ZÁPISNICA
zo zasadania Obecného zastupiteľstva obce Slovinky, konaného dňa 26.10.2017 v
Slovinkách.

Prítomní: - podľa prezenčnej listiny, ktorá je prílohou zápisnice
1. Otvorenie
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Slovinky otvorila o 15:47 hod. a viedla starostka
obce p. 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 6 poslancov, z celkového
počtu 7, takže je uznášania schopné.
2. Schválenie programu rokovania
Starostka obce predniesla návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva podľa
pozvánky. Podľa § 12 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení návrh programu
rokovania sa oznamuje a zverejňuje na úradnej tabuli aspoň tri dní pred zasadnutím obecného
zastupiteľstva.
Návrhy:
Poslanec Mgr. Dominik Ďorko predniesol návrh na zmenu Programu zasadnutia Obecného
zastupiteľstva. Body 1.- 6. ostávajú. Bod 7. Interpelácia poslancov, bod 8. Rokovanie komisií
obecného zastupiteľstva- informácia, bod 9. Výzva na zaplatenie dlhu, bod 10. Rozpočtové
opatrenia, bod 11. Majetkové záležitosti obce, bod 12. Návrh VZN č. 4/2017 o zavedení
a poskytovaní elektronických služieb, bod 13. Návrh VZN č. 1/2017, bod 14. Pripomienky
občanov, body 15.- 17. ostávajú.

Starostka obce Slovinky dala o zmene návrhu programu hlasovať.
Obecné zastupiteľstvo obce Slovinky
D./ Schvaľuje
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva v nasledovnom znení:
1./ Otvorenie zasadnutia
2./ Schválenie programu zasadnutia
3./ Voľba návrhovej komisie
4./ Určenie overovateľov zápisnice
5./ Určenie zapisovateľa
6./ Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
7./ Interpelácie poslancov

8./ Rokovanie komisií obecného zastupiteľstva- informácia
9./ Výzva na zaplatenie dlhu
10./ Rozpočtové opatrenia
11./ Majetkové záležitosti obce
12./ Návrh VZN č. 4/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
13./ Návrh VZN č. 1/2017
14./ Pripomienky občanov
15./ Rôzne
16./ Diskusia
17./ Záver
Hlasovanie - za: 4, proti : 2, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1
Za: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Mgr. Slávka Michňová, Peter Zavada
Proti: Mgr. Jana Adamisová, Bc. Jozef Mnich
Ospravedlnený: Jozef Hudec
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

3. Voľba Návrhovej komisie
Starostka obce navrhla za predsedu návrhovej komisie Mgr. Slávku Michňovú a za člena
návrhovej komisie Bc. Jozefa Mnicha
O obsadení návrhovej komisie dala hlasovať:
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
I./ Volí:
1. Predsedu návrhovej komisie: Mgr. Slávka Michňová
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 1, ospravedlnený: 1
Za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Bc. Jozef Mnich, Peter
Zavada
Zdržal sa: Mgr. Slávka Michňová
Ospravedlnený: Jozef Hudec
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

2. Člena návrhovej komisie: Bc. Jozef Mnich

Hlasovanie – za: 6 , proti: 0 , zdržal sa: 0 , ospravedlnený: 1
Za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Mgr. Slávka
Michňová, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
Ospravedlnený: Jozef Hudec
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

4. Určenie overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením číslo:
L./určuje
Za overovateľov zápisnice:
1. Mgr. Jana Adamisová
2. Bc. Jozef Mnich

5. Určenie zapisovateľa
Za zapisovateľa zápisnice OZ obce Slovinky určuje: Mgr. Lucia Marschallová

6. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
Starostka obce Slovinky Gabriela Kopnická v zmysle § 18 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia č. IX/92/2015 predložila OZ
v Slovinkách materiál na riadne zasadanie k bodu kontrola plnenia uznesení.
Pripomienky:
Ing. Mária Grisáková- Uznesenie II/20/2017 – VZN č. 1/2012- nevidí dôvod, prečo by sa malo
toto VZN opätovne prerokovávať vo Finančnej komisii.
Mgr. Slávka Michňová- Uznesenie VI/65/2015- spýtala sa, či sa predkladajú RO v súlade so
zákonom.
Starostka obce Gabriela Kopnická poprosila o vysvetlenie.

Mgr. Slávka Michňová- sa vyjadrila, že sa RO predkladajú dodatočne. Ďalej sa spýtala, kde je
uznesenie o tom, že sa má zaslať na súd vyjadrenie. Následne sa spýtala na riešenie
majetkových záležitostí obce, či je to riešené s notárom.
Gabriela Kopnická odpovedala, že chyba bola v kúpno- predajnej zmluve. Je potrebné od
zmluvy odstúpiť. Boli sme upozornení, že uznesenie o potrebe vyplatenia 4 000 eur je zlé. Aj
kvôli tomu sú potrebné financie na právne služby.
Ing. Mária Grisáková sa opýtala koľko stojí vyhotovenie takej zmluvy.

Predsedníčka návrhovej komisie Mgr. Slávka Michňová prečítala návrh uznesenia.

Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ berie na vedomie
Informatívnu správu o stave plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Slovinkách
k 19.10.2017
Hlasovanie - za: 2, proti : 0, zdržal sa: 2, nehlasoval: 2. ospravedlnený: 1
Za: Mgr. Jana Adamisová, Bc. Jozef Mnich
Zdržal sa: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková
Nehlasoval: Mgr. Slávka Michňová, Peter Zavada
Ospravedlnený: Jozef Hudec
Hlasovaním nebolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh nebol prijatý.

7. Interpelácie poslancov
Poslankyňa Mgr. Slávka Michňová sa v rámci bodu Interpelácie poslancov opýtala:
nebola jej daná odpoveď na interpelácie zo dňa 24.8.2017. Písala list, prečo nie je súčasťou
tohto bodu?
Gabriela Kopnická: poprosila doložiť interpelácie písomne
Poslankyňa Ing. Mária Grisáková sa v rámci bodu Interpelácie poslancov opýtala:
ako sú zabezpečené video/audio nahrávky. Žiada o predloženie Bezpečnostného projektu obce
Slovinky poslancom, lebo je defacto v rozpore, a tým že sa nahrávky vymazávajú sa porušuje
Rokovací poriadok OZ, 6 časť čl.15 ods.5, kde je uvedené, že všetky zvukové materiály sa
archivujú.
Gabriela Kopnická: bude sa informovať, prečo je v Bezpečnostnom projekte uvedené, že
nahrávky sa majú zmazať.

8. Rokovanie komisií obecného zastupiteľstva- informácia
V období od 27.9. 2017 do 26.10.2017 zasadala len Komisia finančná, správy obecného
majetku, výstavby a územného plánovania. Jej predsedníčka Ing. Mária Grisáková podrobne
informovala poslancov Obecného zastupiteľstva v Slovinkách o obsahu zasadaní.

9. Výzva na zaplatenie dlhu
Zástupca starostky obce Bc. Jozef Mnich informoval poslancov, že dňa 2.10.2017 bola obci
doručená výzva od Advokátskej kancelárie Čolák a partneri, so sídlom Floriánska č. 19, Košice,
ktorá právne zastupuje p. Róberta Schröttera, postupníka pohľadávky spoločnosti RekomKošice s.r.o. Pohľadávka vo výške 15 000 eur sa týka neuhradenej faktúry za projektovú
dokumentáciu a ďalšie inžinierske činnosti súvisiace s plánovanou, no neuskutočnenou
výstavbou bytového domu v k.ú. Nižné Slovinky.
Na základe vyššie uvedeného považuje za potrebné vyčleniť z rozpočtu obce finančné
prostriedky na právne služby a osloviť renomovanú právnu kanceláriu vo veci právneho
zastupovania obce.
Peter Zavada: prosí starostku obce o predložene doručenky a sprievodného listu k vráteniu
faktúry.
Mgr. Slávka Michňová: si myslí, žeby poslancom mala byť predložená všetka dokumentácia.
Ing, Mária Grisáková: si myslí, že predloženie všetkých dokumentov je potrebné, lebo tie isté
dokumenty bude mať k dispozícii aj advokátska kancelária.
Mgr. Jana Adamisová: podáva návrh aby si povinnosť zaplatiť 15 000 eur prerozdelili tí
poslanci, ktorí hlasovali proti.
Následne prebehla medzi poslancami OZ ostrá výmena názorov k danej problematike.
Po nej starostka obce ukončila rozpravu.
Bc. Jozef Mnich: navrhol pracovné stretnutie za účasti právneho zástupcu.

Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. IX/92/2017
D./ Schvaľuje
Prerušenie zasadnutia OZ dňa 26.10.2017 do 2.11.2017zo začiatkom o 16:00 hod., z dôvodu
doplnenia materiálov č. 1 k bodu „Výzva na zaplatenie dlhu 15 000 EUR za dodanú projektovú
dokumentáciu a ďalšie inžinierske činností súvisiace s výstavbou obecných nájomných bytov.

Hlasovanie - za: 4, proti : 2, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1
Za: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Mgr. Slávka Michňová, Peter Zavada
Proti: Mgr. Jana Adamisová, Bc. Jozef Mnich
Ospravedlnený: Jozef Hudec
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.
Starostka obce Gabriela Kopnická poďakovala všetkým prítomným za účasť a zasadnutie
ukončila.
Začiatok rokovania obecného zastupiteľstva: 15,47 hod.
Ukončenie rokovania obecného zastupiteľstva: 17,25 hod.
Zapísala: Mgr. Lucia Marschallová
V Slovinkách, dňa: 26.10.2017
Gabriela Kopnická
starostka obce

Overovatelia zápisnice:

