Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Slovinkách konaného dňa:
15.04.2011
Starosta obce pán Michal Pačan otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva, na ktorom
privítal poslancov OZ a ostatných prítomných. Ospravedlnil neúčasť poslanca Mareka Bencka
a hlavného kontrolóra Ing. Vladimíra Vaščáka. Neskorší príchod oznámili poslankyne Mgr.
Slávka Michňová a Viera Mižigárová. Konštatoval, že prítomných je 6 poslancov a OZ je
uznášania schopné.
Prítomní:
Poslanci: Bc. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková,
Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr. Janka Smreková.
Zapisovateľka: Viera Lenartová
Ostatní prítomní: podľa prezenčnej listiny
Starosta obce predložil na schválenie návrh programu rokovania OZ v zmysle pozvánky.
K predloženému návrhu boli tieto doplňujúce návrhy do programu rokovania:
Bc. Marcel Ďorko podal návrh o doplnenie programu:
1./ Návrh na zakúpenie hasičskej techniky ako bod č. 8./
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní ospravedlnení: 3
za: Bc. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková,
Gabriela Kopnická , Mgr. Janka Smreková
neprítomní ospravedlnení: Marek Bencko, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová
Gabriela Kopnická podala návrh o doplnenie programu:
1./ Obecné kompostovisko – prezentácia ako bod č. 4./
2./ Ťažba dreva v katastri obce Slovinky – informácia – Obvodný lesný úrad Spišská N. Ves
ako bod č. 5./
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní ospravedlnení: 3
za: Bc. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková,
Gabriela Kopnická, Mgr. Janka Smreková
neprítomní ospravedlnení: Marek Bencko, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová
Program zasadnutia:
01.) Otvorenie zasadnutia
02.) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
03.) Voľba návrhovej komisie
04.) Obecné kompostovisko – prezentácia
05.) Ťažba dreva v katastri obce Slovinky – informácia – Obvodný lesný úrad Spišská
Nová Ves
06.) Kontrola plnenia prijatých uznesení
07.) Pripomienky občanov
08.) Návrh na zakúpenie hasičskej techniky
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09.) VZN č. 1/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Slovinky
10.) Rokovací poriadok komisií obecného zastupiteľstva
11.) Rôzne
12.) Návrh na uznesenie
13.) Záver
K bodu 2./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil Vieru Lenartovú a za overovateľov zápisnice
Ing. Máriu Grisákovú a Gabrielu Kopnickú.
K bodu 3./ Voľba návrhovej komisie
Za predsedu návrhovej komisie starosta obce navrhol Ing. Máriu Grisákovú a za členov
návrhovej komisie Gabrielu Kopnickú a Mgr. Janku Smrekovú.
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní ospravedlnení: 3, nehlasoval: 1
za: Bc. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Ing. Mária Grisáková, Gabriela Kopnická,
Mgr. Janka Smreková
neprítomní ospravedlnení: Marek Bencko, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová
nehlasoval: Kamila Grisáková
K bodu 4./ Obecné kompostovisko – prezentácia
Na základe pripomienky občana Jána Mnícha na zrealizovanie výstavby kompostoviska
v obci, poslankyňa Gabriela Kopnická pozvala členov občianskeho združenia Priatelia Zeme
– SPZ, ktorí ponúkajú pomoc pri zriaďovaní obecného kompostoviska a sú zameraní na
ochranu životného, sociálneho prostredia a zdravia ľudí. Priatelia Zeme – SPZ v zastúpení
Branislava Moňoka a Lenky Beznákovej podali obecnému zastupiteľstvu informáciu
o obecnom kompostovisku formou prezentácie. Podali informácie o kompostovisku, pričom
poukázali na skutočnosti:
- vyrobený kompost v obecnom kompostovisku je možné použiť iba na území obce,
kompostovať je možné iba odpad z obce
- schvaľovanie kompostoviska je v kompetencii obce
- kompostovisko musí spĺňať stanovené podmienky a parametre
- prevádzku riadiť schváleným prevádzkovým poriadkom.
SPZ hľadá obce na spoluprácu, pričom ponúka optimalizáciu odpadového hospodárstva
s cieľom zníženia nákladov na likvidáciu komunálnych odpadov.
V rámci diskusie neodporučil v obci realizovať kompostáreň, realizácia ktorej je finančne,
materiálne a personálne náročná. Vhodnejšie je realizovať v obci kompostoviská – napr.
škola, obecný úrad, cintoríny, občania – každý vlastní menšie a jedno obecné kompostovisko.
Finančné prostriedky je možné získať cez enviromentálny fond – do 30. októbra 2011 je
možné predkladať žiadosti – bez projektu je možné pri podpore domáceho kompostovania
podporiť realizáciu kompostovania v domácnostiach, napr. podpora na zakúpenie
kompostérov. Je potrebná osveta, alebo finančná motivácia.
Gabriela Kopnická opýtala sa, či je možnosť vyškoliť pracovníka pre kompostovisko. Pán
Branislav Moňok odpovedal, že ponúkajú vyškolenie obsluhy obecného kompostoviska, tiež
vypracovanie prevádzkovej dokumentácie k obecnému kompostovisku a poskytujú
informačnú kampaň v obci.
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Ing. Mária Grisáková požiadala o predloženie informačného materiálu, ktorý by bolo možné
použiť na informovanie občanov prostredníctvom Slovinského občasníka, resp. na
zverejnenie na webovej stránke a zároveň bude použitá ako príloha k zápisnici. Opýtala sa
ako majú občania navážať biologický odpad do kompostoviska. Pán Branislav Moňok
odpovedal, že dôležité je kompostovať doma a tiež dostupnosť kompostoviska. V obci môžu
byť aj dve kompostoviská. Pre začiatok odporúča vybudovať jedno kompostovisko. Výhodné
je, ak majú kompostoviská školské záhrady, či cintoríny.
Starosta obce sa vyjadril, že je za zriadenie kompostoviska v obci, ale je potrebné začať aj
s domácimi kompostoviskami.
Zástupca starostu obce pán Milan Ferenc odporúčal v prípade, že chceme obecné
kompostovisko, pripraviť pilotný projekt a ako bod programu „Obecné kompostovisko“
presunúť na budúce zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Obecné kompostovisko – prezentácia – tvorí prílohu tejto zápisnice. Prezentácia je dostupná
aj na internetovej stránke www.priateliazeme.sk/spz.

K bodu 5./ Ťažba dreva v katastri obce Slovinky – informácia – Obvodný lesný úrad
Spišská Nová Ves
Tento bod rokovania OZ bol zaradený do programu schôdze na základe uznesenia č.
IV/56/2011 zo dňa 25.03.2011, kde obecné zastupiteľstvo ukladá poslankyni Gabriele
Kopnickej prizvať na zasadnutie obecného zastupiteľstva zástupcu Správy národného parku
Slovenský raj. Štátna ochrana prírody SR, Regionálne centrum ochrany prírody v Spišskej
Novej Vsi, Správa národného parku Slovenský raj k nadmernej ťažbe dreva v katastrálnych
územiach obce Slovinky zaslala písomné vyjadrenie. Čo sa týka ťažby dreva v lesných
porastoch v 1. až 4. stupni ochrany, táto sa riadi lesným hospodárskym plánom, kde je
príslušným úradom Obvodný lesný úrad v Spišskej Novej Vsi. Orgány ochrany prírody sa
nemôžu vyjadrovať k výške ťažieb, môžu dohliadať na to, aby v 5. stupni ochrany
nedochádzalo k ťažbám, lebo je to podľa zákona o OPaK zakázané. Zasadnutia obecného
zastupiteľstva sa zúčastnil zástupca Obvodného lesného úradu Spišská Nová Ves pán Ing.
Krak, ktorý požiadal poslancov o definovanie požiadaviek. Prvotnú informáciu podala
Gabriela Kopnická - na základe požiadaviek občanov je potrebné riešiť situáciu v ťažbe
dreva. Občania poukazujú na možnú nadmernú ťažbu dreva.
Ing- Krak odpovedal na otázky poslancov týkajúce sa nadmernej ťažby dreva viacerými
spoločnosťami, pričom podľa dostupných informácií je spoločnosť Fagus, s.r.o. Krompachy
subjektom s najvyššou ťažbou drevnej hmoty. Poslanci sa pýtali na lesný hospodársky plán,
aké množstvo dreva je možné vyťažiť, či sa vykonávajú kontroly a odstraňujú vzniknuté
škody na majetku, keďže vyťažená drevná hmota sa v prevažnej miere transportuje cez obec
Slovinky, tiež skladovanie a prekládka sa vykonáva čiastočne aj v intraviláne obce, prečo sa
ťaží aj takto enormne v Poráčskej doline, keď je to chránená dolina. Pán Ing. Krak odpovedal,
že spoločnosť Fagus, s.r.o. má v súčasnej dobe Krajským lesným úradom v Košiciach
schválený lesný hospodársky plán na obdobie rokov 2008 – 2017 so stanoveným objemom
ťažby približne 121 000 m3. Porasty sú v rubnom veku a sú staršie 80 – 100 rokov. Obvodný
lesný úrad Spišská Nová Ves vykonáva kontrolu každé dva roky a nedostatky sa doposiaľ
z ich strany nezistili. Nevie si predstaviť zmenu lesného hospodárskeho plánu, ťažba dreva je
právom spoločnosti Fagus.
Pán Peter Nemčík prepočítal, že ak jedna Tatra zvezie 30 kubíkov, je to ročne cca 400 áut.
Ing. Mária Grisáková žiadala informáciu o výkone kontroly, aké intervaly, ako sa vykonáva
kontrola (aj fyzická alebo iba účtovná).
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Ing. Krak uviedol, že kontrola bola vykonaná v roku 2008 – bez závad, v roku 2010 –
kontrola na obnovu lesa – bez závad.
Ing. Mária Grisáková – množstvo vyťaženej hmoty sa vykonáva na základe štatistických
výkazov, hlásení, či je aj fyzicky kontrolované. Podľa odpovede sa nevykonávajú úplné
kontroly, iba čiastočné. Poukázala na skutočnosť, že ťažba dreva je nezvratný proces, sú
registrované následky ťažby pre obec a občanov.
Pán Milan Ferenc poukázal na záťaž na cestné komunikácie zvýšenou prepravou drevnej
hmoty preťaženými dopravnými prostriedkami. Nedostatkom je aj skutočnosť, že spoločnosť
Fagus predáva drevnú hmotu priamo na skládke.
Starosta obce Michal Pačan poukázal na skutočnosť, že žiadal pána Bölkeho o odstránenie
následkov, pričom podľa pána Bölkeho nemá povinnosť podieľať sa na úhrade nákladov na
údržbu komunikácií, pretože odvádza dane, ktoré majú byť následne použité na opravu
cestných komunikácií.
Mgr. Janka Smreková žiadala informáciu, ako je možné obmedziť ťažbu – v záujme
zadržiavania vody. Plán je schválený, nie je možné meniť.
Na otázku Ing. Márie Grisákovej, či je vykonávaná kontrola spôsobu ťažby, objemu ťažby,
obnovy lesa, zalesňovania a ak nebolo pri kontrolách zistené porušenie platnej legislatívy, či
je možné obcou podať na príslušné ministerstvá podnet na hĺbkovu kontrolu, na základe
výsledkov zvoliť ďalší postup.
V rámci ďalšej diskusie boli Ing. Krakom poskytnuté odpovede týkajúce sa podrobností
v súvislosti s lesným hospodárskym plánom, dopravou cez rezervácie a pod. Podľa informácií
od občanov je možné predpokladať, že podľa poskytnutých údajov o lesnom hospodárskom
pláne a intenzite prevozu drevnej hmoty je možné predpokladať, že je vykonávaná ťažba nad
stanovený objem.
Na základe toho obecné zastupiteľstvo uznesením žiada starostu obce, aby v termíne do
31.05.2011 zaslal podnet na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej
republiky a na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ohľadom podozrenia
na nadmernú ťažbu dreva v katastri obce Slovinky s predpokladaným negatívnym dopadom
na životné prostredie.
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní ospravedlnení: 2
za: Bc. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková,
Gabriela Kopnická, Viera Mižigárová, Mgr. Janka Smreková
neprítomní ospravedlnení: Marek Bencko, Mgr. Slávka Michňová
K bodu 6./ Kontrola plnenia prijatých uznesení
Pri kontrole plnenia uznesenia č. IV/54/2011 A./ 1. a B./ 1. zo dňa 25.03.2011 predseda
návrhovej komisie poslankyňa Ing. Mária Grisáková konštatuje, že uznesenie nie je splnené
a dáva návrh za zrušenie tohto uznesenia t.j. – žiada starostu obce o prípravu informačného
letáku o spolupráci občanov s obecným zastupiteľstvom a obecným úradom v termíne do
01.04.2011 a ukladá poslancom obecného zastupiteľstva distribuovať informačné letáky do
10.04.2011.
Hlasovanie – za:1, proti: 4, zdržal sa: 3, neprítomný ospravedlnený: 1
za: Milan Ferenc
proti: Ing. Mária Grisáková, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr. Janka Smreková
zdržal sa: Bc. Marcel Ďorko, Kamila Grisáková, Gabriela Kopnická
neprítomný ospravedlnený: Marek Bencko
Na základe hlasovania toto uznesenie sa neruší.
Pri kontrole ďalších uznesení sa obecné zastupiteľstvo uznieslo:
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A./ Žiada:
1./ Starostu obce v termíne do 29.04.2011 zaslať upozornenie pánovi Benckovi, Slovinky č.
605 na úpravu oplotenia tak, aby sa zabránilo ohrozovaniu občanov psom.
Hlasovanie – za:8, proti: 0 zdržal sa: 0, neprítomný ospravedlnený: 1
za: Bc. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková,
Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr. Janka Smreková
neprítomný ospravedlnený: Marek Bencko
A./ Žiada:
1./ Starostu obce v termíne do 29.04.2011 požiadať Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
- sekcia verejnej správy o zaslanie metodického postupu k pomenovaniu ulíc.
Hlasovanie – za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný ospravedlnený: 1
za: Bc. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková,
Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr. Janka Smreková
neprítomný ospravedlnený: Marek Bencko
A./ Žiada:
1./ Starostu obce v termíne do 15.05.2011 zabezpečiť opravu otvoreného kanálu pri dome
pána Záhradníka, Slovinky č. 33 – potoku Hutná dolinka.
2./ Starostu obce v termíne do 15.05.2011 prehodnotiť spôsob odvodu vody z miestnej
komunikácie pri dome pána Smreka, Slovinky č. 36.
3./ Starostu obce v termíne do 29.04.2011 z dôvodu havarijného stavu vodného toku
Slovinského potoka v časti medzi Šubrom a ihriskom vyvolať jednanie so Slovenským
vodohospodárskym podnikom, š.p. Banská Štiavnica, Rudnými baňami Banská Bystrica,
Urbariátom Nižné Slovinky, Obvodným úradom životného prostredia Spišská Nová Ves
a obcou Slovinky.
4./ Starostu obce v termíne do 29.04.2011 na základe havarijného stavu miestnej komunikácie
z dôvodu podmývania Slovinským potokom vyvolať jednanie so Slovenským
vodohospodárskym podnikom, š.p. Banská Štiavnica, Urbariátom Vyšné Slovinky,
Obvodným úradom životného prostredia Spišská Nová Ves, s pani Zdenou Pignaty a obcou
Slovinky.
B./ Ukladá:
1./ Komisii ochrany verejného poriadku, životného prostredia, lesného a vodného
hospodárstva posúdiť havarijný stav kanalizácie v časti obce Slovinky Kolónia pri dome pani
Fedorekovej, Slovinky č. 45 v termíne do najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie – za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný ospravedlnený: 1
za: Bc. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková,
Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr. Janka Smreková
neprítomný ospravedlnený: Marek Bencko
K bodu 7./ Pripomienky občanov
Peter Bogačevič
- upozornil na znečistené verejné priestranstvá a potoky, ktoré sú plné plastových fliaš
- navrhuje vyzvať občanov, aby komunálny odpad triedili
Janka Rybárová
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opýtala sa na pokrytie obce digitálnym signálom vysielania televízie, namiesto
doterajšieho analógového vysielania, ktoré postupne končí a na Slovensku sa bude
vysielať už len digitálne, pretože digitálny signál v časti obce Dorotea je slabý
a rozptyľuje sa do lesov

Starosta obce – odpovedal, že spoločnosť TOWERCOM podala informáciu o pokrytí obce
digitálnym signálom a možnosti zabezpečenia digitálneho signálu, v ktorej sa uvádza, že
vzhľadom na polohu našej obce a očakávané slabé príjmové podmienky digitálneho signálu
v obci môže nastať situácia, že podmienka dostupnosti príjmu digitálneho signálu nebude
splnená. Podľa spoločnosti TOWERCOM riešením je zabezpečenie signálu prostredníctvom
Samostatného vysielača, čím obec na túto inštalovanú technológiu by mala prispieť finančnou
čiastkou vo výške asi 16000 €, čo je pre obec úplne neprijateľné.
K pripomienkam občanov sa obecné zastupiteľstvo uznieslo:
A./ Žiada:
1./ Starostu obce v termíne do 29.04.2011 vyhlásiť v miestnom rozhlase informáciu
o povinnosti dodržiavania VZN č. 1/2007 o nakladaní s odpadmi a zverejniť VZN na
úradných tabuliach a dať ho do pozornosti na webovej stránke obce.
Hlasovanie – za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní ospravedlnení: 1
za: Bc. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková,
Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr. Janka Smreková
neprítomný ospravedlnený: Marek Bencko
K bodu 8./ Návrh na zakúpenie hasičskej techniky
Predseda Dobrovoľného hasičského zboru v Slovinkách pán Peter Nemčík oboznámil starostu
obce a poslancov obecného zastupiteľstva s požiadavkou. DHZ sa naskytla príležitosť zakúpiť
hasičské auto za výhodnú cenu. Jedná sa o cisternovú automobilovú striekačku CAS 25
RTHP s pohonom 4x4, s objemom nádrže na vodu 3,5 m3, rok výroby vozidla 1982, počet
ubehnutých kilometrov – 21 400. K vozidlu bude dodané aj príslušenstvo, spolu s prednou
lištou na čistenie ciest. Na testovanie vozidla bol prizvaný pán Hlubeň z Krompách, ktorý má
niekoľkoročné skúsenosti vo vedení hasičských vozidiel toto typu. Boli vyskúšané všetky
hasiace prvky, ako čerpadlo a hasičské delo a ostatné súčasti. Auto je v prevádzkyschopnom
stave, je vyskúšané s plnou záťažou aj v teréne. Je k tomu aj znalecký posudok na čiastku
3120 € vypracovaný dňa 08.04.2011. Po vzájomnej konzultácii s referentom pre správu
obecného majetku p. Gordanom a starostom obce p. Piskom sme dohodli konečnú cenu 2600
€ aj s výbavou. Pán Hlubeň nám auto odskúšal a doporučil kúpu tohto vozidla za udanú cenu
2600 €. S kúpou vozidla sú spojené aj nepriame náklady ako prepis vozidla, stk a ek, ktoré
hradí kupujúci. Informáciu o predaji tohto vozidla DHZ dostal len pred pár dňami, čo je
zhruba mesiac po schválení rozpočtu, ale dúfa, že obecné zastupiteľstvo nájde schodné
riešenie na získanie financií. Hasičské auto je v obci potrebné a bude prínosom nielen pre
hasičov, ale aj pre obec a občanov.
Obecné zastupiteľstvo sa na základe tejto požiadavky uznieslo:
A./ Schvaľuje:
1./ Kúpu cisternovej automobilovej striekačky CAS 25 RTHP.
Hlasovanie – za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný ospravedlnený: 1
za: Bc. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková,
Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr. Janka Smreková
neprítomný ospravedlnený: Marek Bencko
2./ Presun finančných prostriedkov v objeme 2600 € na kúpu cisternovej automobilovej
striekačky CAS 25 RTHP z položky: Most Legy – realizácia.
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Hlasovanie – za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný ospravedlnený: 1
za: Bc. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková,
Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr. Janka Smreková
neprítomný ospravedlnený: Marek Bencko
B./ Žiada:
1./ Starostu obce v termíne do 15.05.2011 zabezpečiť prevod cisternovej automobilovej
striekačky CAS 25 RTHP vrátane súvisiacich úkonov a určenie hmotnej zodpovednosti za
cisternovú automobilovú striekačku CAS 25 RTHP.
Hlasovanie – za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný ospravedlnený: 1
za:Bc. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková,
Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr. Janka Smreková
neprítomný ospravedlnený: Marek Bencko
K bodu 9./ VZN č. 1/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Slovinky
Pracovníčka obecného úradu Ing. Anna Krajňáková predložila poslancom obecného
zastupiteľstva návrh VZN č. 1/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Slovinky. Návrh VZN
bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 02.04.2011. K predloženému návrhu neboli občanmi
predložené žiadne pripomienky. Poslanci tiež k predloženému návrhu nemali žiadne
pripomienky. Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách sa uznieslo:
A./ Schvaľuje:
1./ VZN č. 1/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Slovinky.
B./ Žiada:
1./ Starostu obce zverejniť VZN č. 1/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Slovinky.
Hlasovanie – za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný ospravedlnený: 1
za: Bc. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková,
Gabrela Kopnická, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr. Janka Smreková
neprítomný ospravedlnený: Marek Bencko
K bodu 10./ Rokovací poriadok komisií obecného zastupiteľstva
Predsedovia komisií obecného zastupiteľstva predložili obecnému zastupiteľstvu návrh
Rokovacieho poriadku komisií Obecného zastupiteľstva v Slovinkách. Poslanci
k predloženému návrhu mali tieto pripomienky:
- str. č. 5 Príloha č. 1 bod 9. stanovuje kritéria opraviť – navrhuje kritéria
- bod 10. podieľa sa na príprave, priebehu a vyhodnotení opraviť – spolupodieľa sa na
vyhodnotení
- bod 13. – vypustiť celkom
- bod 16. je garantom obce pri príprave opraviť – spolupracuje pri príprave
- str. č. 9 Príloha č. 3 bod 1.6. činnosť zdravotníckeho zariadenia doplniť – na základe
podnetov občanov
- bod 6. vykonáva kontrolnú činnosť na dodržiavanie VZN obce Slovinky v oblasti
sociálnej, služieb a cestovného ruchu opraviť – vykonáva kontrolnú činnosť na
dodržiavanie VZN v obci Slovinky týkajúcej sa oblasti sociálnej, služieb a cestovného
ruchu
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str. č. 10 Príloha č. 4 bod 1. Prerokováva doplniť – podáva stanovisko
bod 1.2. inventarizáciu majetku obce vo svojej pôsobnosti doplniť – vyjadruje sa k
bod 1.3. návrhy koncepcie rozvoja školstva na území obce doplniť – podáva
stanovisko k
- bod 1.7. zápisy kronikára do kroniky obce doplniť – prerokováva
- bod 1.8. správy o činnosti obecnej knižnice, klubu mladých, kultúrnych organizácií
a športových klubov doplniť – zaujíma stanovisko k
- bod 2.4. udeleniu právnej subjektivity školských zariadení doplniť – k návrhu
Na základe týchto pripomienok sa obecné zastupiteľstvo uznieslo:
A./ Schvaľuje:
1./ Rokovací poriadok komisií Obecného zastupiteľstva v Slovinkách v znení pripomienok.
B./ Ukladá:
Poslankyni Mgr. Janke Smrekovej v termíne do 15.05.2011 doplniť Rokovací poriadok
komisií Obecného zastupiteľstva v Slovinkách podľa pripomienok obecného zastupiteľstva.
C./ Žiada:
1./ Starostu obce v termíne do 20.05.2011 zverejniť Rokovací poriadok komisií Obecného
zastupiteľstva v Slovinkách na úradnej tabuli obce a internetovej stránke obce.
2./ Starostu obce v termíne do 20.05.2011 predložiť poslancom Obecného zastupiteľstva
v Slovinkách schválený Rokovací poriadok komisií Obecného zastupiteľstva v Slovinkách
v papierovej a elektronickej podobe.
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 3, neprítomný ospravedlnený: 1
za: Milan Ferenc, Ing. Mária Grisáková, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová,
Mgr. Janka Smreková
zdržal sa: Bc. Marcel Ďorko, Kamila Grisáková, Gabriela Kopnická
neprítomný ospravedlnený: Marek Bencko
Starosta obce prerušil rokovanie obecného zastupiteľstva o 23.10 hod. . Schôdza bude
pokračovať v pondelok 18.04.2011 o 16.00 hod. .
-

K bodu 11./ Rôzne
Gabriela Kopnická – predniesla požiadavku administrátora webovej stránky obce pána Jozefa
Pačana na skvalitnenie stránky – poslanci aby podali návrhy na jej inováciu.
Milan Ferenc – oznámil, že starostovi obce bola zrušená pevná služobná telefónna linka, je
potrebné vyriešiť mobilný služobný telefón.
Starosta obce – požiadal poslancov, aby podali návrhy na zakúpenie služobného osobného
motorového vozidla.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách sa uznieslo:
A./ Ukladá:
1./ Poslancom obecného zastupiteľstva v termíne do 20.05.2011 podať návrhy na inováciu
a skvalitnenie internetovej stránky obce Slovinky a ich zaslanie administrátorovi webovej
stránky.
Hlasovanie – za: 5, proti:0, zdržal sa: 0, neprítomní ospravedlnení: 4
za: Bc. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Gabriela Kopnická,
Mgr. Slávka Michňová
neprítomní ospravedlnení: Marek Bencko, Ing. Mária Grisáková, Viera Mižigárová,
Mgr. Janka Smreková

A./ Žiada:
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1./ Starostu obce v termíne do 30.04.2011 o prevedenie zmeny účastníka súkromného
mobilného telefónu na služobný telefón.
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní ospravedlnení: 4
za: Bc. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Gabriela Kopnická,
Mgr. Slávka Michňová
neprítomní ospravedlnení: Marek Bencko, Ing. Mária Grisáková, Viera Mižigárová,
Mgr. Janka Smreková
A./ Žiada:
1./ Starostu obce do najbližšieho zasadnutia OZ pripraviť návrhy na výber a následnú kúpu
služobného osobného motorového vozidla.
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní ospravedlnení: 4
za: Bc. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Gabriela Kopnická,
Mgr. Slávka Michňová
neprítomní ospravedlnení: Marek Bencko, Ing. Mária Grisáková, Viera Mižigárová,
Mgr. Janka Smreková
K bodu 12./ Návrh na uznesenie
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo tento návrh schválilo.
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní ospravedlnení: 4
za: Bc. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Gabriela Kopnická,
Mgr. Slávka Michňová
neprítomní ospravedlnení: Marek Bencko, Ing. Mária Grisáková, Viera Mižigárová,
Mgr. Janka Smreková
K bodu 13./ Záver
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
Začiatok rokovania obecného zastupiteľstva dňa 15.04.2011 o 16.00 hod. .
Prerušenie rokovania obecného zastupiteľstva dňa 15.04.2011 o 23.10 hod. .
Pokračovanie schôdze obecného zastupiteľstva dňa 18.04.2011 o 16.00 hod. .
Ukončenie rokovania obecného zastupiteľstva dňa 18.04.2011 o 16.55 hod. .

Zapísala: Viera Lenartová

V Slovinkách, dňa 18.04.2011

Starosta obce
Michal Pačan

Overovatelia zápisnice: Ing. Mária Grisáková
Gabriela Kopnická
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