto nariadenia“.
Hlasovanie – za: 4, proti: 0, zdržal sa: 3, ospravedlnený: 0
za: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Peter Zavada
zdržal sa: Mgr. Jana Adamisová, PaedDr. Lenka Dzuriková, Bc. Jozef Mnich
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.
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2./ Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o umiestňovaní volebných plagátov na území
obce Slovinky so zapracovanými pripomienkami.
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 0
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková,
Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

K bodu 9./ Návrh VZN č. 2/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Slovinky na rok 2016
Návrh VZN č. 2/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a školských zariadení so sídlom na území obce Slovinky na rok 2016 predložila poslancom
obecného zastupiteľstva ekonómka Ing. Anna Krajňáková. Pri úprave návrhu VZN brala do
úvahy pripomienky členov Poslaneckého klubu pri Obecnom zastupiteľstve v Slovinkách
doručené dňa 24.03.2016. Neprihliadala na pripomienku č. 4 a to z dôvodu, že zákon č.
596/2003 Zb. z. v § 6 ods. 12, č. 3 určuje všeobecne záväzným nariadením pre základné
umelecké školy, jazykové školy, materské školy a školské zariadenia vo svojej
zriaďovateľskej pôsobnosti výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na
žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo
školského zariadenia; v zariadeniach školského stravovania na žiaka školy, skutočného
stravníka alebo na jedno hlavné jedlo alebo doplnkové jedlo. Vzhľadom k tomu, že je tu daná
možnosť na dieťa materskej školy, pričom počet stravníkov je číslo pohyblivé a školská
jedáleň je zriadená pri materskej škole, predkladateľka návrhu použila pri výpočte práve počet
detí materskej školy. Predkladateľka návrhu zároveň zobrala do úvahy potrebu vyčlenenia
nákladov na energie školskej jedálne z nákladov na energie materskej školy a náklady na
prevádzku prepočítala s ohľadom na upresnenie týchto nákladov.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní bodu programu „Návrh VZN č. 2/2016
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení
so sídlom na území obce Slovinky na rok 2016“ uznesením č. IV/40/2016:
G./ Rozhoduje že:
1./ V návrhu VZN č. 2/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a školských zariadení so sídlom na území obce Slovinky na rok 2016 je potrebné
upraviť počet detí v školskej jedálni na počet stravníkov k 15.9. predchádzajúceho roka.
Hlasovanie – za: 4, proti: 3, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 0
za: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Peter Zavada
proti: Mgr. Jana Adamisová, PaedDr. Lenka Dzuriková, Bc. Jozef Mnich
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.
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K bodu 10./ Správa o čerpaní rozpočtu
Na základe § 11 odsek 4 písm. b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení Ing. Anna
Krajňáková predložila obecnému zastupiteľstvu prehľad čerpania rozpočtu obce Slovinky
k 31.3.2016.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní predloženého prehľadu čerpania rozpočtu
obce Slovinky k 31.3.2016 uznesením:
A./ Berie na vedomie:
1./ Čerpanie rozpočtu obce Slovinky k 31.3.2016.
Hlasovanie – za: 3, proti: 0, zdržal sa: 4, ospravedlnený: 0
za: Mgr. Jana Adamisová, PaedDr. Lenka Dzuriková, Bc. Jozef Mnich
zdržal sa: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Peter Zavada
Hlasovaním nebolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh nebol prijatý.

K bodu 11./ Rozpočtové opatrenie č. 3/2016
Ing. Anna Krajňáková predložila obecnému zastupiteľstvu materiál na rokovanie návrh
Rozpočtového opatrenia č. 3/2016, ktoré zdôvodnila. Vzhľadom k tomu, že jednu
z povinných príloh záverečnej monitorovacej správy Protipovodňových opatrení v obci
Slovinky tvorí aj poistná zmluva na majetok nadobudnutý v rámci projektu a doklad o úhrade
poistného, bolo potrebné urýchlene túto zmluvu uzavrieť a súčasne aj uhradiť. Pretože potoky
proti združeným živlom poisťuje Komunálna poisťovňa, uzavreli sme s ňou poistnú zmluvu
na 3.201,- € ročne (cena určená podľa hodnoty poistného diela). V rozpočte je potrebné urobiť
zmenu a vytvoriť položku na úhradu poistného na rok 2016 a to na základe § 14 odsek 2
písmeno a) zákona č. 583/2004 Z.z.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní návrhu Rozpočtového opatrenia č. 3/2016
uznesením č. IV/41/2016:
D./ Schvaľuje:
1./ Rozpočtové opatrenie č. 3/2016.
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 0
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková,
Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

K bodu 12./ Rozpočtové opatrenie č. 4/2016
Ing. Anna Krajňáková predložila obecnému zastupiteľstvu materiál na rokovanie návrh
Rozpočtového opatrenia č. 4/2016, ktoré zdôvodnila. Náklady na energiu Materskej školy
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v Slovinkách a Školskej jedálne pri Materskej škole v Slovinkách boli narozpočtované jednou
sumou v položke energie. Z dôvodu potreby spresniť režijné náklady v školskej jedálni, urobil
sa približný prepočet spotreby elektriny, vody a plynu podľa plochy, resp. podľa používaných
spotrebičov. Na základe tohto prepočtu bol určený pomer spotreby energie v MŠ a ŠJ takto:
MŠ má podiel na spotrebe plynu 71 %, elektrickej energie 38 % a vody 50 %, ŠJ má podiel na
spotrebe plynu 29 %, spotrebe elektrickej energie 62 % a vody 50 %. V rozpočte je potrebné
vytvoriť novú položku energie ŠJ a presunúť z položky energie v rámci MŠ sumu 7.520,- €,
ktorá predstavuje v priemere 47 % spotreby energie pripadajúcej na ŠJ. Zároveň sa položka
energie premenuje na energie MŠ. Zmena sa urobí na základe § 14 odsek 2 písmeno a) zákona
č. 583/2004 Z.z.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní návrhu Rozpočtového opatrenia č. 4/2016
uznesením č. IV/42/2016:
D./ Schvaľuje:
1./ Rozpočtové opatrenie č. 4/2016.
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 0
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková,
Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

K bodu 13./ Správa ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie
majetku, záväzkov a pohľadávok k 31.12.2015
Inventarizácia majetku a záväzkov sa vykonáva v zmysle ustanovení § 29 a 30 zákona č.
431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Účtovníctvo účtovnej jednotky je
preukázateľné, ak účtovná jednotka vykonala inventarizáciu. Inventarizáciou sa overuje, či
stav majetku, záväzkov a rozdiel majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti.
Inventarizáciou sa zabezpečuje preukázateľnosť účtovníctva, ochrana majetku
a zodpovednosť za majetok. Na základe týchto skutočností Ing. Anna Krajňáková predložila
obecnému zastupiteľstvu správu ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie
majetku, záväzkov a pohľadávok k 31.12.2015.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní bodu rokovania „Správa ústrednej
inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a pohľadávok
k 31.12.2015“ uznesením:
A./ Berie na vedomie:
1./ Správu ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov
a pohľadávok k 31.12.2015.
Hlasovanie – za: 3, proti: 1, zdržal sa: 3, ospravedlnený: 0
za: Mgr. Jana Adamisová, PaedDr. Lenka Dzuriková, Bc. Jozef Mnich
proti: Peter Zavada
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zdržal sa: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin
Hlasovaním nebolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh nebol prijatý.

K bodu 14./ Interpelácie poslancov
Poslankyňa Ing. Mária Grisáková ústne interpelovala starostku obce. Starostka obce na
niektoré otázky hneď odpovedala.
Interpelácie:
1./ Poskytuje služby V3S?- odpoveď – V3S neposkytuje služby, vybavuje sa licencia.
2./ Ako sa majú skladovať orezané konáre stromov, vytvárajú sa čierne skládky – odpoveď –
bude sa dávať na štiepkovanie.
3./ Kedy bude riešené zábradlie dole farou – je poškodené a kanál – zdvihnuté panely pri
dome pani Zuzana Kovalčíkovej.
4./ Ako sa bude rekonštruovať cesta okolo gréckokatolíckej fary? – odpoveď – v spolupráci s
pánom Kovalčíkom. Poskytne mechanizmy a zodpovednú osobu, ktorá bude dohliadať na
práce. Je ochotný obci pomôcť. Obec na výkon práce poskytne svojich ľudí. Vyspravky boli
zakreslené a urobí sa prepočet.

K bodu 15./ Diskusia
V rámci diskusie vystúpil poslanec pán Jozef Mihalčin. Poukázal na dezolátny stav cesty
k pravoslávnemu chrámu.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. IV/43/2016:
D./ Schvaľuje:
1./ Zámer výstavba cesty:
-

okolo gréckokatolíckej fary,
cesta od Zuzany Kovalčíkovej po Marcelu Šterbákovú,
cesta a chodník k pravoslávnemu chrámu,
cesta od mosta ku kaplnke v Poráčskej doline.

Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 0
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková,
Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

Na zrealizovanie „Zámeru výstavba cesty“ je potrebné vytvoriť v rozpočte finančné zdroje.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. IV/44/2016:
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D./ Schvaľuje:
1./ Viazanie finančných prostriedkov v zmysle § 14 odsek 2 písmeno c) zákona č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov:
-

v programe 630 Tovary a služby, položka 637 004 Vydávanie Slovinského občasníka
vo výške 400,- €,
v programe 717 Výstavba vo výške 22 650,- €,
v programe 717 Rekonštrukcia vo výške 23 014,- €,
v programe 641 012 Spoločná úradovňa vo výške 1 776,04 €.

Hlasovanie – za: 4, proti: 1, zdržal sa: 2, ospravedlnený: 0
za: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Peter Zavada
proti: Bc. Jozef Mnich
zdržal sa: Mgr. Jana Adamisová, PaedDr, Lenka Dzuriková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

Jozef Mihalčin
-

požaduje presmerovať pracovný e-mail na súkromný e-mail,
odovzdal informáciu z Komisie pre ochranu verejného záujmu.

Starostka obce informovala poslancov o prebiehajúcej príprave projektu PHSR.

K bodu 16./ Záver
Na záver starostka obce pani Gabriela Kopnická poďakovala všetkým prítomným za účasť
a zasadnutie ukončila.
Začiatok rokovania obecného zastupiteľstva: 16,02 hod.
Ukončenie rokovania obecného zastupiteľstva: 20,20 hod.

Zapísala: Viera Lenartová
V Slovinkách, dňa: 19.05.2016

Gabriela Kopnická
starostka obce

Overovatelia zápisnice: Mgr. Dominik Ďorko
Bc. Jozef Mnich
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