Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Slovinkách konaného dňa:
24.04.2012
K bodu 1./ Otvorenie zasadnutia
Starosta obce pán Michal Pačan otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva, na ktorom privítal
poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných. Ospravedlnil neúčasť poslankyne
Ing. Márie Grisákovej. Konštatoval, že na začiatku zasadnutia je prítomných 6 poslancov
a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Prítomní:
Poslanci: Marek Bencko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Mgr. Žaneta Chomová, Gabriela
Kopnická, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová
Zapisovateľka: Viera Lenartová
Ostatní prítomní: podľa prezenčnej listiny
K bodu 2./ Schválenie programu zasadnutia
Starosta obce predložil na schválenie návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva
v zmysle pozvánky. K predloženému návrhu boli tieto doplňujúce návrhy do programu:
Starosta obce podal návrh o doplnenie programu:
1./ Rôzne – zaradiť ako bod č. 6./
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomný ospravedlnený: 2
za: Marek Bencko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Mgr. Žaneta Chomová,
Gabriela Kopnická
zdržal sa: Mgr. Slávka Michňová
neprítomní ospravedlnení: Ing. Mária Grisáková, Viera Mižigárová
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením:
A./ Schvaľuje:
1. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva
1.) Otvorenie zasadnutia
2.) Schválenie programu zasadnutia
3.) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4.) Voľna návrhovej komisie
5.) Vyhlásenie nastúpenia náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Obecného
zastupiteľstva obce Slovinky
6.) Rôzne
7.) Záver
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomní ospravedlnení: 2
za: Marek Bencko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Mgr. Žaneta Chomová,
Gabriela Kopnická,
zdržal sa: Mgr. Slávka Michňová
neprítomní ospravedlnení: Ing. Mária Grisáková, Viera Mižigárová
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K bodu 3./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil Vieru Lenartovú a za overovateľov zápisnice
Kamilu Grisákovú a Mgr. Slávku Michňovú.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením:
A./ Určuje:
1./ Zapisovateľa zápisnice: Vieru Lenartovú.
2./ Overovateľov zápisnice: Kamilu Grisákovú a Mgr. Slávku Michňovú.
K bodu 4./ Voľba návrhovej komisie
Za predsedu návrhovej komisie starosta obce navrhol Mgr. Žanetu Chomovú a za člena
návrhovej komisie Mareka Bencka.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením:
A./ Volí:
1./ Predsedu návrhovej komisie: Mgr. Žanetu Chomovú a člena návrhovej komisie: Mareka
Bencka.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní ospravedlnení: 2
za: Marek Bencko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Mgr. Žaneta Chomová,
Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka Michňová
neprítomní ospravedlnení: Ing. Mária Grisáková, Viera Mižigárová
K bodu 5./ Vyhlásenie nastúpenia náhradníka na uprázdnený mandát poslanca
Obecného zastupiteľstva obce Slovinky
Podľa § 51 ods. 1 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení
neskorších predpisov, ak sa uprázdni v obecnom zastupiteľstve mandát, nastupuje za poslanca
obecného zastupiteľstva ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov vo
volebnom obvode, v ktorom sa uprázdnil mandát, ale nebol zvolený za poslanca.
Nastúpenie náhradníka vyhlási obecné zastupiteľstvo do 15 dní po tom, čo sa uprázdni
mandát a odovzdá mu osvedčenie o tom, že sa stal poslancom. Osvedčenie podpíše starosta
obce.
Anna Bučková nezávislý kandidát v súlade s § 25 ods.2, písm. c) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa listom zo dňa 11.04.2012 vzdala mandátu
poslanca Obecného zastupiteľstva v Slovinkách.
Mandát poslankyne Anny Bučkovej zanikol dňa 11.04.2012, t.j. vyhlásenie nastúpenia
náhradníka sa musí uskutočniť najneskôr do 25.04.2012.
Meno a priezvisko náhradníka sú uvedené v zápisnici volebnej komisie v Slovinkách. Podľa
zápisnice je náhradníkom Peter Pačan, KDH, SDKÚ-DS s počtom hlasov 196.
Týmto Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách vyhlásilo nastúpenie náhradníka na poslanca OZ
vo volebnom obvode č. 1 a starosta obce prečítal znenie tohto „vyhlásenia“. Vyhlásenie
nastúpenia náhradníka na poslanca OZ vo volebnom obvode č. 1 tvorí prílohu tejto zápisnice.
Poslanec je povinný zložiť sľub podľa § 25, ods. 1, písm. a) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na prvom zasadnutí obecného
zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením:
A./ Konštatuje:
1./ Poslankyňa pani Anna Bučková sa dňa 11.04.2012 písomne vzdala svojho poslaneckého
mandátu, čím podľa § 25 ods. 2, písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov zanikol jej mandát poslanca obecného zastupiteľstva.
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2./ Podľa § 51 ods. 1 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení
neskorších predpisov nastupuje za poslanca obecného zastupiteľstva ako náhradník Peter
Pačan, ktorý vo voľbách do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 27.11.2010 získal 196
platných hlasov.
B./ Vyhlasuje:
1./ Nastúpenie náhradníka pána Petra Pačana na uprázdnený mandát poslanca Obecného
zastupiteľstva v Slovinkách dňom 24.04.2012.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní ospravedlnení: 2
za: Marek Bencko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Mgr. Žaneta Chomová,
Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka Michňová
neprítomní ospravedlnení: Ing. Mária Grisáková, Viera Mižigárová
K bodu 6./ Rôzne
Starosta obce
- Prečítal podnet pre poslancov obecného zastupiteľstva od riaditeľky ZŠ Slovinky –
zváženie zotrvania postu predsedníčky komisie školstva, kultúry a športu. Vyzval
poslancov, aby sa k tomu vyjadrili.
Gabriela Kopnická
- Trvá na svojom rozhodnutí zo zastupiteľstva z 5.marca 2012.
Milan Ferenc
- Vyjadril svoj názor, že predsedníčka komisie je zaujatá proti vedeniu školy a tým
i škodí škole. Svoj názor nemení.
Marek Bencko
- Navrhuje zvolať stretnutie len pre situáciu v škole.
Gabriela Kopnická
- Navrhuje zlúčiť komisiu sociálnu, obchodu, služieb a cestovného ruchu s komisiou
školstva, kultúry a športu.
- Stále sa len riešia problémy, alebo sťažnosti, ktoré podáva poslankyňa Mgr. Slávka
Michňová na riaditeľku ZŠ.
Mg. Slávka Michňová
- Oslovila poslankyňu Gabrielu Kopnickú s požiadavkou, aby odpovedala, kedy sa
riešila sťažnosť, ktorá ňou bola podaná na riaditeľku školy, pričom tentokrát sa rieši
už druhý podnet zo strany riaditeľky na ňu.
Gabriela Kopnická
- Nevedela odpovedať kedy to bolo a ako to bolo a následne odmietla odpovedať.
Tvrdila, že stále je niečo, čo sa rieši okolo školy a len Mgr. Slávka Michňová s Ing.
Máriou Grisákovou majú niečo proti riaditeľke školy. Odvoláva sa na predchádzajúce
zasadnutie OZ, kde Mgr. Slávka Michňová upozornila na konanie riaditeľky školy,
bez uvedenia dôkazov.
Mgr. Slávka Michňová
- Je ochotná stretnúť sa a k všetkým svojím tvrdeniam predložiť písomné podklady
a upozornila na to, že ju pani Kopnická pranieruje na základe informácií iba z jednej
strany. Navyše, pre objasnenie činnosti komisie školstva, kultúry a športu v minulom
volebnom období, Mgr. Slávka Michňová oslovila jej bývalého predsedu, pána Jozefa
Semana, ktorý sa na zasadnutí komisie vyjadril, že nebolo potrebné vykonávať niečo,
bez čoho by futbalový klub nemohol existovať.
Gabriela Kopnická
- Obvinila Mgr. Slávku Michňovú, že nerieši veci s riaditeľkou školy, ale ide za
právnikom.
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Mgr. Slávka Michňová
- Upozornila pani Kopnickú, že nevie, koľkokrát za pani riaditeľkou bola a slušne ju na
nedostatky upozorňovala a práve z tohto dôvodu je situácia vo vzťahu k nej takáto.
Upozornila zastupiteľstvo, že riaditeľka školy súdny spor s ňou prehrala. Práve
riaditeľka školy svojim konaním pripravila školu o finančné prostriedky, ale to nikto
nerieši.
Viera Mižigárová
- Opýtala sa, koho by chceli vidieť na poste predsedníčky komisie, pričom riaditeľka si
žiada niekoho kompetentnejšieho, ale ona nevie, kto je kompetentnejší ako terajšia
predsedníčka.
Po diskusii k danej problematike sa poslankyňa Mgr. Slávka Michňová sama vzdala funkcie
predsedníčky komisie školstva, kultúry a športu a za predsedu navrhla pána Milana Ferenca.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením:
A./ Berie na vedomie:
1./ Vzdanie sa funkcie predsedníčky Komisie školstva, kultúry a športu Obecného
zastupiteľstva v Slovinkách poslankyne Mgr. Slávky Michňovej dňa 24.04.2012.
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný ospravedlnený: 1
za: Marek Bencko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Mgr. Žaneta Chomová,
Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová
neprítomný ospravedlnený: Ing. Mária Grisáková
Mgr. Slávka Michňová
- požiadala o prezentáciu jej listu pred poslancami.
Potom starosta obce prečítal list poslankyne Mgr. Slávky Michňovej adresovaný Obci
Slovinky, kde poslankyňa upozorňuje na konanie riaditeľsky ZŠ v Slovinkách, ktorá odmietla
dať súhlas k akcii ponúkanej ŽSR „Vlakom do múzeí a galérií“, využitím ktorej by jeden žiak
absolvoval prepravu vlakom do Košíc a späť za 0,30 €.
Starosta obce – niekoľkokrát sa vyjadril, že sa s riaditeľkou školy hneď na druhý deň spojí,
aby svoje konanie vysvetlila. Priznal, že na škole je dusná klíma. Na požiadanie Mgr. Slávky
Michňovej potvrdil, že vzťahov v škole je naštrbených veľa. Vyjadril myšlienku stretnutia za
jeho prítomnosti, prítomnosti riaditeľky školy a určitých ľudí.
Viera Mižigárová – uviedla, že riaditeľka školy by mala uviesť aspoň dôvod, prečo takto
konala.
Gabriela Kopnická
- je za to, aby ako poslankyňa mala možnosť roznášať Slovinský občasník
- navrhla požiadať Urbariát Vyšné Slovinky o prenájom parciel pod miestnymi
komunikáciami za 1 €.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením:
A./ Schvaľuje:
1./ Zaslanie žiadosti na Urbársku a pasienkovú spoločnosť, Urbariát Vyšné Slovinky
o prenájom parciel č. 542/1, 449, 703/1, 540, 463 a 621 pod miestnymi komunikáciami v časti
obce „Štreka“ v katastrálnom území Vyšné Slovinky uvedených na liste vlastníctva č. 1286 za
symbolickú sumu 1 €.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomný ospravedlnený: 1
za: Marek Bencko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Mgr. Žaneta Chomová,
Gabriela Kopnická, Viera Mižigárová
zdržal sa: Mgr. Slávka Michňová
neprítomný ospravedlnený: Ing. Mária Grisáková
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B./ Doporučuje:
1./ Starostovi obce zaslať žiadosť na Urbársku a pasienkovú spoločnosť, Urbariát Vyšné
Slovinky.
T: do 27.04.2012
Z: Starosta obce
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomný ospravedlnený: 1
za: Marek Bencko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Mgr. Žaneta Chomová,
Gabriela Kopnická, Viera Mižigárová
zdržal sa: Mgr. Slávka Michňová
neprítomný ospravedlnený: Ing. Mária Grisáková
Gabriela Kopnická
- navrhuje zvolať stretnutie so SVP a Urbariátom Vyšné Slovinky ohľadom riešenia
stavu koryta Slovinského potoka pri pánovi Fottovi.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením:
A./ Doporučuje:
1./ Starostovi obce zvolať stretnutie Slovenského vodohospodárskeho podniku, Urbariátu
Vyšné Slovinky a obce Slovinky ohľadom havarijného stavu koryta Slovinského potoka,
miestnej komunikácie a svahu pri pánovi Fottovi č. 437 v časti obce „Štreka“.
T: do 15.05.2012
Z: Starosta obce
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomný ospravedlnený: 1
za: Marek Bencko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Mgr. Žaneta Chomová,
Gabriela Kopnická, Viera Mižigárová
zdržal sa: Mgr. Slávka Michňová
neprítomný ospravedlnený: Ing. Mária Grisáková
Gabriela Kopnická
Navrhuje:
- riešiť koryto Slovinského potoka pri Osvetovej besede so SPP
- v rámci revitalizácie centra obce zrealizovať aj cestu „Štreka“ – ušetril by sa prevoz
techniky
- neplatičov zverejniť na internetovej stránke obce
- začať s prípravou pomenovania ulíc, požiadať ministerstvo vnútra o postup práce
- dať do poriadku Rokovací poriadok
- pivnica pri Michalovi Nemčíkovi – požiadať urbariát o odstránenie
Viera Mižigárová
- navrhuje vyčistiť cesty od zimného posypového materiálu požiarnickou cisternou
- vyhlásiť jarné upratovanie
- vyzametať pred poštou
Gabriela Kopnická
- navrhuje vyčistiť aj potoky
Marek Bencko
- pozberať orezané konáre pri Michalovi Mnichovi vo Vyšných Slovinkách
Milan Ferenc
- určiť termín pre folklórne slávnosti a začať s prípravou
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K bodu 7./ Záver
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
Začiatok rokovania obecného zastupiteľstva: 16,00 hod.
Ukončenie rokovania obecného zastupiteľstva: 17,35 hod.

Zapísala Viera Lenartová

V Slovinkách, dňa 24.04.2012

Starosta obce
Michal Pačan

Overovatelia zápisnice: Kamila Grisáková
Mgr. Slávka Michňová
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