Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Slovinkách konaného dňa
29.12.2016
X. zasadnutie
K bodu 1./ Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájila a viedla starostka obce pani Gabriela Kopnická.
Privítala poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných. Konštatovala, že na
začiatku zasadnutia je prítomných 6 poslancov a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Začiatok rokovania obecného zastupiteľstva: 16,00 hod.
Prítomní:
Poslanci: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec,
Mgr. Slávka Michňová, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
Hlavná kontrolórka obce: Jitka Puhallová
Zapisovateľka: Viera Lenartová
Ostatní prítomní: podľa prezenčnej listiny

K bodu 2./ Schválenie programu zasadnutia
Predsedajúca starostka obce pani Gabriela Kopnická predložila poslancom obecného
zastupiteľstva na schválenie návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva v zmysle
pozvánky.
K predloženému návrhu programu rokovania obecného zastupiteľstva poslankyňa Mgr.
Slávka Michňová podala tento pozmeňujúci návrh.
1./ Bod 12./ Interpelácie poslancov zaradiť do programu ako bod č. 7./, potom ako bod č. 8./
Rozpočtové opatrenia, bod č. 9./ Návrh rozpočtu obce na rok 2017, bod č. 10./ Rôzne, bod č.
11./ Návrh na odkúpenie časti parcely č. 266/1, k.ú. Nižné Slovinky a ostatné body radovo
posunúť.
Hlasovanie – za: 4, proti: 1, zdržal sa: 1, neprítomný: 1
za: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Mgr. Slávka Michňová, Peter Zavada
proti: Bc. Jozef Mnich
zdržal sa: Jozef Hudec
neprítomný: Mgr. Jana Adamisová
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. X/114/2016:
D./ Schvaľuje:
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1. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Voľba návrhovej komisie
5. Kontrola plnenia prijatých uznesení
6. Pripomienky občanov
7. Interpelácie poslancov
8. Rozpočtové opatrenia
9. Návrh rozpočtu obce na rok 2017
10. Rôzne
11. Návrh na odkúpenie časti parcely č. 266/1, k.ú. Nižné Slovinky
12. Zateplenie budovy Materskej školy v Slovinkách
13. Návrh VZN č. 4/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach na území obce Slovinky
14. Diskusia
15. Záver
Hlasovanie – za: 4, proti: 1, zdržal sa: 1, neprítomný: 1
za: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Mgr. Slávka Michňová, Peter Zavada
proti: Bc. Jozef Mnich
zdržal sa: Jozef Hudec
neprítomný: Mgr. Jana Adamisová
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

K bodu 3./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starostka obce pani Gabriela Kopnická určila za zapisovateľku zápisnice pani Vieru
Lenartovú a za overovateľov zápisnice pána Jozefa Hudeca a pani Ing. Máriu Grisákovú.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. X/115/2016:
L./ Určuje:
1./ Zapisovateľa zápisnice: Vieru Lenartovú.
2./ Overovateľov zápisnice: Jozefa Hudeca a Ing. Máriu Grisákovú.

K bodu 4./ Voľba návrhovej komisie
Za predsedu návrhovej komisie starostka obce pani Gabriela Kopnická navrhla pána Bc.
Jozefa Mnicha a za člena návrhovej komisie pána Mgr. Dominika Ďorka. Obecné
zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. X/116/2016:
I./ Volí:
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1./ Predsedu návrhovej komisie: Bc. Jozefa Mnicha.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1
za: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Mgr. Slávka Michňová,
Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
neprítomný: Mgr. Jana Adamisová
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.
2./ Člena návrhovej komisie: Mgr. Dominika Ďorka.
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomný: 1
za: Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Mgr. Slávka Michňová, Bc. Jozef Mnich,
Peter Zavada
zdržal sa: Mgr. Dominik Ďorko
neprítomný: Mgr. Jana Adamisová
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

K bodu 5./ Kontrola plnenia prijatých uznesení
Plnenie prijatých uznesení z predošlého zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
15.12.2016 podala starostka obce pani Gabriela Kopnická.

K bodu 6./ Pripomienky občanov
V tomto bode vystúpila poslankyňa Mgr. Slávka Michňová a opýtala sa starostky obce, či
bola vedená komunikácia s pani riaditeľkou základnej školy ohľadom vedenia krúžkov.
Občania nepodali pripomienky.

K bodu 7./ Interpelácie poslancov
Poslankyňa Mgr. Slávka Michňová písomnou formou interpelovala starostku obce.

K bodu 8./ Rozpočtové opatrenia
Ing. Anna Krajňáková, pracovníčka obecného úradu, predložila poslancom obecného
zastupiteľstva Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 23/2016. Na základe oznámenia
o úprave finančných prostriedkov na rok 2016 požiadala základná škola o zmenu v rozpočte
príjmov aj výdavkov. Na základe oznámenia sa zmenila aj dotácia pre MŠ na predškolákov.
Podľa § 14 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004
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účelovo určené prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu nepodliehajú schvaľovaniu
orgánom obce.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní Rozpočtového opatrenia starostky obce č.
23/2016 uznesením č. X/117/2016:
A./ Berie na vedomie:
1./ Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 23/2016.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1
za: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Mgr. Slávka Michňová,
Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
neprítomný: Mgr. Jana Adamisová
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.
16,15 hod. – na zasadnutie obecného zastupiteľstva sa dostavila poslankyňa Mgr. Jana
Adamisová.
Ing. Anna Krajňáková, pracovníčka obecného úradu, predložila Obecnému zastupiteľstvu
v Slovinkách návrh Rozpočtového opatrenia č. 24/2016. Návrh spracovateľka Ing. Anna
Krajňáková zdôvodnila. Vzhľadom k tomu, že podielové dane, ktoré tvoria rozhodujúcu
príjmovú položku obce, boli ku koncu roka navýšené o 20.831,- € oproti plánovanej výške, je
potrebné túto položku na strane príjmov upraviť a následne možné uvedené finančné
prostriedky použiť na úhradu poistného protipovodňových opatrení a tiež čiastočnú úhradu
prác vykonaných v Materskej škole Slovinky a tým odľahčiť rozpočet výdavkov na rok 2017
v uvedených položkách.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní Rozpočtového opatrenia č. 24/2016
uznesením č. X/118/2016:
D./ Schvaľuje:
1./ Rozpočtové opatrenie č. 24/2016.
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec,
Mgr. Slávka Michňová, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

Ing. Anna Krajňáková, pracovníčka obecného úradu, predložila poslancom obecného
zastupiteľstva Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 25/2016. Zmenu rozpočtu výdavkov si
vyžiadal nákup nových vianočných ozdôb do obce, navýšenie všeobecného materiálu
a kancelárskych potrieb, odbornej literatúry, nákup stravných lístkov a verejné obstarávanie
na rekonštrukciu a údržbu materskej školy. Na vykrytie zvýšených výdavkov boli použité
zvýšené príjmy za výherné hracie automaty, poplatky za miestny rozhlas, kopírovanie,
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cintorínske poplatky a príjmy za predaj evidenčných známok pre psov, kuka nádob, tiež
nevyčerpané výdavky na cestovné, všeobecný materiál PO, servis a údržba OCU, servis
a údržbu osobných áut, pracovné odevy na OCU, školenia, vydávanie občasníka a odmeny za
dohody.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní Rozpočtového opatrenia starostky obce č.
25/2016:
A./ Berie na vedomie:
1./ Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 25/2016.
Hlasovanie – za: 3, proti: 0, zdržal sa: 3, nehlasoval: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich
zdržal sa: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Peter Zavada
nehlasoval: Mgr. Slávka Michňová
Hlasovaním nebolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh nebol prijatý.

Ing. Anna Krajňáková, pracovníčka obecného úradu, predložila Obecnému zastupiteľstvu
v Slovinkách návrh Rozpočtového opatrenia č. 26/2016. Návrh spracovateľka Ing. Anna
Krajňáková zdôvodnila. Poštovné a telekomunikačné služby boli navýšené z dôvodu nákladov
na stavebný úrad, zvýšenie výdavkov na verejné osvetlenie vzniklo z potreby vytvorenia
nových stĺpov v obci, všeobecný materiál je navýšený aj z dôvodu, že je tu zatiaľ naúčtovaný
materiál, u ktorého je predpoklad úhrady z ÚP, u MŠ je účtovaný na položke všeobecný
materiál na údržbu, čistiace prostriedky aj kancelárske potreby a publikácie. Zvýšené výdavky
na údržbu výpočtovej techniky boli spôsobené vyššou faktúrou za kópie za minulý rok.
Údržby softwearu sú naúčtované ročné výdavky na administrátora, ročný poplatok na
programy, vstup isamospráva, internet. Položka poistenie motorových vozidiel je vyššia
z dôvodu, že je tu naúčtovaná aj daň z motorových vozidiel a nové poistenie strojov. Nová
položka Príspevok na realizáciu triedeného zberu odpadov vyplýva z uznesenia Valného
zhromaždenia SEZO Spiš.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní návrhu Rozpočtového opatrenia č.
26/2016:
D./ Schvaľuje:
1./ Rozpočtové opatrenie č. 26/2016.
Hlasovanie – za: 3, proti: 0, zdržal sa: 4
za: Mgr. Jana Adamisová, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich
zdržal sa: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Mgr. Slávka Michňová, Peter Zavada
Hlasovaním nebolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh nebol prijatý.
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K bodu 9./ Návrh rozpočtu obce na rok 2017
Ing. Anna Krajňáková, pracovníčka obecného úradu, predložila poslancom obecného
zastupiteľstva návrh Rozpočtu obce Slovinky na rok 2017. Na zasadnutí obecného
zastupiteľstva konanom dňa 15.12.2016 bol Poslaneckým klubom pri Obecnom zastupiteľstve
v Slovinkách predložený protinávrh Rozpočtu obce Slovinky na rok 2017. Na základe
skutočnosti, že protinávrh je nereálny v niektorých položkách a nevystihuje situáciu
v budúcom roku, bol starostkou obce prepracovaný ďalší návrh rozpočtu obce na rok 2017
s ohľadom na niektoré skutočnosti, ktoré vznikli v priebehu tvorby rozpočtu, ale aj
pripomienok poslaneckého klubu.
Jedným z väčších zásahov poslaneckého klubu bolo znižovanie miezd administratívnych
zamestnancov a pracovníkov technického úseku obce. Každým rokom sa zvyšujú nároky na
administratívu cez prenesené kompetencie štátu a začíname nové plánovacie obdobie fondov
EU, na čo je potrebné mať dostatočný pracovný fond, aby sme zvládli zapojenie sa do výziev.
Naším spoločným cieľom je rozvíjať aktivity v obci a zveľaďovať majetok obce aj
s podporou európskych fondov. Technický úsek supluje dodávateľov prác s menším objemom
finančných prostriedkov, čím obec ušetrí a efektívnejšie nakladá s finančnými prostriedkami.
Do rozpočtu obce boli doplnené položky na vypracovanie projektových dokumentácií,
spoluúčasti na projektoch a konkretizované kapitálové výdavky. Niektoré položky boli na
základe metodického usmernenia z MF SR presunuté z kapitálových do bežných výdavkov.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní návrhu Rozpočtu obce Slovinky na rok
2017:
1./ Posledná úprava Rozpočtu obce Slovinky na rok 2017 predložená starostkou obce.
D./ Schvaľuje:
1./ Rozpočet obce Slovinky na rok 2017.
Hlasovanie – za: 3, proti: 0, zdržal sa: 4
za: Mgr. Jana Adamisová, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich
zdržal sa: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Mgr. Slávka Michňová, Peter Zavada
Hlasovaním nebolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh nebol prijatý.

2./ Upravený Rozpočet obce Slovinky na rok 2017, predložený poslaneckým klubom ako
protinávrh rozpočtu.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. X/119/2016:
D./ Schvaľuje:
1./ Upravený Rozpočet obce Slovinky na rok 2017, predložený poslaneckým klubom ako
protinávrh rozpočtu.
Hlasovanie – za: 4, proti: 3, zdržal sa: 0
za: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Mgr. Slávka Michňová, Peter Zavada
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proti: Mgr. Jana Adamisová, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

K bodu 10./ Rôzne
V bode Rôzne sa prerokovalo:
Ing. Mária Grisáková
-

oznámila, že elektronicky jej bola doručená žiadosť o odpredaj obecného pozemku od
pána Petra Šimka.

Starostka obce odpovedala, že žiadosť bola zaslaná všetkým poslancom a bude sa riešiť na
úrovni obecného úradu.
Starostka obce pani Gabriela Kopnická predložila poslancom obecného zastupiteľstva návrh
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Slovinky 2016 – 2021, ktorý zdôvodnila.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je základným plánovacím dokumentom na
vymedzenom území a nástrojom riadenia pre rozvoj územia.
PHSR sa vypracúva v zmysle zákona č. 309/2014 z 15. októbra 2014, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších
predpisov.
Nakoľko staré PHSR obce Slovinky bolo platné v období rokov 2003 – 2015, bolo potrebné
vypracovať nové PHSR s aktuálnymi informáciami. Na vypracovanie nového PHSR obce
Slovinky na roky 2016 – 2021 bolo vyčlenených 500 €, čo predstavovalo náklady na externú
metodickú podporu Spišskej regionálnej rozvojovej agentúry, ktorá má skúsených
odborníkov, ktorí sa dlhodobo venujú tejto problematike. Táto forma vypracovania PHSR
umožní, aby si obec a jeho obyvatelia (ako miestna komunita) sami vypracovali svoj PHSR.
V dôsledku dodržania správnosti postupu vypracovania PHSR je potrebné jednotlivé kroky
konzultovať s odborníkmi v danej oblasti, čo bolo v našom prípade zabezpečené externou
metodickou podporou. Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 19.05.2016 boli vytvorené
pracovné skupiny, ktorých úlohou bolo pripomienkovať návrh PHSR obce Slovinky. Na
základe pripomienok je obecnému zastupiteľstvu predložená upravená verzia návrhu, ktorá je
zverejnená na webovej stránke obce v položke „Samospráva“. Tento materiál nebude
predložený poslancom obecného zastupiteľstva tlačovej podobe, nakoľko je obsiahly.
Ing. Mária Grisáková – navrhuje upraviť a aktualizovať údaje v predloženom návrhu PHSR.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní návrhu PHSR obce Slovinky 2016-2021:
D./ Schvaľuje:
1./ PHSR obce Slovinky 2016 – 2021.
Hlasovanie – za: 0, proti: 4, zdržal sa: 3
proti: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Mgr. Slávka Michňová, Peter Zavada
zdržal sa: Mgr. Jana Adamisová, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich
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Hlasovaním nebolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh nebol prijatý.

Peter Zavada – navrhuje schváliť nový Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Slovinkách.
-

plán zasadnutí obecného zastupiteľstva je schválený na celé volebné obdobie.

Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. X/120/2016:
I./ Volí:
1./ Predsedu komisie na ochranu verejného záujmu: Mgr. Dominika Ďorka.
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec,
Mgr. Slávka Michňová, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

2./ Predsedu komisie ochrany verejného poriadku, životného prostredia, lesného a vodného
hospodárstva: Mgr. Janu Adamisovú.
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec,
Mgr. Slávka Michňová, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

3./ Člena komisie ochrany verejného poriadku, životného prostredia, lesného a vodného
hospodárstva: Ing. Máriu Grisákovú.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, Jozef Hudec, Mgr. Slávka Michňová,
Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
zdržal sa: Ing. Mária Grisáková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
I./ Volí:
Člena komisie školstva, kultúry, športu, sociálnych vecí, obchodu, služieb a cestovného
ruchu: Jozefa Hudeca.
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Hlasovanie – za: 2, proti: 0, zdržal sa: 4, nehlasoval: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, Bc. Jozef Mnich
zdržal sa: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Peter Zavada
nehlasoval: Mgr. Slávka Michňová
Hlasovaním nebolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh nebol prijatý.

Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
I./ Volí:
Člena komisie školstva, kultúry, športu, sociálnych vecí, obchodu, služieb a cestovného
ruchu: Mgr. Slávku Michňovú.
Hlasovanie – za: 3, proti: 1, zdržal sa: 3
za: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Peter Zavada
proti: Bc. Jozef Mnich
zdržal sa: Mgr. Jana Adamisová, Jozef Hudec, Mgr. Slávka Michňová
Hlasovaním nebolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh nebol prijatý.

4./ Člena komisie školstva, kultúry, športu, sociálnych vecí, obchodu, služieb a cestovného
ruchu: Petra Zavadu.
Hlasovanie – za: 4, proti: 1, zdržal sa: 2
za: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Mgr. Slávka Michňová, Peter Zavada
proti: Mgr. Jana Adamisová
zdržal sa: Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

K bodu 11./ Návrh na odkúpenie časti parcely č. 266/1 k.ú. Nižné Slovinky – pri štôlni
Alžbeta
Starostka obce pani Gabriela Kopnická predložila obecnému zastupiteľstvu „Návrh na
odkúpenie časti parcely č. 266/1 katastrálne územie Nižné Slovinky – pri štôlni Alžbeta“.
Predložený návrh zdôvodnila.
Špecifikácia: Predmetom kúpy je pozemok – časť parcely č. 266/1 ostatné plochy o výmere
cca 1000 m2, nachádzajúca sa v katastrálnom území Nižné Slovinky, zapísaná na LV č. 1238.
Skutkový stav: Pozemok sa nachádza v zastavanom území obce, je súčasťou bývalého areálu
ŽB, š.p. Slovinky. Nachádza sa tu dedičná štôlňa Alžbeta („Elisabeth Erbstollen“), ktorá slúži
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aj po zatvorení Slovinskej bane po roku 1989 ako dielo na odvodňovanie banského systému
(spolu so starobylou štôlňou Ladislav). Kúpou časti parcely je možné pripojiť štôlňu
k náučnému banskému chodníku. Zámerom kúpy je podpora rozvoja cestovného ruchu
v našej obci a obnova baníckych tradícií. Nakoľko obec eviduje voči vlastníkovi pozemku
Rudohorská investičná spoločnosť dlh vo výške 8871,46 €, kúpna cena bude predávajúcemu
odpočítaná z jeho celkového dlhu.
Kúpna cena: Ponúkaná predajná cena je 2,50 € za m2.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní bodu programu „Návrh na odkúpenie
časti parcely č. 266/1 katastrálne územie Nižné Slovinky – pri štôlni Alžbeta“ uznesením č.
X/121/2016:
C./ Súhlasí:
1./ So zámerom obce Slovinky odkúpiť časť parcely KN-C parcela číslo 266/1 ostatné plochy,
zapísanú na LV č. 1238, katastrálne územie Nižné Slovinky za dohodnutú kúpnu cenu 2,50 €
za m2.
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec,
Mgr. Slávka Michňová, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

K bodu 12./ Zateplenie budovy Materskej školy v Slovinkách
Starostka obce pani Gabriela Kopnická predložila obecnému zastupiteľstvu materiál na
rokovanie „Zateplenie budovy Materskej školy v Slovinkách“. Uznesením č. IV/37/2016
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách konštatovalo, že sa k materiálom k projektu „Zateplenie
budovy Materskej školy v Slovinkách“ bude zaoberať na najbližšom zasadnutí OZ. Na
základe tohto uznesenia starostka obce predložila obecnému zastupiteľstvu materiál na
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v znení Výzvy o poskytnutie podpory
formou dotácie z Environmentálneho fondu na činnosť L3: Zvyšovanie energetickej účinnosti
existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní bodu rokovania „Zateplenie budovy
Materskej školy v Slovinkách“ uznesením č. X/122/2016:
D/ Schvaľuje:
1./ Zapojenie sa do výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na
poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na činnosť L3: „Zvyšovanie
energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania.“
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec,
Mgr. Slávka Michňová, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
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Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.
2./ Spolufinancovanie vo výške 5 % účasti na projekte „Zateplenie budovy Materskej školy
v Slovinkách“ obcou.
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec,
Mgr. Slávka Michňová, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

K bodu 13./ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2016 o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Slovinky
Zástupca starostky obce pán Bc. Jozef Mnich predložil obecnému zastupiteľstvu návrh
Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach na území obce Slovinky, ktorého spracovateľkou bola
pracovníčka obecného úradu Mgr. Lucia Marschallová.
Členovia Poslaneckého klubu pri Obecnom zastupiteľstve v Slovinkách písomne podali tieto
pripomienky k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2016 o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Slovinky.
Členovia poslaneckého klubu po preštudovaní návrhu všeobecne záväzného nariadenia
č. 4/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
na území obce Slovinky v rámci pripomienkového konania ODPORÚČAJÚ
1. v preambule návrhu nariadenia zjednotiť používanie slov „v znení neskorších zmien
a doplnkov“ a „v znení neskorších predpisov“,
2. zjednotiť používanie slov „predávajúci“ a „trhovník“ (článok 5 ods. 1 písm. d),
3. v celom návrhu nariadenia:
a. zjednotiť používanie slov „obec“, „obec Slovinky“ a „Obec Slovinky“,
4. v článku 4
a. dodržať členenie podľa článku 5 Smernice č. 5/2012 o pravidlách tvorby
všeobecne záväzných nariadení a ostatných noriem obce Slovinky, podľa ktorej sa
pododseky označujú malými písmenami s lomítkom za abecedou,
b. v odseku 4 vypustiť text „Vyhlásenie v miestnom rozhlase – 2 €“ nie je to poplatok
za ktorý je možné na trhovom mieste predávať, poplatok za vyhlásenie v miestom
rozhlase už je upravený vo VZN 7/2012,
5. v článku 5
a. ods. 1 písm. d) prehodnotiť potrebu a správnosť uvedenia slov „pričom trhovník
musí mať doklad veterinárnej správy“. Za predpokladu ponechania uvedeného
textu na koniec vety pred slovo „správy“ doplniť slová „a potravinovej“,
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b. v odseku 4 je uvedený odkaz pod čiarou č. 2, ktorý následne odkazuje na §§ 54 –
57 stavebného zákona. Predpokladáme že sa jedná o omyl a preto odporúčame
údaj aktualizovať,
c. v odseku 5
i.

písm. a) text „kópie oprávnenia na podnikanie podľa osobitných
predpisov, ak je žiadateľom osoba podľa § 10 písm. a)“ nahradiť slovami
„kópie oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov3)“ a v odkaze
pod čiarou uviesť „3) § 10písm. a) zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení
neskorších predpisov“,

ii. písm. b) text „čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že všetky predávané
výrobky pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej
činnosti alebo ide o lesné plodiny, ak je žiadateľom osoba podľa § 10
písm. b)4,“ nahradiť textom „čestného vyhlásenia žiadateľa4) o tom, že
všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej alebo
chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny,“ a v odkaze pod čiarou
uviesť „4) § 10písm. b) zákona č. 178/1998 Z. z.“,
iii. písm. c) text „čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že všetky ním
predávané výrobky sú jeho vlastné použité výrobky predávané
v primeranom množstve, ak ide o žiadateľa podľa § 10 písm. c)5).“ nahradiť
textom „čestného vyhlásenia žiadateľa5) o tom, že všetky ním predávané
výrobky sú jeho vlastné použité výrobky predávané v primeranom
množstve.“ a v odkaze pod čiarou uviesť „4) § 10písm. c) zákona
č. 178/1998 Z. z.“,
d. v odkaze pod čiarou č. 6 a 8 uviesť úplné znenia právnych predpisov,
6. v článku 7 v odseku 5 odporúčame vypustiť text „ ,ktorým je: Obec Slovinky, 053 40
Slovinky“. Správa trhoviska je vymedzená v Článku 3,
7. v článku 9
a. v odseku 1 písm. c) text v zátvorke uviesť ako odkaz pod čiarou,
b. v odseku 2 odkazy uvedené v zátvorkách uviesť ako odkazy pod čiarou
s uvedením úplného znenia, napr. „§ 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z.“.
Mgr. Dominik Ďorko

Ing. Mária Grisáková

Peter Zavada

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2016 o
podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území
obce Slovinky.
Predkladateľ pripomienok : Poslanecký klub pri OZ v Slovinkách
Pripomienka č.1
Pripomienka sa akceptuje.
Pripomienka č.2
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Pripomienka sa neakceptuje, slová „predávajúci“ a „trhovník“ sa v článku 5 ods.1 písm. d)
nenachádzajú, nakoľko Štátna veterinárna a potravinová správa časť vety s danými slovami
odporučila odstrániť.
Pripomienka č.3
Pripomienke sa vyhovuje.
Pripomienka č.4
a) text pod písm. a) z vecného hľadiska nie je pripomienkou, preto ho nemožno ani ako
pripomienku vyhodnotiť.
b) Pripomienke sa vyhovuje.
Pripomienka č.5
a) Viď. Pripomienka č.2
b) Pripomienka sa akceptuje.
c) I., II., III., Pripomienka sa akceptuje.
d) Pripomienka sa akceptuje
Pripomienka č. 6
Pripomienka sa akceptuje.
Pripomienka č.7
a) Pripomienka sa akceptuje
b) Pripomienka sa akceptuje.
Všetky akceptované pripomienky sú pripomienkami, ktoré nemajú vplyv na práva
a povinnosti adresáta tohto nariadenia, možno ich považovať za pripomienky formálne
a z toho
dôvodu
boli
zapracované
do
textu
predmetného
návrhu.
Pripomienky vyhodnotila Mgr. Lucia Marschallová.
K návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2016 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Slovinky poslanci obecného
zastupiteľstva podali tieto pripomienky:
- Článok 4 ods.1 písm. a) spojenie pred obecným úradom – opraviť pri obecnom úrade,
- Článok 4 ods. 1 písm. b) prepojiť s písm. a),
- Článok 4 ods. 4 vypúšťa sa celý text,
- Článok 5 ods. 1 spojenie a trhovisku – sa vypúšťa.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní bodu programu „Návrh Všeobecne
záväzného nariadenia č. 4/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach na území obce Slovinky“ uznesením č. X/123/2016:
D./ Schvaľuje:
1./ Pripomienky k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2016 o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Slovinky.
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec,
Mgr. Slávka Michňová, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.
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2./ Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach na území obce Slovinky.
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec,
Mgr. Slávka Michňová, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

K bodu 14./ Diskusia
V rámci bodu diskusia poslankyňa Mgr. Slávka Michňová poďakovala za osobne doručenú
pozvánku na vianočný koncert a zároveň sa ospravedlnila z neúčasti na tejto akcii
usporiadanej FSK Slovinka a obecným úradom.

K bodu 15./ Záver
Na záver starostka obce pani Gabriela Kopnická poďakovala všetkým prítomným za účasť
a zasadnutie ukončila.
Začiatok rokovania obecného zastupiteľstva: 16,00 hod.
Ukončenie rokovania obecného zastupiteľstva: 19,32 hod.

Zapísala: Viera Lenartová
V Slovinkách, dňa: 29.12.2016
Gabriela Kopnická
starostka obce

Overovatelia zápisnice: Jozef Hudec
Ing. Mária Grisáková
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