ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Slovinky, konaného dňa 05.05.2022 v
Slovinkách.

Prítomní:
Poslanci: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich,
Jaroslav Pačan, Mgr. Patrik Stajsko
Zapisovateľka: Mgr. Lucia Marschallová
Ostatní prítomní: podľa prezenčnej listiny
1. Otvorenie
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Slovinky otvorila o 16:59 hod. starostka obce Bc.
Gabriela Kopnická, ktorá privítala všetkých prítomných. Konštatovala, že zasadnutie je
zvolané v súlade so zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov. Obecné zastupiteľstvo sa zišlo v počte 5 poslancov z celkového počtu 7, takže je
uznášania schopné.

2. Schválenie programu rokovania
Bc. Gabriela Kopnická, starostka obce Slovinky predniesla návrh programu rokovania
obecného zastupiteľstva podľa pozvánky. Podľa § 12 ods. 4 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení sa návrh programu rokovania oznamuje a zverejňuje na úradnej tabuli aspoň tri dni
pred zasadnutím obecného zastupiteľstva. Návrh programu následne predložila poslancom na
schválenie.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
D./ Schvaľuje:
Program rokovania obecného zastupiteľstva
1./ Otvorenie zasadnutia
2./ Schválenie programu zasadnutia
3./ Voľba návrhovej komisie
4./ Voľba overovateľov zápisnice
5./ Pripomienky občanov
6./ Interpelácie poslancov
7./ Správa o stave plnenia uznesení
8./ Žiadosti o nenávratný finančný príspevok
9./ Majetkové záležitosti
10./ Rozpočtové opatrenia
11./ Rôzne

12./ Záver

Hlasovanie - za: 5 , proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný:2
Za: Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav Pačan, Mgr. Patrik Stajsko
Neprítomné: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Jana Bencková

Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

3. Voľba návrhovej komisie
Bc. Gabriela Kopnická, starostka obce Slovinky navrhla za predsedu Bc. Jozefa Mnicha
Rozprava: Bez pripomienok a návrhov
O návrhu dala hlasovať.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
I./ Volí:
Predsedu návrhovej komisie Bc. Jozefa Mnicha
Hlasovanie - za: 5 , proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný:2
Za: Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav Pačan, Mgr. Patrik Stajsko
Neprítomné: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Jana Bencková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

17: 02 na zasadnutie OZ sa dostavila poslankyňa Mgr. Jana Adamisová

Bc. Gabriela Kopnická, starostka obce Slovinky navrhla za člena Mgr. Patrika Stajska
Rozprava: Bez pripomienok a návrhov
O návrhu dala hlasovať.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
I./ Volí:
Člena návrhovej komisie Mgr. Patrika Stajska

Hlasovanie - za: 6 , proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný:1
Za: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav
Pačan, Mgr. Patrik Stajsko
Neprítomný: Ing. Jana Bencková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

4. Voľba overovateľov zápisnice
Bc. Gabriela Kopnická, starostka obce Slovinky navrhla za overovateľov zápisnice Bc. Jozefa
Mnicha a Mgr. Patrika Stajska.
Rozprava: Bez pripomienok a návrhov
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
I./ Volí
Overovateľa zápisnice Bc. Jozefa Mnicha
Hlasovanie - za: 6 , proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný:1
Za: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav
Pačan, Mgr. Patrik Stajsko
Neprítomný: Ing. Jana Bencková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
I./ Volí
Overovateľa zápisnice Mgr. Patrika Stajska
Hlasovanie - za: 6 , proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný:1
Za: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav
Pačan, Mgr. Patrik Stajsko
Neprítomný: Ing. Jana Bencková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

5. Pripomienky občanov
Ing. Mária Grisáková – požiadala o opravu zastávky pri „Ľali“ a informačnej tabule pri nej.
Opýtala sa na vodu na cintorínoch, kontajnery v obci, na zvony na sklo, ktorých je nedostatok
a na záručné doby na zrealizované práce na Komunitnom centre.
Bc. Gabriela Kopnická odpovedala, že kontajnery v obci nebudú, nakoľko sú
celoročne v areáli OcÚ. Čo sa týka zvonov na sklo, tie musí obec zakúpiť z vlastných
prostriedkov a o probléme na Komunitnom centre dodávateľská firma vie, opravy zrealizuje
v teplejšom počasí.
Mgr. Jana Adamisová – opýtala sa na BRO v kalendári zberu odpadu.
Bc. Gabriela Kopnická odpovedala, že ide o zber bio odpadu z verejných
priestranstiev.
Drahomíra Vysocká – podala pripomienky ohľadom PACKETY – výdajný a podací box,
okolo sa nachádza neuprataná hlina.
Jozef Hudec- sa opýtal na opravu cesty k „Lesnej správe“ a na zastávku na kolónii, kde je
vysoký spád od hlavnej cesty.
6. Interpelácie poslancov
Žiaden z poslancov nepredložil interpeláciu.

7. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
Bc. Gabriela Kopnická, starostka obce Slovinky predložila poslancom OZ v zmysle uznesenia
č. IX/92/2015 OZ v Slovinkách materiál na riadne zasadanie k bodu kontrola plnenia
uznesení. Správa o plnení uznesení bude predkladaná ako stály bod rokovania OZ. V správe o
plnení sú premietnuté uznesenia so stavom ich plnenia v troch tabuľkách.
Rozprava: bez pripomienok a návrhov
Člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ berie na vedomie
Informatívnu správu o stave plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Slovinkách k
28.4.2022
Hlasovanie - za: 6 , proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný:1
Za: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav
Pačan, Mgr. Patrik Stajsko
Neprítomný: Ing. Jana Bencková

Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

8. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok
Bc. Gabriela Kopnická, starostka obce Slovinky predložila poslancom OZ dôvodovú správu.

„Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný
program Kvalita životného prostredia dňa 27. 4. 2020 vyhlásilo 62. výzvu na predkladanie
žiadostí o NFP zameranú na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne
obcí).
Prioritná os: 2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu
pred povodňami
Špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy
Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2020-62
Termín uzávierky 31.08.2022, 02.01.2023.
Celková finančná alokácia výzvy je 10 000 000 €
Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov na opatrenie nesmie prekročiť sumu 200
000 EUR, pričom žiadateľ môže v rámci jedného projektu realizovať aj viacero opatrení.
Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov na projekt sa stanovuje vo výške 600 000
EUR.
Oprávnené aktivity:
Predmetom podpory budú vodozádržné opatrenia, ktoré zachytávajú zrážkovú vodu s cieľom
zmiernenia negatívnych dôsledkov zmeny klímy, ktoré sa v urbanizovanej krajine prejavujú vo
forme sucha a letných horúčav:
budovanie bio retenčných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody, ako napr. dažďové
záhrady, zberné jazierka, umelo vytvorené mokrade,
budovanie zberných systémov na zadržanie zrážkovej vody, ako napr. nádrže (podzemné
alebo nadzemné) za účelom využitia zrážkovej vody na vytváranie vodných prvkov, na
polievanie zelene,
budovanie vsakovacích prielahov, vsakovacích prielahov s rigolom, vsakovacích rýh,
vsakovacích pásov, infiltračných priekop,
realizácia intenzívnych a extenzívnych vegetačných striech,
realizácia vegetačných stien s možným využitím zrážkovej vody na zálievku (osobitný
konštrukčný systém, treláže a podporné konštrukcie ako aj "samo pnúce"),
náhrada nepriepustných povrchov za plne vegetačné zatrávňovacie tvárnice, za polo
vegetačné zatrávňovacie tvárnice alebo za iné priepustné povrchy s vododozádržnou funkciou
(v prípade plochy vodozádržného opatrenia nad 50 m2 musí byť výmena nepriepustných
povrchov za iné priepustné povrchy v kombinácii s funkčnou vegetáciou podporujúcou
zadržanie a výpar zrážkovej vody alebo v kombinácii s plne vegetačnými alebo polo
vegetačnými zatrávňovacími tvárnicami).
výmena nepriepustných povrchov a menej priepustných povrchov (napr. kameninový,
štrkový povrch uložený na nízko priepustnom lôžku) za plochy zelene s funkčnou vegetáciou
podporujúcou výpar za účelom zadržania zrážkovej vody v danom území,
podpovrchové vsakovacie a retenčné systémy, ktoré pozitívne ovplyvňujú mikroklímu.
Nebudú podporované opatrenia, ktoré zachytávajú vodu z vodného toku. Navrhované
vodozádržné opatrenia musia byť v súlade s aktuálnou Stratégiou adaptácie Slovenskej
republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy.

Zvýhodňované budú projekty kombinujúce opatrenia na záchyt zrážkových vôd spolu s
opatreniami umožňujúcim využívať zachytenú vodu v čase sucha.
Obce Slovinky sa môže zapojiť do tejto výzvy a realizovať vodozádržné prvky v piatich
vodozádržných opatreniach.
Opatrenie č.1 : VYŠNÝ CINTORÍN: riešenie oporného múra, oplotenia, rampy, schodiská;
riešenie retenčných nádrží, púmp, potrubí; riešenie zelenej steny so zavlažovaním.
Opatrenie č.2 : STREDNÝ CINTORÍN: riešenie retenčných nádrží, púmp, potrubí ; riešenie
zelenej steny so zavlažovaním, pri parkovisku, zmena plochy parkoviska.
Opatrenie č. 3 : ZÁKLADNÁ ŠKOLA, BYTOVÝ DOM, MATERSKÁ ŠKOLA: riešenie altánku
pre letnú školu, kde by deti videli nejaké mechanizmy, ktoré spúšťa tečúca voda; riešenie
námestia; riešenie retenčných nádrží a potrubí na zavlažovanie námestia a nižného cintorína.
Opatrenie č. 4 : OBECNÝ ÚRAD, NIŽNÝ CINTORÍN : riešenie odlučovačov ropných látok na
parkovacích plochách; riešenie retenčných nádrží, púmp, potrubí v areáli obecného úradu
Opatrenie č.5 : ŠPORTOVÝ AREÁL: - zavlažovací systém ihriska; protihluková zelená stena
z 2 strán ihriska so zavlažovaním, riešenie retenčných nádrží a potrubí.“
Rozprava: v rozprave vystúpila Ing. Mária Grisáková
Člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
C./ Súhlasí
s predložením žiadostí o NFP na sprostredkovateľský orgán, kód výzvy OPKZP-PO2-SC2112020-62, zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine na obecných
cintorínoch, pri OcÚ Slovinky, v centrálnej zóne obce Slovinky a športovom areáli obce
Slovinky.
Hlasovanie - za: 6 , proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný:1
Za: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav
Pačan, Mgr. Patrik Stajsko
Neprítomný: Ing. Jana Bencková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

9. Majetkové záležitosti
9.1. Schválenie zámeru, spôsobu predaja a prevodu majetku obce ako prípad hodný
osobitného zreteľa p. Jurajovi Štecovi
Bc. Jozef Mnich, zástupca starostky obce predložil poslancom OZ dôvodovú správu.
„Predmetom predaja je pozemok - parcely registra C-KN, LV č.1, parcelné číslo 109/2 o
výmere 275 m2 trvalý trávny porast, k.ú. Vyšné Slovinky a novovytvorená parcela registra CKN, p.č. 227/4 , o výmere 228 m2 k.ú. Vyšné Slovinky, ktorá vznikla na základe GP č.
24/2021, oddelením od pôvodnej parcely registra E-KN p.č. 90227, zastavaná plocha a
nádvorie, LV. Č. 1518
Skutkový stav
Parcely sa nachádza v zastavanom území obce a tvoria priľahlé pozemky k nehnuteľnosti
žiadateľa, ktorý ich vrátane právnych predchodcov dlhodobo užíva a stará sa o ne. Pozemky

sú pre obec vzhľadom na polohu a výmeru hospodársky nevyužiteľné a ich prevodom na
žiadateľa dôjde k zosúladeniu skutkového a právneho stavu.
Vyjadrenie príslušnej komisie:
Komisia ochrany verejného poriadku, životného prostredia, výstavby a územného plánovania
pri Obecnom zastupiteľstve v Slovinkách odporúča predmetné parcely žiadateľovi odpredať.“
Kúpna cena
Cena za prevod majetku bola stanovená v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom obce Slovinky.
Zverejnenie zámeru
Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce po zákonom stanovenú
15 dňovú dobu.
Rozprava:
Bc. Jozef Mnich vysvetlil svoj návrh na cenu 10€ za m2. Návrh navýšenia ceny reflektuje
celkový nárast trhových cien nehnuteľnosti. Táto skutočnosť nemôže zostať bez povšimnutia,
ak sa má obec správať zodpovedne vo vzťahu k obecnému majetku. V zmysle platných Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom obce Slovinky. sa cena primárne stanovuje dohodou.
Nevyhnutnosťou akejkoľvek dohody je existencia návrhu ceny. V kontexte uvedeného,
treba vnímať výšku ceny ako návrh predávajúceho – obce Slovinky.
Mária Grisáková, ktorá predložila návrh na úpravu ceny za m2 na 5 €, nakoľko cena 10 € za
m2 sa jej zdá vzhľadom na infraštruktúru obce vysoká.
Bc. Jozef Mnich uviedol, že podzemný kanál na pozemku p. Šteca je funkčný, na komisii bola
požiadavka vysporiadania sa s vlastníctvom kanála.
Mgr. Jana Adamisová, uviedla, že na rokovaní komisie sa p. Štec zaviazal starať sa
o predmetný kanál, avšak stále sa nevie, kto je naň napojený.

Člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
C./ súhlasí
1. so zámerom obce Slovinky predať Jurajovi Štecovi, bytom Slovinky 289 pozemok parcelu registra C-KN, LV č.1, parcelu číslo 109/2 o výmere 275 m2 trvalý trávny porast, k.ú.
Vyšné Slovinky
2. so zámerom obce Slovinky predať Jurajovi Štecovi, bytom Slovinky 289 pozemok novovytvorenú parcelu registra C-KN, p.č. 227/4 , o výmere 228 m2 k.ú. Vyšné Slovinky,
ktorá vznikla na základe GP č. 24/2021, oddelením od pôvodnej parcely registra E-KN p.č.
90227, zastavaná plocha a nádvorie, LV. Č. 1518
Hlasovanie - za: 6 , proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný:1
Za: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav
Pačan, Mgr. Patrik Stajsko
Neprítomný: Ing. Jana Bencková

Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.
D. /schvaľuje
spôsob predaja podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že predmetné
pozemky majú spoločnú hranicu s pozemkom žiadateľa, ktorý ich dlhodobo užíva a stará sa o
tieto plochy.
Hlasovanie - za: 6 , proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný:1
Za: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav
Pačan, Mgr. Patrik Stajsko
Neprítomný: Ing. Jana Bencková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.
Poslankyňa Ing. Mária Grisáková prečítala protinávrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách

D. /Schvaľuje
1.prevod nehnuteľnosti- parcely registra C-KN, LV č.1, p. číslo 109/2 o výmere 275 m2 ,
trvalý trávny porast, k.ú. Vyšné Slovinky, p. Jurajovi Štecovi, bytom Slovinky 289, za cenu 5
€ za m2 spôsobom podľa § 9a ods.8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitého zreteľa. Ten spočíva v tom, že predmetná
parcela ma spoločnú hranicu s pozemkom žiadateľa, ktorý ju dlhodobo užíva a riadne sa o ňu
stará.
2. prevod nehnuteľnosti- novovytvorenej parcely registra C-KN, p.č. 227/4 , o výmere 228 m2
k.ú. Vyšné Slovinky, ktorá vznikla na základe GP č. 24/2021, oddelením od pôvodnej parcely
registra E-KN p.č. 90227, zastavaná plocha a nádvorie, LV. Č. 1518 p. Jurajovi Štecovi,
bytom Slovinky 228, za cenu 5 € za m2 spôsobom podľa § 9a ods.8 písm. e) zákona 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitého zreteľa. Ten
spočíva v tom, že predmetná novovytvorená parcela ma spoločnú hranicu s pozemkom
žiadateľa, ktorý ju dlhodobo užíva a riadne sa o ňu stará.
Hlasovanie - za: 1 , proti: 2, zdržal sa: 3, neprítomný:1
Za: Ing. Mária Grisáková
Proti: Mgr. Jana Adamisová, , Bc. Jozef Mnich
Zdržal sa: Jozef Hudec, Jaroslav Pačan, Mgr. Patrik Stajsko
Neprítomný: Ing. Jana Bencková
Hlasovaním nebolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh nebol prijatý.
Člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia

Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
D. /Schvaľuje
1.prevod nehnuteľnosti- parcely registra C-KN, LV č.1, p. číslo 109/2 o výmere 275 m2 ,
trvalý trávny porast, k.ú. Vyšné Slovinky, p. Jurajovi Štecovi, bytom Slovinky 289, za cenu
10 € za m2 spôsobom podľa § 9a ods.8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitého zreteľa. Ten spočíva v tom, že predmetná
parcela ma spoločnú hranicu s pozemkom žiadateľa, ktorý ju dlhodobo užíva a riadne sa o ňu
stará.
2. prevod nehnuteľnosti- novovytvorenej parcely registra C-KN, p.č. 227/4 , o výmere 228 m2
k.ú. Vyšné Slovinky, ktorá vznikla na základe GP č. 24/2021, oddelením od pôvodnej parcely
registra E-KN p.č. 90227, zastavaná plocha a nádvorie, LV. Č. 1518 p. Jurajovi Štecovi,
bytom Slovinky 289, za cenu 10 € za m2 spôsobom podľa § 9a ods.8 písm. e) zákona
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitého
zreteľa. Ten spočíva v tom, že predmetná novovytvorená parcela ma spoločnú hranicu s
pozemkom žiadateľa, ktorý ju dlhodobo užíva a riadne sa o ňu stará.
Hlasovanie - za: 5 , proti: 1, zdržal sa: 0, neprítomný:1
Za: Mgr. Jana Adamisová, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav Pačan, Mgr. Patrik
Stajsko
Proti: Ing. Mária Grisáková
Neprítomný: Ing. Jana Bencková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.
9.2. Schválenie zámeru, spôsobu predaja a prevodu majetku obce ako prípad hodný
osobitného zreteľa p. Štefanovi Šefčíkovi
Bc. Jozef Mnich, zástupca starostky obce predložil poslancom OZ dôvodovú správu.
„Predmetom predaja je pozemok - parcely registra C-KN, LV č.1, parcelné číslo 332/13 o
výmere 76 m2 zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. nižné Slovinky
Skutkový stav
Parcela sa nachádza v zastavanom území obce a má spoločnú hranicu s pozemkom žiadateľa.
Žiadateľ sa riadne stará o predmetný pozemok ako aj o drobné drevené stavby ktoré sa na
pozemku nachádzajú po predchádzajúcom užívateľovi. Pozemok je pre obec vzhľadom na
polohu a výmeru hospodársky nevyužiteľný a jeho prevodom na žiadateľa dôjde k zosúladeniu
skutkového a právneho stavu.
Vyjadrenie príslušnej komisie:
Komisia ochrany verejného poriadku, životného prostredia, výstavby a územného plánovania
pri Obecnom zastupiteľstve v Slovinkách odporúča predmetný pozemok p. Štefanovi Šefčíkovi
odpredať.“
Kúpna cena
Cena za prevod majetku bola stanovená v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom obce Slovinky.
Zverejnenie zámeru

Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce po zákonom stanovenú
15 dňovú dobu.
Rozprava: V rozprave vystúpila poslankyňa Mgr. Jana Adamisová, oboznámila poslancov,
že komisia nebola pozrieť na pozemok. Na komisii sa hovorilo o cene 10€ za m2.
Poslankyňa Ing. Mária oponovala, že ide o pozemok na ktorom sú potrebné ďalšie investície
a znova navrhla cenu za pozemok 5 za m2.
Bc. Jozef Mnich pripomenul že cena 10€ za m2 je ponukou obce, pozemky šli cenovo hore
a obec sa musí správať hospodárne. Záujemca však ponuku prijať nemusí.
Člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
C./ súhlasí
so zámerom obce Slovinky predať p. Štefanovi Šefčíkovi, bytom Slovinky 46 pozemok parcelu registra C-KN, LV č.1, parcelné číslo 332/13 o výmere 76 m2 zastavaná plocha a
nádvorie, k.ú. Nižné Slovinky
Hlasovanie - za: 6 , proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný:1
Za: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav
Pačan, Mgr. Patrik Stajsko
Neprítomný: Ing. Jana Bencková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

D./ schvaľuje
spôsob predaja podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa ktorý spočíva v tom, že predmetný
pozemok má spoločnú hranicu s pozemkom žiadateľa, ten sa o pozemok riadne stará ako aj o
drobné drevené stavby, ktoré sa na ňom nachádzajú po predchádzajúcom užívateľovi.
Hlasovanie - za: 6 , proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný:1
Za: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav
Pačan, Mgr. Patrik Stajsko
Neprítomný: Ing. Jana Bencková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.
Poslankyňa Ing. Mária Grisáková prečítala protinávrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
D./ Schvaľuje

prevod nehnuteľnosti- parcely registra C-KN, LV č.1. parcelné číslo 332/13 o výmere 76 m2
zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Nižné Slovinky p. Štefanovi Šefčíkovi, bytom Slovinky 46
za cenu 5 € za m2 spôsobom podľa § 9a ods.8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitého zreteľa. Ten spočíva v tom, že
predmetná parcela ma spoločnú hranicu s pozemkom žiadateľa a žiadateľ sa o pozemok
riadne stará, ako aj o drobné drevené stavby, ktoré sa na pozemku nachádzajú po
predchádzajúcom užívateľovi.
Hlasovanie - za: 1 , proti: 3, zdržal sa: 2, neprítomný:1
Za: Ing. Mária Grisáková
Proti: Mgr. Jana Adamisová, , Bc. Jozef Mnich, Jaroslav Pačan
Zdržal sa: Jozef Hudec, Mgr. Patrik Stajsko
Neprítomný: Ing. Jana Bencková
Hlasovaním nebolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh nebol prijatý.

17:56 zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Slovinkách opustila poslankyňa Ing. Mária
Grisáková
Člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
D./ Schvaľuje
prevod nehnuteľnosti- parcely registra C-KN, LV č.1. parcelné číslo 332/13 o výmere 76 m2
zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Nižné Slovinky p. Štefanovi Šefčíkovi, bytom Slovinky 46
za cenu 10 € za m2 spôsobom podľa § 9a ods.8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitého zreteľa. Ten spočíva v tom, že
predmetná parcela ma spoločnú hranicu s pozemkom žiadateľa a žiadateľ sa o pozemok
riadne stará, ako aj o drobné drevené stavby, ktoré sa na pozemku nachádzajú po
predchádzajúcom užívateľovi.
Hlasovanie - za: 5 , proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný:2
Za: Mgr. Jana Adamisová, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav Pačan, Mgr. Patrik
Stajsko
Neprítomné: Ing. Jana Bencková, Ing. Mária Grisáková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.
10. Rozpočtové opatrenia
10.1 Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 4/2022

Ing. Anna Krajňáková, ekonómka obce predložila poslancom OZ dôvodovú správu. „V
zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce podľa článku 19, ods. 1, písm.
a) a b), článku 20 a článku 21, ods. 1 a 3, navrhujem zmenu položiek rozpočtu“
Rozprava: bez pripomienok a návrhov
Člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ berie na vedomie
Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 4/2022
Hlasovanie - za: 5 , proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný:2
Za: Mgr. Jana Adamisová, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav Pačan, Mgr. Patrik
Stajsko
Neprítomné: Ing. Jana Bencková, Ing. Mária Grisáková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

10.2 Rozpočtové opatrenie č. 5/2022
Ing. Anna Krajňáková, ekonómka obce predložila poslancom OZ dôvodovú správu. „V
rozpočte na rok 2022 neboli rozpočtované energie na športovom areáli a energie na
komunitnom centre. Bolo potrebné vypracovať žiadosť o nenávratný finančný príspevok na
rekonštrukciu kotolne objektu základnej školy. Rekonštrukciou prešla aj čerpačka v Kostolnej
doline. V kapitálových výdavkoch je potrebné narozpočtovať nákup pozemkov a budov,
výdavky na vybudovanie centra opakovaného použitia (zberný dvor), nákup pásov na žeriav,
prípravnú a projektovú dokumentáciu na tepelné čerpadlo na obecný úrad a pre základnú
školu, na stavebný dozor na Komunitné centrum. Z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti
školníčky bolo potrebné riešiť upratovanie materskej školy dodávateľským spôsobom, znížili
sa výdavky na mzdy a uvedené prostriedky sa presunuli na novovytvorenú položku MŠ
upratovanie. Na vykrytie ostatných novovzniknutých bežných výdavkov budú použité
prostriedky z položky MK – oprava, údržba a na vykrytie kapitálových výdavkov prostriedky
z položky Kapitálové výdavky – rezerva.“
Rozprava: bez pripomienok a návrhov
Člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
D./ schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 5/2022
Hlasovanie - za: 5 , proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný:2

Za: Mgr. Jana Adamisová, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav Pačan, Mgr. Patrik
Stajsko
Neprítomné: Ing. Jana Bencková, Ing. Mária Grisáková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

10.3 Rozpočtové opatrenie č. 6/2022
Ing. Anna Krajňáková, ekonómka obce predložila poslancom OZ dôvodovú správu. „Návrh
rozpočtového opatrenia pozostáva z dvoch častí. Prvú tvorí klasická zmena jednotlivých
položiek v rozpočte a druhú odsúhlasenie prostriedkov na úhradu faktúr za komunitné
centrum a projektovú dokumentáciu na kanalizáciu.
V kapitálovom rozpočte je potrebné navýšiť položku Rekonštrukcia CO skladu, konkrétne na
výstavbu vonkajšieho prístrešku. Na Vyšnom cintoríne sa plánuje demontáž starého a montáž
nového oplotenia. Na workoutovom ihrisku je potrebné upraviť terén a dopadovú plochu.
Uvedené výdavky budú hradené z položky kapitálové výdavky – rezerva.
V bežnom rozpočte navýšime položku údržba športového areálu, kde sa jedná o opravu a
údržbu tribúny, obnovu náterov, výmenu dosiek na sedenie. Položka sa navýši z Údržby
miestnych komunikácií.
Na čiastočnú úhradu faktúr za komunitné centrum v hodnote cca 112.000,- a projektovej
dokumentácie na kanalizáciu vo výške 10.848,- € sa využije úver vo výške 90.000,- € a
rezervný fond vo výške 27.000,- €.“
Rozprava:
Bc. Gabriela Kopnická, starostka obce vysvetlila úpravu jednotlivých položiek.
Člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
D./ schvaľuje
1. Použitie rezervného fondu obce vo výške 27.000,- € na úhradu faktúr za Komunitné
centrum
Hlasovanie - za: 5 , proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný:2
Za: Mgr. Jana Adamisová, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav Pačan, Mgr. Patrik
Stajsko
Neprítomné: Ing. Jana Bencková, Ing. Mária Grisáková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.
2. Rozpočtové opatrenie č. 6/2022
Hlasovanie - za: 5 , proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný:2

Za: Mgr. Jana Adamisová, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav Pačan, Mgr. Patrik
Stajsko
Neprítomné: Ing. Jana Bencková, Ing. Mária Grisáková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

11. Rôzne
V rámci tohto bodu Bc. Jozef Mnich, zástupca starostky obce informoval prítomných, že
pripravený materiál týkajúci sa mimosúdnej dohody vo veci náhrady mzdy z neplatného
odvolania hlavnej kontrolórky z funkcie sťahuje z rokovania. Predmetná záležitosť bude
prerokovaná na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

12. Záver
Na záver starostka obce Slovinky poďakovala poslancom za účasť.
Začiatok rokovania obecného zastupiteľstva:

16:59 hod.

Ukončenie rokovania obecného zastupiteľstva:

18:18 hod.

Zapísala: Mgr. Lucia Marschallová
V Slovinkách, dňa: 5.5.2022

