Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Slovinkách konaného dňa
31.12.2015
XIII. zasadnutie
K bodu 1./ Otvorenie zasadnutia
Posledné zasadnutie obecného zastupiteľstva v roku 2015 otvorila a viedla starostka obce
pani Gabriela Kopnická. Privítala poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných.
Ospravedlnila neúčasť poslankyne PaedDr. Lenky Dzurikovej. Konštatovala, že na začiatku
zasadnutia je prítomných 6 poslancov a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Začiatok rokovania obecného zastupiteľstva: 16,02 hod.
Prítomní:
Poslanci: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin,
Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
Hlavná kontrolórka obce: Jitka Puhallová
Zapisovateľka: Viera Lenartová
Ostatní prítomní: podľa prezenčnej listiny

K bodu 2./ Schválenie programu zasadnutia
Starostka obce pani Gabriela Kopnická predložila poslancom obecného zastupiteľstva na
schválenie návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva v zmysle pozvánky.
K predloženému návrhu zástupca starostky obce pán Bc. Jozef Mnich podal doplňujúci návrh
do programu rokovania.
1./ Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2016 – 2018
a k návrhu rozpočtu obce na rok 2016 ako bod 6./ a ostatné body radovo posunúť.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin,
Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
ospravedlnený: PaedDr. Lenka Dzuriková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. XIII/143/2015:
D./ Schvaľuje:
1./ Program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Pripomienky občanov
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2016 –
2018 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2016
7. Návrh rozpočtu obce Slovinky na rok 2016
8. Schválenie prevodu majetku obce Slovinky ako prípad hodný osobitného zreteľa pani
Denise Varechovej
9. Schválenie prevodu majetku obce Slovinky ako prípad hodný osobitného zreteľa
pánovi Miroslavovi Šimkovi
10. Stanovisko obce Slovinky k vzniku vlastníckeho práva vydržaním v prospech pána
Miloša Novotného
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Záver
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin,
Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
ospravedlnený: PaedDr. Lenka Dzuriková
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 pani Mgr. Janu Adamisovú a pána Mgr. Dominika
Ďorka. Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. XIII/144/2015:
L./ Určuje:
1./ Zapisovateľa zápisnice: Vieru Lenartovú.
2./ Overovateľov zápisnice: Mgr. Janu Adamisovú a Mgr. Dominika Ďorka.

K bodu 4./ Voľba návrhovej komisie
Za predsedu návrhovej komisie starostka obce pani Gabriela Kopnická navrhla poslanca pána
Petra Zavadu a za člena návrhovej komisie pána Jozefa Mihalčina. Obecné zastupiteľstvo
v Slovinkách uznesením č. XIII/145/2015:
I./ Volí:
1./ Predsedu návrhovej komisie: Petra Zavadu.
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Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin,
Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
ospravedlnený: PaedDr. Lenka Dzuriková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.
2./ Člena návrhovej komisie: Jozefa Mihalčina.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin,
Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
ospravedlnený: PaedDr. Lenka Dzuriková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

K bodu 5./ Pripomienky občanov
Z radov občanov vystúpili:
Mgr. Slávka Michňová pýtala sa a pripomenula:
-

-

správa o výsledkoch kontrol – bude to zverejnené? – dopĺňa sa webová stránka obce
odpovedala hlavná kontrolórka obce,
ako je to s uzneseniami obecného zastupiteľstva – boli prijaté a neboli splnené,
zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 9.9.2015 – nezodpovedá
skutočnosti – zástupca starostky obce navrhuje zverejňovať zvukové nahrávky
z rokovania obecného zastupiteľstva,
opýtala sa, či sa vedie kronika obce,
došlo k zmene v cestovnom poriadku – občania boli informovaní prostredníctvom
miestneho rozhlasu a pripomienkovali autobusové spoje.

K bodu 6./ Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky
2016 – 2018 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2016
V súlade s § 18f zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Slovinky na II. polrok 2015 schváleného
uznesením obecného zastupiteľstva hlavná kontrolórka obce Jitka Puhallová predložila
poslancom obecného zastupiteľstva Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného
rozpočtu obce na roky 2016 – 2018 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2016.
Odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2016 – 2018 a k návrhu
rozpočtu obce na rok 2016 (ďalej len „odborné stanovisko“) bolo spracované na základe
predloženého návrhu viacročného rozpočtu na roky 2016 – 2018 a návrhu rozpočtu na rok
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2016, ktorý bol spracovaný v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2016 – 2018 a návrh rozpočtu obce na rok 2016 je
spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi – zákonom č. 523/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh
rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 597/2003
Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších
predpisov a ostatné súvisiace právne normy.
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami a internými
predpismi obce.
Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený v obci spôsobom obvyklým v zákonom stanovenej
lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Hlavná kontrolórka obce Slovinky Jitka Puhallová odporúča obecnému zastupiteľstvu
predložený návrh rozpočtu so zmenami schváliť. Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
uznesením č. XIII/146/2015:
A./ Berie na vedomie:
1./ Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2016 – 2018
a k návrhu rozpočtu obce na rok 2016.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin,
Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
ospravedlnený: PaedDr. Lenka Dzuriková

Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

K bodu 7./ Návrh rozpočtu obce Slovinky na rok 2016
Pracovníčka obecného úradu Ing. Anna Krajňáková predložila poslancom obecného
zastupiteľstva návrh Rozpočtu obce Slovinky na rok 2016. Predložený návrh zdôvodnila.
V zmysle zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti je obec od roku 2013 povinná
zostavovať rozpočet v členení predchádzajúce 2 roky, rozpočet bežného roka, očakávaná
skutočnosť bežného roka a návrh rozpočtu na 3 nasledujúce roky, preto je takto spracovaný aj
predložený návrh rozpočtu. Návrh rozpočtu na rok 2016 a návrh viacročného rozpočtu na
roky 2017 – 2018 je zostavený na základe predpokladanej skutočnosti a tiež vychádza zo
skutočného, resp. očakávaného plnenia za bežné obdobie.
4

Rozpočet obce Slovinky na rok 2016 je navrhnutý ako vyrovnaný. Bežné príjmy sú navrhnuté
vo výške 902.568,- €, bežné výdavky vo výške 842.162,- €. Kapitálové príjmy predstavujú
transfer na protipovodňové opatrenia vo výške 208.178,- €, kapitálové výdavky sú vo výške
22.032,- €. Výdavkové finančné operácie predstavujú splátku úveru poskytnutého v roku
2015.
Súčasťou rozpočtu je aj návrh rozpočtu rozpočtovej organizácie Základná škola Slovinky.
Rozpočet na roky 2017 – 2018 je v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov orientačný, nie je pre obec záväzný.
K predloženému návrhu rozpočtu obce Slovinky a Základnej školy Slovinky Poslanecký klub
pri Obecnom zastupiteľstve v Slovinkách predložil pripomienky a návrhy, na ktoré ekonómka
Ing. Anna Krajňáková odpovedala. V rozprave k stanovisku poslaneckého klubu k návrhu
rozpočtu obce došlo k sporným záležitostiam, preto predseda klubu poslanec pán Mgr.
Dominik Ďorko požiadal o prerušenie rokovania obecného zastupiteľstva, o 10 minútovú
prestávku k porade poslaneckého klubu.
17,19 hod.
Hlasovanie – za: 4, proti: 0, zdržal sa: 2, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Peter Zavada
zdržal sa: Mgr. Jana Adamisová, Bc. Jozef Mnich
ospravedlnený: PaedDr. Lenka Dzuriková

Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní návrhu Rozpočtu obce Slovinky na rok
2016 uznesením:
D./ Schvaľuje:
1./ Rozpočet obce Slovinky na rok 2016.
Hlasovanie – za: 2, proti: 0, zdržal sa: 4, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, Bc. Jozef Mnich
zdržal sa: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Peter Zavada
ospravedlnený: PaedDr. Lenka Dzuriková

Hlasovaním nebolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh nebol prijatý.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní návrhu Rozpočtu obce Slovinky na rok
2016 uznesením č. XIII/147/2015:
F./ Ukladá:
1./ Poslaneckému klubu zvolať pracovné rokovanie za účelom úpravy návrhu rozpočtu obce Slovinky
na rok 2016.
T: do 15.01.2016
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Z: poslanecký klub (Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Peter Zavada)
Hlasovanie – za: 4, proti: 1, zdržal sa: 1, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Peter Zavada
proti: Mgr. Jana Adamisová
zdržal sa: Bc. Jozef Mnich
ospravedlnený: PaedDr. Lenka Dzuriková

Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

K bodu 8./ Schválenie prevodu majetku obce Slovinky ako prípad hodný osobitného
zreteľa pani Denise Varechovej
Zástupca starostky obce pán Bc. Jozef Mnich predložil poslancom obecného zastupiteľstva na
rokovanie Schválenie prevodu majetku obce Slovinky ako prípad hodný osobitného zreteľa
pani Denise Varechovej, ktoré zdôvodnil.
Prijaté uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách na svojom zasadnutí dňa 9.9.2015 uznesením č.
IX/99/2015 súhlasilo so zámerom obce Slovinky predať pani Denise Varechovej, bytom
Slovinky č. 378 pozemok, novovytvorenú parcelu č. 126/2 o výmere 60 m2 zastavané plochy
a nádvoria vedenú na LV č. 1 registra C KN, k.ú. Vyšné Slovinky za cenu 1,66 € za m2.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách na svojom zasadnutí dňa 9.9.2015 uznesením č.
IX/99/2015 schválilo spôsob predaja podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý
spočíva v tom, že žiadateľka má na predmetnom pozemku vybudovaný prístrešok, ktorý tvorí
príslušenstvo k hlavnej stavbe – rodinnému domu, ktorého je žiadateľka podielovou
spoluvlastníčkou.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách na svojom zasadnutí dňa 29.10.2015 uznesením č.
X/124/2015 vyzvalo žiadateľku, aby hodnoverným dokladom doložila splnenie podmienok
uvedených v Čl. 5 bod 6 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Slovinky.
Žiadateľka predložila obci Slovinky „Čestné vyhlásenie“, ktorým deklaruje splnenie
podmienok uvedených v Čl. 5 bod 6 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Slovinky.
Stanovisko predkladateľa:
Čestné vyhlásenie je právny inštitút, ktorý nie je dôkazom. Za určitých okolností, ak to
v správnom konaní správny orgán pripustí, môže nahradiť dôkaz. Keďže sa jedná o súkromnú
listinu platí, že to, čo sa v nej tvrdí, treba dokázať, na rozdiel od verejnej listiny, kde sa
prezumuje, že to, čo je v nej uvedené platí, pokiaľ sa nepreukáže opak. Za hodnoverný doklad
v zmysle prijatého uznesenia predkladateľ považuje len listinu verejnú, preukazujúcu splnenie
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podmienok uvedených v Čl. 5 bod 6 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Slovinky.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní bodu programu „Schválenie prevodu
majetku obce Slovinky ako prípad hodný osobitného zreteľa pani Denise Varechovej“
uznesením:
D./ Schvaľuje:
1./ Prevod nehnuteľnosti, pozemku v k.ú. Vyšné Slovinky – novovytvorenej parcely č. 126/2
o výmere 60 m2, zastavané plochy a nádvoria, oddelenú geometrickým plánom 3/2013
z parcely C KN č. 126, LV č. 1, k.ú. Vyšné Slovinky pani Denise Varechovej, bytom
Slovinky č. 378 za cenu 3,32 € za m2 spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad jodný osobitného
zreteľa, ktorý spočíva v tom, že žiadateľka má na predmetom pozemku vybudovaný
prístrešok, ktorý tvorí príslušenstvo k hlavnej stavbe – rodinnému domu, ktorého je žiadateľka
podielovou spoluvlastníčkou.
Hlasovanie – za: 2, proti: 0, zdržal sa: 4, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, Bc. Jozef Mnich
zdržal sa: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Peter Zavada
ospravedlnený: PaedDr. Lenka Dzuriková

Hlasovaním nebolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh nebol prijatý.

K bodu 9./ Schválenie prevodu majetku obce Slovinky ako prípad hodný osobitného
zreteľa pánovi Miroslavovi Šimkovi
Zástupca starostky obce pán Bc. Jozef Mnich predložil poslancom obecného zastupiteľstva na
rokovanie Schválenie prevodu majetku obce Slovinky ako prípad hodný osobitného zreteľa
pánovi Miroslavovi Šimkovi, ktoré zdôvodnil.
Prijaté uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách na svojom zasadnutí dňa 29.6.2015 uznesením č.
VIII/82/2015 súhlasilo so zámerom obce Slovinky predať pánovi Miroslavovi Šimkovi,
bytom Slovinky č. 54 pozemok s príslušenstvom v k.ú. Nižné Slovinky – parcelu registra C
KN č. 430/1 – záhrada o výmere 721 m2, LV č. 1 za cenu 1,66 € za m2.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách na svojom zasadnutí dňa 29.6.2015 uznesením č.
VIII/83/2015 schválilo spôsob predaja podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý
spočíva v tom, že žiadaný pozemok je bezprostredne priľahlý k ostatným pozemkom
žiadateľa, dlhodobo ho užíva a o predmetný pozemok sa riadne stará, vrátane údržby kanála
na zachytávanie zrážkových vôd.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách na svojom zasadnutí dňa 29.10.2015 uznesením č.
X/125/2015 vyzvalo žiadateľa, aby hodnoverným dokladom doložil splnenie podmienok
uvedených v Čl. 5 bod 6 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Slovinky.
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Žiadateľ predložil obci Slovinky „Čestné vyhlásenie“ a iné doklady, ktorými deklaruje
splnenie podmienok uvedených v Čl. 5 bod 6 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
obce Slovinky.
Stanovisko predkladateľa:
Čestné vyhlásenie je právny inštitút, ktorý nie je dôkazom. Za určitých okolností, ak to
v správnom konaní správny orgán pripustí, môže nahradiť dôkaz. Keďže sa jedná o súkromnú
listinu platí, že to, čo sa v nej tvrdí, treba dokázať, na rozdiel od verejnej listiny, kde sa
prezumuje, že to, čo je v nej uvedené platí, pokiaľ sa nepreukáže opak. Za hodnoverný doklad
v zmysle prijatého uznesenia predkladateľ považuje len listinu verejnú, preukazujúcu splnenie
podmienok uvedených v Čl. 5 bod 6 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Slovinky.
Stavebné povolenie vydané Obvodným úradom životného prostredia v Krompachoch zo dňa
26.3.1996, ktorým správny orgán rozhodol o povolení stavby „Opravárenská dielňa a sklad“
nepreukazuje splnenie podmienok uvedených v Čl. 5 bod 6 Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom obce Slovinky.
Doklad „Zameranie skutočného stavu“ vypracovaný geodetom Jánom Burikom nespĺňa
náležitosti verejnej listiny.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní bodu programu „Schválenie prevodu
majetku obce Slovinky ako prípad hodný osobitného zreteľa pánovi Miroslavovi Šimkovi“
uznesením:
D./ Schvaľuje:
1./ Prevod nehnuteľnosti, pozemku s príslušenstvom v k.ú. Nižné Slovinky – parcely registra
C KN č. 430/1, záhrada o výmere 721 m2, LV č. 1 za cenu 3,32 € za m2 pánovi Miroslavovi
Šimkovi, bytom Slovinky č. 54, spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý
spočíva v tom, že predmetný pozemok je bezprostredne priľahlý k ostatným pozemkom
žiadateľa, dlhodobo ho užíva a o predmetný pozemok sa riadne stará, vrátane údržby kanála
na zachytávanie zrážkových vôd.
Hlasovanie – za: 2, proti: 0, zdržal sa: 4, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, Bc. Jozef Mnich
zdržal sa: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Peter Zavada
ospravedlnený: PaedDr. Lenka Dzuriková

Hlasovaním nebolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh nebol prijatý.

K bodu 10./ Stanovisko obce Slovinky k vzniku vlastníckeho práva vydržaním
v prospech pána Miloša Novotného
Zástupca starostky obce pán Bc. Jozef Mnich predložil poslancom obecného zastupiteľstva na
rokovanie Stanovisko obce Slovinky k vzniku vlastníckeho práva vydržaním v prospech pána
Miloša Novotného, ktoré zdôvodnil.
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Špecifikácia:
Predmetom vydržania vlastníckeho práva sú:
-

-

diel č. 1 o výmere 288 m2, vytvorený na základe geometrického plánu z parcely
registra C KN, k.ú. Nižné Slovinky, LV č. 1, p.č. 871/8 o výmere 523 m2, zastavané
plochy a nádvoria vo vlastníctve obce Slovinky,
diel č. 2 o výmere 299 m2, vytvorený na základe geometrického plánu z parvely
registra C KN, k.ú. Nižné Slovinky, LV č. 1, p.č. 875/3 o výmere 554 m2, zastavané
plochy a nádvoria vo vlastníctve obce Slovinky.

Dôvody na vydanie súhlasného stanoviska
Obec Slovinky ako predávajúci a pani Katarína Novotná rod. Perháčová ako kupujúci
uzatvorili dňa 13.1.2005 Kúpnu zmluvu, ktorej obsahom bol prevod pozemkov uvedených
v Čl. II a Čl. III predmetnej zmluvy. Dohodnutá kúpna cena bola kupujúcou uhradená v deň
podpisu kúpnej zmluvy. Keďže návrh na vklad vlastníckeho práva nebol účastníkmi
zmluvného vzťahu príslušnej správe katastra predložený, predmetná zmluva nenadobudla
účinnosť. Tento právny stav pretrváva viac ako 10 rokov.
V rámci dedičského konania po poručiteľke Kataríne Novotnej rod. Perháčovej, si právny
nástupca poručiteľky pán Miloš Novotný uplatňuje svoje právo k predmetným pozemkom
formou osvedčenia vyhlásenia o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnosti v zmysle § 63
zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov.
Podľa § 63 ods. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti
v znení neskorších predpisov musí osvedčenie vyhlásenia o vydržaní obsahovať aj
„vyjadrenia osôb, ktorým posledný zápis v katastri nehnuteľností preukazuje vlastnícke právo
k nehnuteľnosti alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu, alebo ich právnych nástupcov,
ak sú tieto osoby známe, že nemajú k vzniku vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho
vecnému bremenu výhrady; pravosť podpisu osôb na vyjadrení musí byť úradne osvedčená“.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní Stanoviska obce Slovinky k vzniku
vlastníckeho práva vydržaním v prospech pána Miloša Novotného uznesením č.
XIII/148/2015:
C./ Súhlasí:
1./ So vznikom vlastníckeho práva vydržaním v prospech pána Miloša Novotného nar.
01.11.1968, bytom Slovinky 174 na základe osvedčenia vyhlásenia o vydržaní vlastníckeho
práva k pozemkom a to k dielu č. 1 o výmere 288 m2, (vytvorený na základe geometrického
plánu z parcely registra C KN, k.ú. Nižné Slovinky, LV č.1, p.č. 871/8 o výmere 523 m2
zastavané plochy a nádvoria) a k dielu č. 2 o výmere 299 m2, (vytvorený na základe
geometrického plánu z parcely registra C KN, k.ú. Nižné Slovinky, LV č.1, p.č. 875/3
o výmere 554 m2, zastavané plochy a nádvoria) z dôvodu, že diel č. 1 o výmere 288 m2 a diel
č. 2 o výmere 299 m2 na základe Kúpnej zmluvy zo dňa 13.1.2005 odkúpil právny
predchodca pána Miloša Novotného pani Katarína Novotná rod. Perháčová, avšak nedošlo ku
9

vkladu vlastníckeho práva k predmetu prevodu z dôvodu, že účastníci zmluvy nepodali návrh
na vklad vlastníckeho práva.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin,
Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
ospravedlnený: PaedDr. Lenka Dzuriková

Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

K bodu 11./ Rôzne
Starostka obce pani Gabriela Kopnická predložila Obecnému zastupiteľstvu v Slovinkách
návrh Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine Základnej školy Slovinky. Z dôvodu chýbajúcej
čiarky v názve školy v zriaďovacej listine Základnej školy v Slovinkách č.j. 013749-001 zo
dňa 6.6.2002 vydanú Okresným úradom v Spišskej Novej Vsi vrátane jej neskorších
dodatkov, je potrebné túto chybu odstrániť dodatkom k zriaďovacej listine.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní návrhu Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine
Základnej školy v Slovinkách uznesením č. XIII/149/2015:
D./ Schvaľuje:
1./ Dodatok č. 3 k Zriaďovacej listine Základnej školy v Slovinkách.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin,
Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
ospravedlnený: PaedDr. Lenka Dzuriková

Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

Pracovníčka obecného úradu pani Viera Lenartová predložila poslancom obecného
zastupiteľstva Návrh na odpis nevymožiteľného daňového nedoplatku, ktorý odôvodnila.
Hlavná kontrolórka obce na základe vykonaných finančných kontrol navrhuje obci Slovinky
ako správcovi dane z nehnuteľnosti odpísať nevymožiteľné pohľadávky na dani
z nehnuteľností u právnických osôb a to Hollyvet, spoločnosť s ručením obmedzeným
v likvidácii a Bane Spišská Nová Ves, štátny podnik v likvidácii spolu vo výške 9373,89 €
evidovaný ku dňu 30.11.2015. Daňovým dlžníkom sa dlh odpisuje z dôvodu reálneho
vykázania majetku obce. Po právnej stránke je dlh možné naďalej vymáhať.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní Návrhu na odpis nevymožiteľného
daňového nedoplatku uznesením č. XIII/150/2015:
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D./ Schvaľuje:
1./ Odpis nevymožiteľného daňového nedoplatku daňových dlžníkov Hollyvet, spoločnosť
s ručením obmedzeným v likvidácii a Bane Spišská Nová Ves, štátny podnik v likvidácii
spolu vo výške 9373,89 € evidovaný ku dňu 30.11.2015.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin,
Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
ospravedlnený: PaedDr. Lenka Dzuriková

Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

Ing. Anna Krajňáková pracovníčka obecného úradu predložila poslancom obecného
zastupiteľstva návrh Rozpočtového opatrenia č. 19/2015. Návrh na zmenu rozpočtu podala
základná škola z dôvodu zmeny normatívnych a nenormatívnych prostriedkov. O uvedené
prostriedky boli navýšené bežné príjmy aj výdavky. Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po
prerokovaní návrhu Rozpočtového opatrenia č. 19/2015 uznesením č. XIII/151/2015:
D./ Schvaľuje:
1./ Rozpočtové opatrenie č. 19/2015.
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 1, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin,
Bc. Jozef Mnich
zdržal sa: Peter Zavada
ospravedlnený: PaedDr. Lenka Dzuriková

Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

Ing. Anna Krajňáková pracovníčka obecného úradu predložila poslancom obecného
zastupiteľstva návrh Rozpočtového opatrenia č. 20/2015. Návrh na zmenu rozpočtu podala
základná škola z dôvodu zmeny normatívnych prostriedkov určených na dofinancovanie
odškodnenia registrovaného školského úrazu. Tiež sa zmenila dotácia pre materskú školu na
predškolákov. O uvedené prostriedky boli navýšené bežné príjmy aj výdavky. Obecné
zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní návrhu Rozpočtového opatrenia uznesením č.
XIII/152/2015:
A./ Berie na vedomie:
1./ Rozpočtové opatrenie č. 20/2015.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin,
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Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
ospravedlnený: PaedDr. Lenka Dzuriková

Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

Ing. Anna Krajňáková pracovníčka obecného úradu predložila poslancom obecného
zastupiteľstva návrh Rozpočtového opatrenia starostky obce č. 21/2015. Starostka obce
v zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce podľa článku 19 ods. 1 písm.
a), článku 20 a článku 21 ods. 3 navrhuje zmenu položiek rozpočtu. Obecné zastupiteľstvo
v Slovinkách po predložení Rozpočtového opatrenia starostky obce uznesením č.
XIII/153/2015:
A./ Berie na vedomie:
1./ Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 21/2015.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin,
Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
ospravedlnený: PaedDr. Lenka Dzuriková

Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

Ing. Anna Krajňáková pracovníčka obecného úradu predložila poslancom obecného
zastupiteľstva návrh Rozpočtového opatrenia č. 22/2015. Návrh zdôvodnila.
V položke mzdy, príplatky a odvody obecného úradu došlo k navýšeniu z dôvodu, že v tejto
položke sú naúčtované mzdy a odvody kontrolórky a vo všeobecnosti bol rozpočet na mzdy
na rok 2015 podhodnotený. Poplatky banky sú navýšené o poplatok za poskytnutie úveru
a v položke je aj nákup kolkov. Revízie boli navýšené z dôvodu revízie spojenej s opravou
kuchynského zariadenia. Rodinné prídavky sú účelovo určené prostriedky. Poistenie majetku
bolo rozšírené aj o poistenie zodpovednosti za škody a zahŕňa aj materskú školu. Navýšenie
výdavkových položiek bolo vykryté znížením výdavkov u položiek, u ktorých už nebude
tento rok čerpanie a navýšenie príjmov. Kapitálové príjmy predstavujú príjem z predaja
osobného auta, kopírky a pozemkov. Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní
návrhu Rozpočtového opatrenia č. 22/2015 uznesením č. XIII/154/2015:
D./ Schvaľuje:
1./ Rozpočtové opatrenie č. 22/2015.
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 1, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin,
Bc. Jozef Mnich
zdržal sa: Peter Zavada
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ospravedlnený: PaedDr. Lenka Dzuriková

Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

Pracovníčka obecného úradu Ing. Anna Krajňáková predložila obecnému zastupiteľstvu na
rokovanie „Uvoľnenie viazaných finančných prostriedkov“.
V kinosále kultúrneho domu bola pod schválenú podlahu urobená nivelizačná cementová
stierka. Úhrada za materiál a za práce predstavuje 1100,- €, preto ekonómka žiada tieto
finančné prostriedky viazané v zmysle § 14 ods. 2 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, uznesením č. VIII/81/2015 zo dňa 29.06.2015
vo výške 1100,- € uvoľniť na údržbu kultúrneho domu.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní predloženého materiálu uznesením č.
XIII/155/2015:
D./ Schvaľuje:
1./ Uvoľnenie finančných prostriedkov viazaných v zmysle § 14 odsek 2 písmeno c) zákona
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktoré bolo schválené
uznesením č. VIII/81/2015 zo dňa 29.06.2015 vo výške 1.100,- € na údržbu kultúrneho domu.
Hlasovanie – za: 4, proti: 0, zdržal sa: 2, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin,
zdržal sa: Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
ospravedlnený: PaedDr. Lenka Dzuriková

Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

K bodu 12./ Diskusia
K bodu diskusia poslanci nemali žiadny diskusný príspevok.

K bodu 13./ Záver
Na záver starostka obce pani Gabriela Kopnická poďakovala všetkým prítomným za účasť,
popriala veľa šťastia a úspechov v novom roku 2016 a zasadnutie ukončila.
Začiatok rokovania obecného zastupiteľstva: 16,02 hod.
Ukončenie rokovania obecného zastupiteľstva: 18,48 hod.

Zapísala: Viera Lenartová
V Slovinkách, dňa: 31.12.2015
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Gabriela Kopnická
starostka obce

Overovatelia zápisnice: Mgr. Jana Adamisová
Mgr. Dominik Ďorko
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