Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Slovinkách konaného dňa:
27.05.2013
VII. zasadnutie
K bodu 1./ Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila zástupkyňa starostu obce pani Gabriela
Kopnická. Privítala starostu obce, poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných.
Predsedajúca zástupkyňa starostu obce ospravedlnila neúčasť poslancov Kamily Grisákovej,
Jána Nunharta a Mgr. Žanety Župinovej. Konštatovala, že na začiatku zasadnutia je
prítomných 6 poslancov a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Prítomní:
Poslanci: Marek Bencko, Milan Ferenc, Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka Michňová, Viera
Mižigárová, Peter Pačan
Hlavný kontrolór: Ing. Vladimír Vaščák
Zapisovateľka: Viera Lenartová
Ostatní prítomní: podľa prezenčnej listiny

K bodu 2./ Schválenie programu zasadnutia
Predsedajúca zástupkyňa starostu obce pani Gabriela Kopnická predložila poslancom
obecného zastupiteľstva na schválenie návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva
v zmysle pozvánky. K predloženému návrhu neboli žiadne doplňujúce návrhy do programu.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením:
D./ Schvaľuje:
1./Program zasadnutia obecného zastupiteľstva:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia prijatých uznesení
Pripomienky občanov
Správa o výsledkoch kontrol
Návrh VZN obce Slovinky č. 2/2013 o podmienkach chovu a držania psov
Návrh VZN obce Slovinky č. 3/2013 o verejnom poriadku
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10. Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií Obecného zastupiteľstva v Slovinkách
11. Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Obecného zastupiteľstva v Slovinkách
12. Dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine Základnej školy v Slovinkách
13. Výzva ROP opatrenie 4.1a
14. Rôzne
15. Diskusia
16. Záver
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnení: 3
za:Marek Bencko, Milan Ferenc, Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka Michňová,
Viera Mižigárová, Peter Pačan
ospravedlnení:Kamila Grisáková,Ján Nunhart, Mgr. Žaneta Župinová

K bodu 3./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zástupkyňa starostu obce pani Gabriela Kopnická určila za zapisovateľku zápisnice pani
Vieru Lenartovú a za overovateľov zápisnice Mareka Bencka a Milana Ferenca. Obecné
zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením:
L./ Určuje:
1./ Zapisovateľa zápisnice: Vieru Lenartovú.
2./Overovateľov zápisnice: Mareka Bencka a Milana Ferenca.

K bodu 4./ Voľba návrhovej komisie
Za predsedu návrhovej komisie zástupkyňa starostu obce navrhla poslankyňu Mgr. Slávku
Michňovú a za člena návrhovej komisie poslanca Petra Pačana. Obecné zastupiteľstvo
v Slovinkách uznesením:
I./ Volí:
1./ Predsedu návrhovej komisie: Mgr. Slávku Michňovú.
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 1, ospravedlnení: 3
za:Marek Bencko, Milan Ferenc, Gabriela Kopnická, Viera Mižigárová, Peter Pačan
zdržal sa:Mgr. Slávka Michňová
ospravedlnení:Kamila Grisáková,Ján Nunhart, Mgr. Žaneta Župinová
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2./Člena návrhovej komisie: Petra Pačana.
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 1, ospravedlnení: 3
za:Marek Bencko, Milan Ferenc, Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka Michňová,
Viera Mižigárová,
zdržal sa:Peter Pačan
ospravedlnení:Kamila Grisáková,Ján Nunhart, Mgr. Žaneta Župinová

K bodu 5./ Kontrola plnenia prijatých uznesení
Správu o plnení prijatých uznesení z predošlého zasadnutia obecného zastupiteľstva podala
zástupkyňa starostu obce pani Gabriela Kopnická. Ku kontrole plnenia prijatých uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením:
L./ Určuje:
1./ Termín odovzdania plánu práce predsedom komisií obecného zastupiteľstva na 2. polrok
2013.
T: do 24.06.2013
Z: predsedovia komisií
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 1, ospravedlnení: 3
za:Marek Bencko, Milan Ferenc, Gabriela Kopnická, Viera Mižigárová, Peter Pačan
zdržal sa:Mgr. Slávka Michňová
ospravedlnení:Kamila Grisáková,Ján Nunhart, Mgr. Žaneta Župinová

K bodu 6./ Pripomienky občanov
Jozef Karolčík
-

Jozef Karolčík a Tomáš Bednár prezentovali obecnému zastupiteľstvu svoju aktivitu
v oblasti športu. Majú záujem vybudovať posilňovňu v Osvetovej besede
v Slovinkách. Na dôkaz toho, že šport pestujú a rozvíjajú, chcú zorganizovať
v mesiacoch jún až júl 2013 na obecnom futbalovom ihrisku športovú akciu „Fit day“.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením:

A./ Berie na vedomie:
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1./ Organizáciu športovej akcie pod názvom „Fit day“ realizovanú v období jún – júl 2013 na
obecnom futbalovom ihrisku.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnení: 3
za:Marek Bencko, Milan Ferenc, Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka Michňová,
Viera Mižigárová, Peter Pačan
ospravedlnení:Kamila Grisáková,Ján Nunhart, Mgr. Žaneta Župinová
Ing. Mária Grisáková
-

Pripomenula, že: je potrebné zabezpečiť kosenie verejných priestranstiev, ošetriť po
zime okrasné dreviny, v revitalizovanej časti obce – zarastajú chodníky burinou, či
obec uplatňuje reklamácie – v určitých miestach sa drví betón.

Mgr. Slávka Michňová
-

Revitalizácia obce – parkovacie miesta pôvodne označené na bielo, jeden pás je
červený.

Viera Mižigárová
-

Chodník okolo ihriska- pokosiť.

K bodu 7./ Správa o výsledkoch kontrol
Na základe uznesenia schválilo obecné zastupiteľstvo návrh plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra na 1. polrok 2013. V zmysle uvedeného hlavný kontrolór obce Ing.
Vladimír Vaščák predložil poslancom obecného zastupiteľstva správu o výsledkoch následnej
kontroly a to: Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva prijatých od 01.01.2012 (za rok
2012).Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením:
A./ Berie na vedomie:
1./ Správu o výsledku následnej kontroly a to: Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva za
rok 2012 s tým, že uznesenieč. VII/56/2012 a VIII/77/2012 je splnené.
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 1, ospravedlnení: 3
za:Marek Bencko, Milan Ferenc, Gabriela Kopnická, Viera Mižigárová, Peter Pačan
zdržal sa:Mgr. Slávka Michňová
ospravedlnení:Kamila Grisáková,Ján Nunhart, Mgr. Žaneta Župinová

K bodu 8./ Návrh VZN obce Slovinky č. 2/2013 o podmienkach chovu a držania psov
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Zástupkyňa starostu obce pani Gabriela Kopnická predložila poslancom obecného
zastupiteľstva návrh VZN obce Slovinky č. 2/2013 o niektorých podmienkach chovu
a držania psov.
Všeobecne záväzné nariadenie o niektorých podmienkach držania psov je potrebné prijať
z dôvodu zmeny zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania
psov a je potrebné určiť špecifické pravidlá pre potreby našej obce. Všeobecne záväzné
nariadenie je rozčlenené do článkov. V jednotlivých článkoch sú upravené: predmet
všeobecne záväzného nariadenia, jednotlivé pojmy, upravuje evidenciu psov, podrobnosti
o vodení psa, povinnosti držiteľa a určuje sankcie pri porušení tohto všeobecne záväzného
nariadenia.
Zákon stanovuje iba základné pravidlá vodenia psov, preto je potrebné určiť podrobné
podmienky. V ustanoveniach sú navrhnuté podmienky držania psov a zároveň sa špecifikujú
a konkretizujú zákazy vhodné pre našu obec tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana
obyvateľov obce a dodržané práva majiteľov psov.
Toto všeobecne záväzné nariadenie o niektorých podmienkach chovu a držania psov bolo
pripomienkované. Je upravené a je predložené obecnému zastupiteľstvu na schválenie.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní návrhu VZN obce Slovinky č. 2/2013
o niektorých podmienkach chovu a držania psov uznesením:
D./ Schvaľuje:
1./ Predložené pripomienky k VZN obce Slovinky č. 2/2013 o niektorých podmienkach chovu
a držania psov.
2./ VZN obce Slovinky č. 2/2013 o niektorých podmienkach chovu a držania psov.
Hlasovanie – za: 3, proti: 0, zdržal sa: 2, nehlasoval: 1, ospravedlnení: 3
za: Marek Bencko, Milan Ferenc, Gabriela Kopnická
zdržal sa: Viera Mižigárová, Peter Pačan
nehlasoval: Mgr. Slávka Michňová
ospravedlnení: Kamila Grisáková, Ján Nunhart, Mgr. Žaneta Župinová
Toto uznesenie hlasovaním obecného zastupiteľstva neprešlo.

K bodu 9./ Návrh VZN obce Slovinky č. 3/2013 o verejnom poriadku
Zástupkyňa starostu obce pani Gabriela Kopnická predložila poslancom obecného
zastupiteľstva návrh VZN obce Slovinky č. 3/2013 o verejnom poriadku.
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Doteraz platné všeobecne záväzné nariadenie o ochrane verejného poriadku bolo prijaté ešte
v roku 1998. V rámci revízie všeobecne záväzných nariadení predkladateľka navrhuje prijať
nové znenie všeobecne záväzného nariadenia o ochrane verejného poriadku, ktoré obsahuje
sankcie v novej mene. VZN je rozšírené o základné pojmy a upravené podľa smernice 5/2012
o pravidlách tvorby VZN a ostatných noriem obce Slovinky vydaná starostom obce.
Toto všeobecne záväzné nariadenie o verejnom poriadku bolo pripomienkované. Je upravené
a je predložené obecnému zastupiteľstvu na schválenie.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní návrhu VZN obce Slovinky č. 3/2013
o verejnom poriadku uznesením:
D./ Schvaľuje:
1./ Predložené pripomienky k VZN obce Slovinky č. 3/2013 o verejnom poriadku.
2./ VZN obce Slovinky č. 3/2013 o verejnom poriadku.
Hlasovanie – za: 2, proti: 0, zdržal sa: 3, nehlasoval: 1, ospravedlnení: 3
za: Milan Ferenc, Gabriela Kopnická
zdržal sa: Marek Bencko, Viera Mižigárová, Peter Pačan
nehlasoval: Mgr. Slávka Michňová
ospravedlnení: Kamila Grisáková, Ján Nunhart, Mgr. Žaneta Župinová
Toto uznesenie hlasovaním obecného zastupiteľstva neprešlo.

K bodu 10./ Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií Obecného zastupiteľstva v
Slovinkách
Návrh Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií Obecného zastupiteľstva v Slovinkách
predložila poslancom obecného zastupiteľstva zástupkyňa starostu obce pani Gabriela
Kopnická. Na základe dohody poslancov na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa
29.04.2013 bol spracovaný tento Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií Obecného
zastupiteľstva v Slovinkách na zverejňovanie zápisníc. Tento dodatok ukladá predsedom
komisií zabezpečiť zverejnenie zápisníc.
Pripomienka:Predseda komisie je zodpovedný za dodanie zápisnice v elektronickej podobe na
obecný úrad do 7 dní odo dňa zasadnutia komisie.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní návrhu Dodatku č. 1 k Rokovaciemu
poriadku komisií Obecného zastupiteľstva v Slovinkách uznesením:
D./ Schvaľuje:
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1./ Pripomienky k Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií Obecného zastupiteľstva
v Slovinkách.
2./Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií Obecného zastupiteľstva v Slovinkách.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnení: 3
za:Marek Bencko, Milan Ferenc, Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka Michňová,
Viera Mižigárová, Peter Pačan
ospravedlnení:Kamila Grisáková,Ján Nunhart, Mgr. Žaneta Župinová

K bodu 11./ Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Obecného zastupiteľstva
v Slovinkách
Návrh Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku Obecného zastupiteľstva v Slovinkách
predložila poslancom zástupkyňa starostu obce pani Gabriela Kopnická. Tento dodatok bol
vypracovaný z dôvodu zabezpečenia plynulého a nerušeného konania zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
Poslanci v rozprave sa nestotožnili s predloženým návrhom dodatku.
Predkladateľka tento návrh stiahla z rokovania.
Poslanec Peter Pačan o 17,45 hod. sa ospravedlnil a odišiel zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva.

K bodu 12./ Dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine Základnej školy v Slovinkách
Návrh Dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine Základnej školy v Slovinkách poslancom predložila
zástupkyňa starostu obce pani Gabriela Kopnická. Z dôvodu legislatívnych zmien je potrebné
nahradiť doterajšiu Zriaďovaciu listinu Základnej školy v Slovinkách č.j. 013749-001 zo dňa
06.06.2002 vydanú Okresným úradom v Spišskej Novej Vsi vrátane jej neskorších dodatkov.
Je upravená v súlade s § 6 ods. 2 a § 22 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.
523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Pripomienky k predloženému návrhu podala poslankyňa Mgr. Slávka Michňová.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní návrhu Dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine
Základnej školy v Slovinkách uznesením:
D./ Schvaľuje:
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1./ Pripomienky k Dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine Základnej školy v Slovinkách.
2./Dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine Základnej školy v Slovinkách.
Hlasovanie – za: 3, proti: 0, zdržal sa: 1, nehlasoval: 1, ospravedlnení: 4
za:Marek Bencko, Milan Ferenc, Gabriela Kopnická,
zdržal sa:Viera Mižigárová
nehlasoval:Mgr. Slávka Michňová,
ospravedlnení:Kamila Grisáková,Ján Nunhart, Mgr. Žaneta Župinová, Peter Pačan

K bodu 13./ Výzva ROP opatrenia 4.1a
Zástupkyňa starostu obce pani Gabriela Kopnická predložila obecnému zastupiteľstvu Výzvu
ROP opatrenie 4.1a.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Regionálneho operačného
programu prioritná os 4 Regenerácia sídiel opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel, oblasť podpory –
obnova obcí postihnutých povodňami. Oprávneným žiadateľom je obec, ktorá predloží
záznam verifikačnej komisie s presným výkazom škôd spôsobených povodňami v roku 2010
a celková hodnota verifikovanej škody v zázname verifikačnej komisie s presným výkazom
škôd spôsobených povodňami v roku 2010 je vyššia ako 110000 €. Celková hodnota
verifikovanej škody spôsobenej povodňami v obci Slovinky je 125000 €. Takže obec
Slovinky je oprávneným žiadateľom na predkladanie žiadosti. Predpokladaným zámerom pre
túto výzvu je dokončenie chodníka a cesty okolo gréckokatolíckej fary. Dokončenie kanála
okolo fary až do úseku kde sa vlieva do Slovinského potoka. Pokračovanie chodníka od
obecného úradu až po koniec pozemku pána Bardoviča a revitalizácia priestranstva v okolí
obecného úradu s výstavbou altánku, nových lavičiek amfiteátra a biologických toaliet.
Plánom je aj výsadba nových zelených plôch.
Gabriela Kopnická – oznámila, ktoré firmy podali, respektíve reagovali na výzvu (cenovú
ponuku).
Ing. Mária Grisáková – doplniť štúdiu – kanál ihrisko. Koľko je alokovaných finančných
prostriedkov.
Gabriela Kopnická – je to pre obce postihnuté povodňami.
Ing. Vladimír Vaščák ospravedlnil svoju účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva a o 18,15
hod. odišiel.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní výzvy na predkladanie žiadostí
o nenávratný finančný príspevok v rámci Regionálneho operačného programu uznesením:
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C./ Súhlasí:
1./ So začatím prípravných prác na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci
Regionálneho operačného programu, prioritná os 4 Regenerácia sídiel opatrenie 4.1
Regenerácia sídiel.
Hlasovanie – za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 1, ospravedlnení: 4
za:Marek Bencko, Milan Ferenc, Gabriela Kopnická, Viera Mižigárová
nehlasoval:Mgr. Slávka Michňová,
ospravedlnení:Kamila Grisáková,Ján Nunhart, Mgr. Žaneta Župinová, Peter Pačan

K bodu 14./ Rôzne
Gabriela Kopnická
-

Informovala poslancov, že obec Slovinky jedná s likvidátorom BANE Spišská Nová
Ves, š.p. v likvidácii, Štefánikovo námestie 4, 052 54 Spišská Nová Ves o možnosti
odkúpenia pozemku parc. č. 478/3 o výmere 4399 m2 v k.ú. Nižné Slovinky na LV č.
40 od BANE Spišská Nová Ves, š.p. v likvidácii. Jedná sa o pozemok pri obecnom
úrade za amfiteátrom. Orientačná cena pozemku je 0,85 €/m2. V prípade ak by sa
konala verejná dražba, tak sa jej zúčastniť.

Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní tejto informácie uznesením:
C./ Súhlasí:
1./ S podaním žiadosti o odkúpenie pozemku parc. č. 478/3 o výmere 4399 m2 v katastrálnom
území Nižné Slovinky na LV č. 40 od Bane Spišská Nová Ves, š.p. v likvidácii.
Hlasovanie – za: 4, proti: 0, zdržal sa: 1, ospravedlnení: 4
za:Marek Bencko, Milan Ferenc, Gabriela Kopnická, Viera Mižigárová
zdržal sa:Mgr. Slávka Michňová,
ospravedlnení:Kamila Grisáková,Ján Nunhart, Mgr. Žaneta Župinová, Peter Pačan

Gabriela Kopnická
-

Podala návrh na odvolanie poslanca pána Jána Nunharta z členstva z komisie ochrany
verejného poriadku, životného prostredia, lesného a vodného hospodárstva z radov
občanov.

Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní tohto návrhu uznesením:
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J./ Odvoláva:
1./ Poslanca Jána Nunharta z komisie ochrany verejného poriadku, životného prostredia,
lesného a vodného hospodárstva.
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnení: 4
za:Marek Bencko, Milan Ferenc, Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka Michňová,
Viera Mižigárová
ospravedlnení:Kamila Grisáková,Ján Nunhart, Mgr. Žaneta Župinová, Peter Pačan

Gabriela Kopnická
-

Podala návrh na schválenie ročného členského príspevku 0,5 €/obyvateľa za účelom
realizácie prístupu LEADER na území Miestnej akčnej skupiny Sľubica.

Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní návrhu uznesením:
C./ Súhlasí:
1./ S výškou ročného členského príspevku 0,5 €/obyvateľa a to za účelom realizácie prístupu
LEADER na území Miestnej akčnej skupiny Sľubica.
Hlasovanie – za: 4, proti: 0, zdržal sa: 1, ospravedlnení: 4
za:Marek Bencko, Milan Ferenc, Gabriela Kopnická, Viera Mižigárová
zdržal sa:Mgr. Slávka Michňová,
ospravedlnení:Kamila Grisáková,Ján Nunhart, Mgr. Žaneta Župinová, Peter Pačan

Starosta obce Michal Pačan
-

Prečítal poslancom Dodatok č. 4 k „Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu“.

Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní dodatku uznesením:
D./ Schvaľuje:
1./ Dodatok č. 4 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu.
Hlasovanie – za: 4, proti: 0, zdržal sa: 1, ospravedlnení: 4
za:Marek Bencko, Milan Ferenc, Gabriela Kopnická, Viera Mižigárová
zdržal sa:Mgr. Slávka Michňová,
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ospravedlnení:Kamila Grisáková,Ján Nunhart, Mgr. Žaneta Župinová, Peter Pačan

Starosta obce Michal Pačan
-

Podal informáciu poslancom „Občianske hliadky v prostredí MRK“. Vychádzal
z pomôcky k vypracovaniu žiadosti o NFP zameranej na oprávnenú činnosť výzvy OP
ZaSI – FSR – 2012/2.1/02. Táto pomôcka vychádza z metodickej príručky Rómske
občianske hliadky v marginalizovaných rómskych komunitách, ktorú vydalo
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Úrad splnomocnenca vlády pre rómske
komunity a je prispôsobená podmienkam financovania z OP ZaSI. Pomôcka má pre
žiadateľa odporúčací charakter a nie je záväzná. Termín uzavretia II. kola výzvy na
predkladanie žiadosti na Fond sociálneho rozvoja o NFP je 31.05.2013. Termín
uzavretia III. kola výzvy na predkladanie žiadosti o NFP je 31.10.2013. Oprávnení
žiadatelia sú obce a mestá, v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Cieľom občianskej hliadky v prostredí MRK je využitie nástroja občianskej hliadky
v obciach na podporu komunitného rozvoja, na posilnenie miestneho aktivizmu, na
zníženie páchania protispoločenských konaní, na udržiavaní verejného poriadku
a štandardnej kvality životného prostredia v lokalitách, v ktorých žijú obyvatelia
marginalizovaných rómskych komunít.

Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní informácie o občianskej hliadke
v prostredí MRK uznesením:
D./ Schvaľuje:
1./ Podanie žiadosti na Fond sociálneho rozvoja - Výzva: OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02.
Rámcova aktivita: 2.1.4 Aktivity zamerané na podporu komunitnej práce a na vyvolanie
a podporovanie zmeny v rámci miestnych spoločenstiev a senzibilizačné aktivity.
T: do 31.05.2013
Z: starosta obce
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnení: 4
za:Marek Bencko, Milan Ferenc, Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka Michňová,
Viera Mižigárová
ospravedlnení:Kamila Grisáková,Ján Nunhart, Mgr. Žaneta Župinová, Peter Pačan

Mgr. Slávka Michňová
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-

Prečítala list obecnému zastupiteľstvu. List tvorí prílohu tejto zápisnice. Potom podala
„Interpeláciu poslanca č. 1“ adresovanú Obci Slovinky pani Gabriele Kopnickej
poverenej zástupkyni starostu obce.

Poslanci mali pripomienky k Slovinskému občasníku:
-

V hlavičke uvádzať obdobie mesiacov.
Vyhýbať sa gramatickým chybám.
Viacej článkov o dianí v obci.
Roznos občasníka – znovu poslanci podľa svojich rajónov.

Mgr. Slávka Michňová
-

Pokosiť kanál od č.d. 258 po ihrisko, pokosiť cintorín a revitalizovanú časť obce.

Viera Mižigárová
-

Pokosiť chodník okolo ihriska.

K bodu 15./ Diskusia
Poslanci nemali žiadny diskusný príspevok. Diskusia bola umožnená ku každému bodu
rokovania.

K bodu 16/ Záver
Zástupkyňa starostu obce pani Gabriela Kopnická na záver poďakovala všetkým prítomným
za účasť a zasadnutie ukončila.
Začiatok rokovania obecného zastupiteľstva: 16,20 hod.
Ukončenie rokovania obecného zastupiteľstva: 18,42 hod.

Zapísala: Viera Lenartová
V Slovinkách, dňa: 27.05.2013

Gabriela Kopnická
poverená zástupkyňa starostu obce

Overovatelia zápisnice: Marek Bencko
Milan Ferenc
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