Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Slovinkách konaného dňa:
20.08.2012
VII. zasadnutie
K bodu 1./ Otvorenie zasadnutia
V zmysle § 12 odst. 2 zákona o Obecnom zriadení číslo 369/1990 Zb. poslankyňa pani
Gabriela Kopnická poverená obecným zastupiteľstvom zvolávať zasadnutie obecného
zastupiteľstva, zvolala zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktorému predsedala. Starosta obce
pán Michal Pačan je práce neschopný. Pani Gabriela Kopnická privítala poslancov obecného
zastupiteľstva a ostatných prítomných. Konštatovala, že na začiatku zasadnutia je prítomných
8 poslancov a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Prítomní:
Poslanci: Marek Bencko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková, Gabriela
Kopnická, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr. Žaneta Župinová
Hlavný kontrolór: Ing. Vladimír Vaščák
Zapisovateľka: Viera Lenartová
Ostatní prítomní: podľa prezenčnej listiny
K bodu 2./ Schválenie programu zasadnutia
Predsedajúca poslankyňa Gabriela Kopnická predložila na schválenie návrh programu
rokovania obecného zastupiteľstva v zmysle pozvánky. K predloženému návrhu neboli žiadne
doplňujúce návrhy do programu.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách:
A./ Schvaľuje:
1. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva
1./ Otvorenie zasadnutia
2./ Schválenie programu zasadnutia
3./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4./ Voľba návrhovej komisie
5./ Kontrola plnenia prijatých uznesení
6./ Pripomienky občanov
7./ Správy o výsledkoch kontrol za 1. polrok 2012
8./ Návrh VZN č. 2/2012 o povinnosti vypracovať a aktualizovať Povodňový plán
záchranných prác PO a FO – podnikateľov na území obce Slovinky
9./ Návrh VZN č. 3/2012 – Povodňový plán záchranných prác obce
10./ Návrh VZN č. 4/2012 – o poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe určenia
úhrady a výške úhrady za opatrovateľskú službu poskytovanú obcou Slovinky
11./ Monitorovacia správa o plnení rozpočtu k 30.06.2012
12./ Návrh na rozpočtové opatrenie č. 5/2012
13./ Správa nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke a ku konsolidovanej
účtovnej závierke
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14./ Rôzne
15./ Záver
Hlasovanie – za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1
za: Marek Bencko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková,
Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr. Žaneta Župinová
neprítomný: Peter Pačan
K bodu 3./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku zápisnice poslankyňa Gabriela Kopnická určila Vieru Lenartovú a za
overovateľov zápisnice Mareka Bencka a Kamilu Grisákovú.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením:
A./ Určuje:
1./ Zapisovateľa zápisnice: Vieru Lenartovú.
2./ Overovateľov zápisnice: Mareka Bencka a Kamilu Grisákovú.
K bodu 4./ Voľba návrhovej komisie
Za predsedu návrhovej komisie predsedajúca Gabriela Kopnická navrhla Mgr. Žanetu
Župinovú a za členov návrhovej komisie Ing. Máriu Grisákovú a Vieru Mižigárovú.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením:
A./ Volí:
1./ Predsedu návrhovej komisie: Mgr. Žanetu Župinovú.
Hlasovanie – za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1
za: Marek Bencko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková,
Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr. Žaneta Župinová
neprítomný: Peter Pačan
2./ Člena návrhovej komisie: Ing. Máriu Grisákovú.
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomný: 1
za: Marek Bensko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Gabriela Kopnická,
Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr. Žaneta Župinová
zdržal sa: Ing. Mária Grisáková
neprítomný: Peter Pačan
3./ Člena návrhovej komisie: Vieru Mižigárovú
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomný: 1
za: Marek Bencko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková,
Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka Michňová, Mgr. Žaneta Župinová
zdržal sa: Viera Mižigárová
neprítomný: Peter Pačan
K bodu 5./ Kontrola plnenia prijatých uznesení
Správu o plnení prijatých uznesení z predošlého zasadnutia obecného zastupiteľstva podala
poslankyňa Gabriela Kopnická.
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K uzneseniu č. VI/49/2012/B./1./
Matej Ferenc prezentoval obecnému zastupiteľstvu svoj projekt na vybudovanie športového
ihriska v časti obce Slovinky Legy.
K uzneseniu č. VI/49/ 2012/C./2./
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením:
A./ Schvaľuje:
1./ Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Slovinkách na 2. polrok 2012.
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomný: 1
za: Marek Bencko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková,
Gabriela Kopnická, Viera Mižigárová, Mgr. Žaneta Župinová
zdržal sa: Mgr. Slávka Michňová
neprítomný: Peter Pačan
K uzneseniu č. VI/49/2012/ C./5./
Pavol Fajth predložil obecnému zastupiteľstvu informáciu o rekonštrukčných prácach
vykonaných v športovom areáli ako aj o financovaní týchto prác.
K uzneseniu č. VI/50/2012
Bod 15./ Návrh plánu práce hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2012
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ Schvaľuje:
1. Predložený návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2012
s doplnenými bodmi č. 5 – 7
Predsedajúca Gabriela Kopnická konštatuje, že uznesenie nie je podpísané. Požiadala
hlavného kontrolóra o vyjadrenie.
Hlavný kontrolór vysvetlil poslancom obecného zastupiteľstva, že požiadal zástupcu starostu
obce, aby nepodpísal toto uznesenie, lebo zjavne odporuje prijatým uzneseniam Plánu
kontrolnej činnosti za 1. polrok 2012.
Čo sa týka bodov 5 – 7:
- predložiť správu o kontrolnej činnosti za rok 2011 – správa bola predložená
a schválená na marcovom zasadnutí obecného zastupiteľstva
- kontrola uznesení obecného zastupiteľstva za rok 2011 – toto uznesenie už bolo
schválené ako návrh plánu kontrolnej činnosti za 1. polrok 2012
- zaradenie do programu obecného zastupiteľstva stály bod – predloženie správ
o výsledkoch kontrol – to už bolo dané pred tým
Z týchto dôvodov hlavný kontrolór požiadal zástupcu starostu obce, aby uznesenie nepodpísal
a platil návrh plánu kontrolnej činnosti tak, ako bol pôvodne predložený.
K uzneseniu č. VI/51/2012
Bod 16./ Záverečný účet obce Slovinky za rok 2011
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ Schvaľuje:
1. Po prerokovaní záverečného účtu obce Slovinky za rok 2011, schvaľuje Záverečný
účet obce Slovinky s výhradami.
Toto uznesenie nebolo podpísané pánom zástupcom starostu obce. Z toho dôvodu hlavný
kontrolór dal stanovisko: obecné zastupiteľstvo má povinnosť predložiť výhrady
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k záverečnému účtu obce písomne a tiež aj s odôvodnením. Výhrady neboli písomne
predložené, ani odôvodnené a ak pán zástupca starostu obce toto uznesenie nepodpísal, to
znamená, že Záverečný účet obce Slovinky je schválený bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách sa vrátilo k opätovnému prejednaniu bodu č. 8.) zo
zasadnutia konaného dňa 28.06.2012.
Poslankyňa Mgr. Slávka Michňová podala návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ Berie na vedomie:
1./ Interpeláciu poslankyne Mgr. Slávky Michňovej:
Rozhodnutím Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi bolo konštatované, že riaditeľka
Základnej školy v Slovinkách, Mgr. Karolína Stehlíková, vo viacerých bodoch porušila platné
právne predpisy. V zmysle uvedeného súd rozhodol o povinnosti ZŠ Slovinky uhradiť
nemajetkovú ujmu vo výške 1.250,- €, čím po jej uhradení riaditeľka spôsobila obci škodu
minimálne v tejto výške.
Vyzvala starostu obce k vyvodeniu nemajetkovej, ako i personálnej zodpovednosti voči
štatutárovi ZŠ Slovinky.
Hlasovanie – za: 3, proti: 0, zdržal sa: 5, neprítomný: 1
za: Ing. Mária Grisáková, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová
zdržal sa: Marek Bencko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Gabriela Kopnická,
Mgr. Žaneta Župinová
neprítomný: Peter Pačan
Interpelácia poslankyne Mgr. Slávky Michňovej uznesením neprešla.
K bodu 6./ Pripomienky občanov
Jozef Vysocký
- Žiada o vytvorenie plynového vedenia, elektrického vedenia a prívodu pitnej vody
z verejnej obecnej siete k novostavbe rodinného domu.
- Gabriela Kopnická - viackrát zo strany obce mu bolo povedané a v stavebnom
povolení na stavbu „Novostavba rodinného domu“ stavebníka Jozefa Vysockého sa
uvádza, že vytvorenie týchto inžinierskych sietí si zabezpečí stavebník sám na základe
ohlásenia drobnej stavby.
Zdena Pignata
- Nesúhlasí s výstavbou ihriska, ktoré by malo byť susediace s jej pozemkom.
- Žiada o zrekonštruovanie prístupovej cesty, ktorá vedie k jej rodinnému domu.
- Dlhšiu dobu upozorňuje na to, že potok vymýva breh a tým spôsobuje škodu na jej
pozemku. Pýta sa, či sa budú robiť protipovodňové oparenia aj na tomto potoku.
- Gabriela Kopnická odpovedala, že PVPS, a.s. Poprad rekonštruuje vodovodnú sieť
v úseku tzv. „Štreka“ spomínanej cesty a po jej úplnom dokončení bude obec túto
miestnu komunikáciu riešiť.
Potom Matej Ferenc osobne prezentoval pani Zdene Pignate svoj projekt vybudovania
športového ihriska v časti obce Slovinky Legy.
Ján Seman
- Upozornil poslancov na to, že pozemok medzi miestnou komunikáciou a jeho domom
vlastní Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Rožňava. Je potrebné to vysporiadať.
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Taktiež nie je spokojný s dezolátnym stavom miestnej cesty v časti obce Slovinky
Štreka.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením:
A./ Ukladá:
1./ Komisii finančnej, správy obecného majetku, výstavby a územného plánovania navrhnúť
spôsob vysporiadania pozemku parc. č. 450/1, k.ú. Vyšné Slovinky.
Hlasovanie – za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1
za: Marek Bencko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková,
Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr. Žaneta Župinová
neprítomný: Peter Pačan

K bodu 7./ Správy o výsledkoch kontrol za 1. polrok 2012
Podľa plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2012 hlavný kontrolór obce Ing. Vladimír
Vaščák predložil obecnému zastupiteľstvu Správy o výsledkoch kontrol za 1. polrok 2012
a to: Správy o výsledku následnej finančnej kontroly – Kontrola poskytnutia dotácií v roku
2011 právnickým a fyzickým osobám, Kontrola opravy telocvične v ZŠ Slovinky a Kontrola
uznesení obecného zastupiteľstva za rok 2011. Na základe vykonanej kontroly uznesení
obecného zastupiteľstva za rok 2011 sa Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznieslo:
A./ Predlžuje:
1./ Termín splnenia uznesenia č. 49 z roku 2011 do termínu 30.06.2013.
Hlasovanie – za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1
za: Marek Bencko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková,
Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr. Žaneta Župinová
neprítomný: Peter Pačan
A./ Ukladá:
1./ Komisii finančnej, správy obecného majetku, výstavby a územného plánovania pripraviť
návrh VZN na pomenovanie ulíc.
T: do 10.09.2012
Z: predseda komisie
Hlasovanie – za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1
za: Marek Bencko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková,
Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr. Žaneta Župinová
neprítomný: Peter Pačan
A./ Ruší:
1./ Uznesenie č. 54/2011 bod 1.
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomný: 1
za: Marek Bencko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková,
Gabriela Kopnická, Viera Mižigárová, Mgr. Žaneta Župinová
zdržal sa: Mgr. Slávka Michňová
neprítomný: Peter Pačan
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K bodu 8./ Návrh VZN č. 2/2012 o povinnosti vypracovať a aktualizovať Povodňový
plán záchranných prác PO a FO – podnikateľov na území obce Slovinky
Poslankyňa Gabriela Kopnická predložila obecnému zastupiteľstvu návrh VZN č. 2/2012
o povinnosti vypracovať a aktualizovať Povodňový plán záchranných prác PO a FO –
podnikateľov na území obce Slovinky. Dôvodom predloženého návrhu VZN je ustanovenie
povinnosti pre PO a FO – podnikateľov, ktorých stavby, objekty a zariadenia sa nachádzajú
na území obce a môžu byť postihnuté povodňou, vypracovať povodňové plány záchranných
prác.
Uvedená povinnosť vyplýva z § 26 ods. 3 písm. a), bod 6 zákona č. 7/210 Z:z. o ochrane pred
povodňami v znení neskorších predpisov.
Zároveň je potrebné aktualizovať a schváliť Povodňový plán záchranných prác obce
Slovinky, podľa horeuvedeného zákona, ktorý bude mať formu VZN.
K predloženému návrhu zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky. Obecné
zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní návrhu VZN č. 2/2012 o povinnosti vypracovať
a aktualizovať Povodňový plán záchranných prác PO a FO – podnikateľov na území obce
Slovinky uznesením:
A./ Schvaľuje:
1./ VZN č. 2/2012 o povinnosti vypracovať a aktualizovať Povodňový plán záchranných prác
PO a FO – podnikateľov na území obce Slovinky.
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomný: 1
za: Marek Bencko, Milan Frenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková,
Gabriela Kopnická, Viera Mižigárová, Mgr. Žaneta Župinová
zdržal sa: Mgr. Slávka Michňová
neprítomný: Peter Pačan
B./ Žiada:
1./ Starostu obce zverejniť VZN č. 2/2012 o povinnosti vypracovať a aktualizovať Povodňový
plán záchranných prác PO a FO – podnikateľov na území obce Slovinky.
Hlasovanie – za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1
za: Marek Bencko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková,
Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr. Žaneta Župinová
neprítomný: Peter Pačan

K bodu 9./ Návrh VZN č. 3/2012 – Povodňový plán záchranných prác obce
Poslankyňa Gabriela Kopnická predložila poslancom obecného zastupiteľstva návrh VZN č.
3/2012 Povodňový plán záchranných prác obce Slovinky. Dôvodom predloženého návrhu
VZN je podľa vyhlášky č. 261/2010 Z.z. do 31. augusta príslušného roka, teda do 31.08.2012
vypracovať a aktualizovať Povodňový plán záchranných prác obce a predložiť ho
Obvodnému úradu Spišská Nová Ves, odbor civilnej obrany a krízového riadenia.
K predloženému návrhu VZN v desaťdňovej lehote odo dňa vyvesenia návrhu nariadenia Ing.
Mária Grisáková pripomienkovala: v TEXTOVEJ ČASTI I. Zámer zabezpečenia, riadenia
a vykonania povodňových záchranných prác – do pojmov bod č.6 je bod č. 7. Doplniť o bod
č. 6. v znení:
6. Inundačné územie (záplavové)

6

územie v blízkosti vodného toku, ktoré môže byť za určitých podmienok pri veľkých
prietokoch a náhlom zvýšení hladiny toku zaplavené vodou.
Tejto pripomienke sa vyhovelo. Ďalšie pripomienky zo strany osôb neboli nikým uplatnené.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní návrhu VZN č. 3/2012 Povodňový plán
záchranných prác obce Slovinky uznesením:
A./ Schvaľuje:
1./ VZN č. 3/2012 Povodňový plán záchranných prác obce.
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomný: 1
za: Marek Bencko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková,
Gabriela Kopnická, Viera Mižigárová, Mgr. Žaneta Župinová
zdržal sa: Mgr. Slávka Michňová
neprítomný: Peter Pačan
B./ Žiada:
1./ Starostu obce zverejniť VZN č. 3/2012 Povodňový plán záchranných prác obce.
Hlasovanie – za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1
za: Marek Bencko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková,
Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr. Žaneta Župinová
neprítomný: Peter Pačan
K bodu 10./ VZN č. 4/2012 o poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe určenia
úhrady a výške úhrady za opatrovateľskú službu poskytovanú obcou Slovinky
Pracovníčka obecného úradu pani Darina Pačanová predložila obecnému zastupiteľstvu návrh
VZN č. 4/2012 o poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe určenia úhrady a výške
úhrady za opatrovateľskú službu poskytovanú obcou Slovinky. Toto VZN je spracované
v zmysle zákona NR SR č. 50/2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z.z.
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Toto VZN sa vzťahuje na poskytovanie sociálnej služby na riešenie nepriaznivej sociálnej
situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu,
z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, z dôvodu riešenia nevyhnutných podmienok na
uspokojovanie základných životných potrieb osôb, podporu rodiny s deťmi. Okrem spôsobu
poskytovania sociálnych služieb rieši nariadenie aj výšku a spôsob úhrady za poskytovanú
sociálnu službu – opatrovateľskú službu.
- Podľa predchádzajúcej novely zákona o sociálnych službách schválenej koncom
januára 2012 ešte predchádzajúcim parlamentom mali samosprávy do konca júna 2012
stanoviť minimálnu výšku úhrady od klienta za sociálne služby dlhodobej
starostlivosti v sume najmenej 50 % ekonomicky oprávnených nákladov na sociálnu
službu. Mohlo to mať likvidačné dôsledky pre klientov sociálnych služieb.
- V zmysle uvedenej novely platnej od 29. júna 2012 sa podmienka najmenej 50percentnej účasti prijímateľa sociálnych služieb na úhrade nákladov na poskytovanie
týchto služieb od začiatku júla neuplatní.
- O výške poplatkov pre prijímateľov sociálnych služieb rozhodnú samotné
samosprávy, ktoré môžu zohľadniť miestne podmienky a regionálne rozdiely.
- EON (ekonomicky oprávnené náklady) na opatrovateľskú službu za rok 2011 v obci
Slovinky činili 15.473,- €.
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Obec má od 01.03.2010 uzavretú zmluvu o dielo s neverejným poskytovateľom
opatrovateľskej služby firmou ADOS VIA, s.r.o. (štatutárny zástupca Mgr. Helena
Pačanová). Podľa cenníka suma za 1 hodinu opatrovateľskej služby činí 6,- €.

Ing. Mária Grisáková podala pripomienku k tomu, aby v texte nariadenia bol všeobecný
názov slova zákon opravený doplnením úplného znenia zákona, ako aj konkretizovanie
ostatných odkazov.
Potom pani Darina Pačanová prečítala opravený text predloženého návrhu nariadenia
doplnený o citovanie úplných znení zákonov a ostatných odkazov.
Ing. Mária Grisáková podala pripomienku k Čl. 6 za bodom 6. doplnené novým bodom 7.,
potom bod 7. je bod 8. atď.
7. Fakturácia poskytnutých služieb sa vykonáva 1 x ročne, vždy k 31.12. bežného roku.
Ďalšie pripomienky k predloženému návrhu nariadenia neboli dané.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní návrhu VZN č. 4/2012 o poskytovaní
opatrovateľskej služby, o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za opatrovateľskú službu
poskytovanú obcou Slovinky uznesením:
A./ Schvaľuje:
1./ Schvaľuje VZN č. 4/2012 o poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe určenia úhrady
a výške úhrady za opatrovateľskú službu poskytovanú obcou Slovinky v znení predloženej
pripomienky k Čl. 6, bod 7.
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomný: 1
za: Marek Bencko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková,
Gabriela Kopnická, Viera Mižigárová, Mgr. Žaneta Župinová
zdržal sa: Mgr. Slávka Michňová
neprítomný: Peter Pačan
B./ Žiada:
1./ Predkladateľa o doplnenie návrhu VZN č. 4/2012 o poskytovaní opatrovateľskej služby,
o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za opatrovateľskú službu poskytovanú obcou
Slovinky o pripomienku k Čl. 6, bod 7.
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 1, neprítomný: 1
za: Marek Bencko, Milan Ferenc, Ing. Mária Grisáková, Gabiela Kopnická,
Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr. Žaneta Župinová
nehlasoval: Kamila Grisáková
neprítomný: Peter Pačan
C./ Žiada:
1./ Starostu obce zverejniť VZN č. 4/2012 o poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe
určenia úhrady a výške úhrady za opatrovateľskú službu poskytovanú obcou Slovinky.
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 1, neprítomný: 1
za: Marek Bencko, Milan Ferenc, Ing. Mária Grisáková, Gabriela Kopnická,
Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr. Žaneta Župinová
nehlasoval: Kamila Grisáková
neprítomný: Peter Pačan
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K bodu 11./ Monitorovacia správa o plnení rozpočtu k 30.06.2012
Ekonómka Ing. Anna Krajňáková predložila poslancom obecného zastupiteľstva
Monitorovaciu správu o plnení rozpočtu obce Slovinky k 30.06.2012, ktorá bola vypracovaná
v súlade s § 11 ods. 4 písm. b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
a v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predložená informatívna správa bola vypracovaná z dôvodu monitorovania rozpočtu.
Štruktúra výdavkovej časti vychádza z členenia výdavkov do jednotlivých programov
a podprogramov. Uvedené prehľady plnenia zobrazujú príjmovú a výdavkovú časť rozpočtu.
Monitorovaciu správu tvorí rekapitulácia plnenia bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu
a rozpočtu finančných operácií k 30.06.2012, plnenie rozpočtu príjmov k 30.06.2012 podľa
rozpočtovej klasifikácie, plnenie rozpočtu výdavkov k 30.06.2012 podľa rozpočtovej
klasifikácie, programové plnenie rozpočtu, finančné plnenie rozpočtu a komentár.
Ing. Mária Grisáková mala pripomienku: rozpočtové opatrenia ZŠ by mali prechádzať cez
obecné zastupiteľstvo.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po oboznámení sa s Monitorovacou správou o plnení
rozpočtu obce Slovinky k 30.06.2012 uznesením:
A./ Berie na vedomie:
1./ Monitorovaciu správu o plnení rozpočtu obce Slovinky k 30.06.2012.
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 3, neprítomný: 1
za: Marek Bencko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Gabriela Kopnická,
Mgr. Žaneta Župinová
zdržal sa: Ing. Mária Grisáková, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová
neprítomný: Peter Pačan
B./ Žiada:
1./ Starostu obce zverejniť Monitorovaciu správu o plnení rozpočtu obce Slovinky
k 30.06.2012.
Hlasovanie – za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1
za: Marek Bencko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková,
Gabierala Kopnická, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr. Žaneta Župinová
neprítomný: Peter Pačan
K bodu 12./ Návrh na rozpočtové opatrenie č. 5/2012
Ekonómka obce Ing. Anna Krajňáková predložila poslancom obecného zastupiteľstva návrh
na rozpočtové opatrenie č. 5/2012. Uviedla, že obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet Obce
Slovinky dňa 02.01.2012 na 9. riadnom zasadnutí uznesením č. IX/135/2011. V priebehu
tretieho štvrťroka dôjde k prekročeniu niektorých rozpočtovaných položiek príjmov
a výdavkov. V predpokladanej výške Ing. Anna Krajňáková navrhuje navýšiť jednotlivé
položky ako ich uvádza v predloženom rozpočtovom opatrení. U niektorých položiek je zas
potrebné rozdeliť výdavky podľa druhu (chránená dielňa, pracovníci zamestnaní cez
ÚPSVaR).
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Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní
v rozpočtovom opatrení č. 5/2012 uznesením:
A./ Schvaľuje:
1./ Rozpočtové opatrenie č. 5/2012.

návrhu

na

úpravu

rozpočtu

Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomný: 1
za: Marek Bencko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková,
Gabriela Kopnická, Viera Mižigárová, Mgr. Žaneta Župinová
zdržal sa: Mgr. Slávka Michňová
neprítomný: Peter Pačan

B./ Žiada:
1./ Starostu obce zverejniť Rozpočtové opatrenie č. 5/2012.
Hlasovanie – za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1
za: Marek Bencko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková,
Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr. Žaneta Župinová
neprítomný: Peter Pačan
K bodu 13./ Správa nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke a ku
konsolidovanej účtovnej závierke
Poslancom obecného zastupiteľstva bola predložená správa nezávislého audítora
k individuálnej účtovnej závierke a ku konsolidovanej účtovnej závierke. Zodpovedná
audítorka Ing. Angela Vysopalová, PhD. v správe predložila svoje stanoviská k účtovnej
závierke a ku konsolidovanej závierke, kde na základe vykonaného auditu konštatuje, že
účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý obraz finančnej
situácie Obce Slovinky, 053 40 Slovinky, a výsledky hospodárenia k 31.12.2011 v súlade so
zákonom o účtovníctve. Na základe vykonaného auditu konštatuje, že konsolidovaná účtovná
závierka účtovnej jednotky verejnej správy, ktorú za konsolidovaný celok zostavila Obec
Slovinky, 053 40 Slovinky, vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú
situáciu a výsledok hospodárenia konsolidovaného celku k 31.12.2011 v súlade so zákonom
o účtovníctve 431/2002 Z.z. v platnom znení.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením:
A./ Berie na vedomie:
1./ Správu nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke a ku konsolidovanej
účtovnej závierke.
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomný: 1
za: Marek bencko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková,
Gabriela Kopnická, Viera Mižigárová, Mgr. Žaneta Župinová
zdržal sa: Mgr. Slávka Michňová
neprítomný: Peter Pačan
K bodu 14./ Rôzne
Gabriela Kopnická – oznámila, že je vypracovaný geometrický plán na oddelenie časti
parcely č. 90618 v k.ú. Vyšné Slovinky za účelom vybudovania športového ihriska.
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Roman Vojaček v zastúpení občanov z časti obce Slovinky „Legy“ sa s potešením vyjadril, že
obecné zastupiteľstvo je naklonené myšlienke vybudovania športového ihriska v časti obce
Legy. Na základe vlastnej iniciatívy občanov a podľa prezentovanej projektovej dokumentácii
išlo by o vybudovanie multifunkčného ihriska s betónovým podkladom.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením:
A./ Schvaľuje:
1./ Realizáciu športového ihriska v časti obce Slovinky Legy, parc. č. 90618, k.ú. Vyšné
Slovinky.
Hlasovanie – za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1
za: Marek Bencko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková,
Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr. Žaneta Župinová
neprítomný: Peter Pačan
Ing. Anna Krajňáková predložila poslancom obecného zastupiteľstva návrh na rozpočtové
opatrenie č. 6/2012. Uviedla, že uznesením č. VI/49/2012 zo dňa 28.06.2012 bolo schválené
vypracovanie geometrického plánu na oddelenie časti parcely č. 90618 a prenájom tejto
oddelenej časti od Rímskokatolíckej cirkvi – biskupstvo Rožňava, za účelom vybudovania
športového ihriska. Z dôvodu, že na túto akciu nebola vytvorená v rozpočte položka, je
nevyhnutné túto položku vytvoriť a presunúť na ňu potrebné finančné prostriedky.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní návrhu na úpravu rozpočtu
v rozpočtovom opatrení č. 6/2012 uznesením:
A./ Schvaľuje:
1./ Rozpočtové opatrenie č. 6/2012.
Hlasovanie – za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1
za: Marek Bencko, Milan Frenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková,
Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr. Žaneta Župinová
neprítomný: Peter Pačan
B./ Žiada:
1./ Starostu obce zverejniť rozpočtové opatrenie č. 6/2012.
Hlasovanie – za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1
za: Marek Bencko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková,
Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr. Žaneta Župinová
neprítomný: Peter Pačan
Gabriela Kopnická predložila poslancom obecného zastupiteľstva na schválenie „Zmluvu o
dielo č. 13/2012“ uzatvorenú v súlade so znením § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. –
Obchodný zákonník v platnom znení. Zmluvné strany sú: objednávateľ: Obec Slovinky
a zhotoviteľ: EKOVER, s.r.o. . Predmetom tejto zmluvy je dojednanie rozsahu činností
v oblasti zabezpečenia odpadového hospodárstva objednávateľa v roku 2012, dodacích,
cenových a záručných podmienok pre vykonanie tohto diela.
Ing. Jozef Perháč oznámil, že firma EKOVER bude poskytovať všetky služby, čo poskytovala
firma Brantner.
Poslanci k hore uvedenej zmluve mali tieto pripomienky:
Ing. Mária Grisáková – Čl. IV. ods. 3. – Zhotoviteľ sa zaväzuje pristúpiť – opraviť:
Zhotoviteľ môže pristúpiť, Čl. IV. ods. 4. – Zhotoviteľovi vzniká povinnosť pristúpiť –
opraviť: Zhotoviteľ môže pristúpiť..... .
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Gabriela Kopnická – požiadať firmu EKOVER o pohrebné služby, čo sa týka výkopu hrobu.
Ing. Jozef Perháč – firma EKOVER to vie zabezpečiť.
Ďalšie pripomienky neboli.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením:
A./ Schvaľuje:
1./ Zmluvu o dielo č. 13/2012.
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 1, neprítomný: 1
za: Marek Bencko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková,
Gabriela Kopnická, Viera Mižigárová, Mgr. Žaneta Župinová
nehlasoval: Mgr. Slávka Michňová
neprítomný: Peter Pačan
Gabriela Kopnická
- Oznámila, že erobus, a.s. Košice, Dopravný závod Spišská Nová Ves poriada dňa
02.10.2012 parciálnu poradu vo veci tvorby cestovného poriadku pravidelnej
autobusovej dopravy na roky 2012/13 a prehodnotenia zastavovania autobusových
spojov na vybraných autobusových zastávkach. Návrhy na vedenie dopravy do obcí,
obmedzenie nevyužitých spojov, resp. iné návrhy, ktoré by smerovali ku
zhospodáreniu dopravy zo strany obce je potrebné zaslať najneskôr do 14.9.2012
erobusu, a.s. . Preto navrhuje, aby občania pripomienky k autobusovým spojom podali
na obecný úrad v termíne do 10.9.2012.
- Most Legy – žiada stanovisko finančnej komisie. Ing. Mária Grisáková odpovedala, že
na zasadnutí komisie finančnej ho predloží členka komisie, teda poslankyňa Gabriela
Kopnická.
Gabriela Kopnická
- Oznámila, že pán Jozef Končo požiadal o prenájom časti alebo povolenie umiestniť
plechovú búdu na parcelu č. 355 vo vlastníctve obce. Na parcele č. 354 má umiestnenú
plechovú búdu už dlhé roky na základe povolenia ešte pánom predsedom MNV
Uhrinom. Toho času Rudné bane, š.p. Banská Bystrica začína s realizáciou regulácie
Slovinského potoka a bol nimi požiadaný o premiestnenie tejto búdy.
Po krátkej diskusii Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením:
A./ Súhlasí:
1./ So žiadosťou pána Konča o premiestnenie plechovej búdy z pozemku parc. č. 354/2 na
pozemok parc. č. 355, k.ú. Nižné Slovinky.
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 1, neprítomný: 1
za: Marek Bencko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková,
Gabriela Kopnická, Viera Mižigárová, Mgr. Žaneta Župinová
nehlasoval: Mgr. Slávka Michňová
neprítomný: Peter Pačan
Gabriela Kopnická
- Prečítala oznámenie matky žiaka 1. stupňa základnej školy, v ktorom oznamuje
Obecnému zastupiteľstvu v Slovinkách, že dňa 23.04.2012 informovala Krajský
školský úrad v Košiciach a taktiež Štátnu školskú inšpekciu v Košiciach na nevhodné
správanie sa triednej učiteľky voči žiakom Základnej školy v Slovinkách.
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Milan Ferenc
- Vysvetlil poslancom, že kanál pri ihrisku, na ktorý sa ľudia pýtajú – nejde
o rekonštrukciu tohto kanála, ale len o údržbu.
Ing. Anna Krajňáková
- Požiadala obecné zastupiteľstvo o schválenie odmeny poslanca povereného
zastupovaním starostu počas jeho práceneschopnosti.
Dňa 5.8.2010 boli uznesením č. 2/2010 schválené odmeny poslancom OZ. Odmena zástupcu
je vo výške 149,37 € mesačne. V odmeňovacom poriadku nie je schválená odmena zástupcovi
alebo poslancovi poverenému zastupovaním starostu v prípade práceneschopnocti.
Starosta obce pán Michal Pačan je práceneschopný od 18.5.2012. Pán Milan Ferenc
zastupoval starostu od 18.5.2012 do 10.7.2012, odpracoval 259 hodín. Pani Gabriela
Kopnická bola poverená zastupovaním starostu od 11.7.2012. V mesiaci júl odpracovala 105
hodín, v mesiaci august (do dnešného dňa) cca 90 hodín.
Ing. Anna Krajňáková požiadala obecné zastupiteľstvo, aby navrhlo odmenu za hodinu práce
zástupcu alebo zvýšilo paušálnu odmenu počas doby zastupovania. Zároveň je potrebné túto
skutočnosť zapracovať aj do odmeňovacieho poriadku poslancov obecného zastupiteľstva.
Mesačná odmena starostu je 1.557,- € (cca 9,- €/hod.). Ing. Anna Krajňáková navrhuje
odmenu zastupujúcim vo výške 5,- €/hod. mínus paušálna mesačná odmena.
Milan Ferenc: za 259 hodín odmena predstavuje: 1.295,- € - (2 x 149,37 + 49,37) = 946,89 €.
Gabriela Kopnická: za 105 hodín v mesiaci júl: 525,- € - 100,- = 425,- €.
Podobne v mesiaci august podľa skutočne odpracovaných hodín.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením:
A./ Schvaľuje:
1./ Odmenu poslanca povereného zastupovaním starostu obce počas jeho práceneschopnosti
vo výške 5,- €/hod.
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomný: 1
za: Marek Bencko, Milan Frenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková,
Gabriela Kopnická, Viera Mižigárová, Mgr. Žaneta Župinová
zdržal sa: Mgr. Slávka Michňová
neprítomný: Peter Pačan
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením:
A./ Žiada:
1./ Starostu obce o predloženie návrhu odmeňovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva
v Slovinkách.
Z: Starosta obce
T: najbližšie zasadnutie OZ
Hlasovanie – za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1
za: Marek Bencko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková,
Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr. Žaneta Župinová
neprítomný: Peter Pačan
Ing. Anna Krajňáková
- Predložila poslancom obecného zastupiteľstva doklady na uvoľnenie viazaných
finančných prostriedkov (z FNM SR) na kapitálové výdavky na realizáciu
rozvojových programov.
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Na účtoch v Prima banke má obec od roku 2004 resp. od roku 2006 viazané finančné
prostriedky, ktoré boli určené na kompenzáciu nákladov miest a obcí vynaložených na
vybudovanie energetických zariadení. Na uvoľnenie a čerpanie uvedených prostriedkov musí
obec predložiť banke potrebné dokumenty (vrátane príloh k dodatku o doplatku finančných
prostriedkov). Konkrétnym uznesením musí obec schváliť čerpanie týchto finančných
prostriedkov na kapitálové výdavky, pričom je možné prefinancovať už uhradené akcie.
Z tohto dôvodu Ing. Anna Krajňáková predložila obecnému zastupiteľstvu zoznam akcií
(faktúr), ktoré bude obec od banky žiadať prefinancovať.
Výška viazaných prostriedkov:
14.534,16
Účet 7518820013
Účet 7518824014
4.617,47
Akcia, ktorá bude čiastočne prefinancovaná:
Oporný múr pri cintoríne
23.971,64 (s DPH)
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní predložených dokladov uznesením:
A./ Schvaľuje:
1./ Prehľad kapitálových výdavkov na realizáciu rozvojového programu obce, ktoré budú
prefinancované v zmysle „Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 07/2004“ na
Oporný múr pri cintoríne vo výške 14.534,16 €.
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomný: 1
za: Marek Bencko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková,
Gabriela Kopnická, Viera Mižigárová, Mgr. Žaneta Župinová
zdržal sa: Mgr. Slávka Michňová
neprítomný: Peter Pačan
A./ Schvaľuje:
1./ Prehľad kapitálových výdavkov na realizáciu rozvojového programu obce, ktoré budú
prefinancované v zmysle „Dodatku o doplatku kompenzácie k Zmluve o poskytnutí
finančných prostriedkov č. 07/2004“ na Oporný múr pri cintoríne vo výške 4.617,47 €.
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomný: 1
za: Marek Bencko, Milan Frerenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková,
Gabriela Kopnická, Viera Mižigárová, Mgr. Žaneta Župinová
zdržal sa: Mgr. Slávka Michňová
neprítomný: Peter Pačan
Mgr. Slávka Michňová
- Opýtala sa, prečo neboli roznosené občasníky v jej rajóne.
- Navrhuje dodávať materiály na A4 a obojstranne.
Kamila Grisáková
- Oznámila, že dopravné značky na hlavnej ceste pri Vinárni Plejsy a pri JRD sú
vyklonené. Lipa pri potoku v blízkosti rodinného domu Ivana Karpinského cloní
pouličnému osvetleniu a z toho dôvodu ju bude treba orezať.
K bodu 15./ Záver
Na záver predsedajúca poslankyňa Gabriela Kopnická poďakovala všetkým prítomným za
účasť a zasadnutie ukončila. Taktiež poďakovala všetkým poslancom obecného
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zastupiteľstva, pracovníkom obecného úradu a ostatným, ktorí sa podieľali na príprave
a organizovaní Folklórnych slávností TITILOMBOM 2012.
Začiatok rokovania obecného zastupiteľstva: 15,50 hod.
Ukončenie rokovania obecného zastupiteľstva: 20,25 hod.
Zapísala: Viera Lenartová

V Slovinkách, dňa 20.08.2012

Gabriela Kopnická
poslanec poverený zastupovaním starostu obce

Overovatelia zápisnice: Marek Bencko
Kamila Grisáková
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