ZÁPISNICA
zo zasadania Obecného zastupiteľstva obce Slovinky, konaného dňa 06.07.2017 v
Slovinkách.

Prítomní: - podľa prezenčnej listiny, ktorá je prílohou tejto zápisnice
1. Otvorenie
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Slovinky otvorila o 16:00hod. a viedla starostka obce
p. Gabriela Kopnická, ktorá privítala všetkých prítomných. Konštatovala, že zasadnutie je
zvolané v súlade so zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov. Obecné zastupiteľstvo sa zišlo v počte 6 poslancov, z celkového počtu 7, takže
2. Schválenie programu rokovania
Starostka obce predniesla návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva podľa
pozvánky. Podľa § 12 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení návrh programu
rokovania sa oznamuje a zverejňuje na úradnej tabuli aspoň tri dní pred zasadnutím obecného
zastupiteľstva.
K predloženému návrhu programu rokovania obecného zastupiteľstva poslanec Peter Zavada,
podal tento pozmeňujúci návrh: bod 1.-6. ostáva, bod 7. Rokovanie komisií Obecného
zastupiteľstva, bod 8. Záverečný účet, bod 9. Interpelácie poslancov, bod 10. Zverejnené výzvy
o NFP, bod. 11 Rozpočtové opatrenia, bod 12.- 14. ostávajú, bod 15. Riešenie majetkových
záležitostí, bod 16. Pripomienky občanov, bod 17. Rôzne, bod 18. Diskusia a bod 19. Záver.
Starostka obce dala o tomto návrhu hlasovať.
Výsledky hlasovania:
Hlasovanie – za: 4 , proti: 1 , zdržal sa: 1 , neprítomný:1
za: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Mgr. Slávka Michňová, Peter Zavada
proti: Jozef Mnich
zdržal sa: Mgr. Jana Adamisová
neprítomný: Jozef Hudec
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.
Obecné zastupiteľstvo obce Slovinky uznesením číslo IV/39/2017
D./ Schvaľuje
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva v nasledovnom znení:
1./ Otvorenie zasadnutia
2./ Schválenie programu zasadnutia
3./ Voľba návrhovej komisie
4./ Určenie overovateľov zápisnice

5./ Určenie zapisovateľa
6./ Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
7./ Rokovanie komisií obecného zastupiteľstva
8./ Záverečný účet
9./ Interpelácie poslancov
10./ Zverejnené výzvy na predkladanie žiadostí o NFP
11./ Rozpočtové opatrenia
12./ Návrh VZN č. 1/2017
13./ Návrh VZN č. 2/2017
14./ Návrh VZN č. 3/2017
15./ Riešenie majetkových záležitostí obce
16./ Pripomienky občanov
17./ Rôzne
18./ Diskusia
19./ Záver

Hlasovanie - za: 4, proti : 1, zdržal sa: 1, ospravedlnený:1
Za: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Mgr. Slávka Michňová, Peter Zavada
Proti: Bc. Jozef Mnich
Zdržal sa: Mgr. Jana Adamisová
Ospravedlnený: Jozef Hudec
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

3. Voľba návrhovej komisie
Starostka obce navrhla za predsedu návrhovej komisie Bc. Jozefa Mnicha a za člena návrhovej
komisie Mgr. Janu Adamisovú.
O obsadení návrhovej komisie dala hlasovať:
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. IV/40/2017
I./ Volí:
1. Predsedu návrhovej komisie: Bc. Jozefa Mnicha
Hlasovanie – za: 4, proti: 2, zdržal sa: 0, ospravedlnený:1

Za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Bc. Jozef Mnich
Proti: Mgr. Slávka Michňová, Peter Zavada
Ospravedlnený: Jozef Hudec
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

2./ člena návrhovej komisie: Mgr. Janu Adamisovú
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený:1
Za: Mgr. Jana Adamisová , Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Bc. Jozef Mnich, Mgr.
Slávka Michňová, Peter Zavada
Ospravedlnený: Jozef Hudec
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

4. Určenie overovateľov zápisnice
Starostka obce pani Gabriela Kopnická určila overovateľov zápisnice pani Ing. Máriu
Grisákovú a pána Mgr. Dominika Ďorka.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. IV/41/2017:
L./určuje
Za overovateľov zápisnice:
1. Ing. Mária Grisáková
2. Mgr. Dominik Ďorko

5. Určenie zapisovateľa
Za zapisovateľa zápisnice OZ obce Slovinky určuje: Mgr. Luciu Marschallovú.

6. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
Starostka obce Gabriela Kopnická predložila poslancom obecného zastupiteľstva materiál
v troch tabuľkách.
Poslankyňa Mgr. Slávka Michňová k uvedenému materiálu podala nasledovné pripomienky:
-

Nesplnené uznesenie, týkajúce sa pomenovanie ulíc – stále sa to bude presúvať?
Uznesenie V/53/2015- aký bude ďalší postup, keďže termín nebol dodržaný?

-

Uznesenie VIII/80/2015- OZ malo byť informované o protestoch prokurátora.
Uznesenie IV/44/2016- nenechala bývalá hlavná kontrolórka žiaden materiál?
Uznesenie XI/111/2016- máte súhlas p. Marschalovej s oddialením vyplatenia?
Uznesenie II/13/2017- sú výsledky personálneho auditu? Mal byť do 6 týždňov.

Členovia poslaneckého klubu požiadali o predloženie všetkých príloh k správe
o personálnom audite.
Poslanci poslaneckého klubu požiadali o 10 minútovú prestávku.
Starostka obce dala o návrhu hlasovať.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený:1
Za: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Mgr. Slávka Michňová, Peter Zavada
Proti: Mgr. Jana Adamisová ,
Zdržal sa: Bc. Jozef Mnich
Ospravedlnený: Jozef Hudec
Prestávka: od 16:28 do 16:34
Poslankyňa Mgr. Slávka Michňová žiada, aby bolo v zápisnici uvedené, že k uzneseniu
II/13/2017 nebol poslancom predložený kompletný materiál. A k uzneseniu II/18/2017 žiada
bližšie informácie.
Po skončení diskusie k bodu č. 6, prečítal predseda návrhovej komisie návrh na uznesenie.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ berie na vedomie
Informatívnu správu o stave plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva
Starostka obce dala o návrhu hlasovať.
Hlasovanie – za: 2, proti: 0, zdržal sa: 4, ospravedlnený:1, nehlasoval:1
Za: Mgr. Jana Adamisová, Bc. Jozef Mnich
Zdržal sa: Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Peter Zavada
Ospravedlnený: Jozef Hudec
Nehlasoval: Mgr. Slávka Michňová
Hlasovaním nebolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh nebol prijatý.
Poslankyňa Ing. Mária Grisáková dala protinávrh k uzneseniu.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
E./ žiada starostku
O predloženie kompletnej správy Personálneho auditu vykonaného spoločnosťou QSCert do
7.7.2017
Hlasovanie – za: 4, proti: 0, zdržal sa: 2, ospravedlnený:1
Za: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Mgr. Slávka Michňová, Peter Zavada

Zdržal sa: Mgr. Jana Adamisová, Bc. Jozef Mnich
Ospravedlnený: Jozef Hudec
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

7. Rokovanie komisií obecného zastupiteľstva
Mgr. Dominik Ďorko- predseda Komisie školstva, kultúry, športu, sociálna, obchodu, služieb a
cestovného ruchu informoval a predložil poslancom OZ Koncepciu rozvoja športu. Avšak je to
len pracovná verzia, nakoľko ešte nie všetky zložky predložili svoje podklady.
Ing. Mária Grisáková- predsedníčka Komisie finančnej, správy obecného majetku, výstavby
a územného plánovania informovala, že členovia komisie zasadali dňa 27.6. 2017 a pripravili
stanovisko k Záverečnému účtu, Rozpočtovým opatreniam a odpredaju pozemkov.
Mgr. Jana Adamisová- predsedníčka Komisie ochrany verejného poriadku, životného
prostredia, lesného a vodného hospodárstva informovala, že členovia komisie zasadali dňa
26.6.2017, a pripravili stanovisko na základe Uznesenia obecného zastupiteľstva č. III/36/2017.
8. Záverečný účet
Ekonómka obce Slovinky Ing. Anna Krajňáková predložila poslancom OZ Záverečný účet obce
Slovinky za rok 2016, ktorý je zostavený na základe § 16 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, kde po skončení
rozpočtového roka obec údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do záverečného
účtu.
Ing. Mária Grisáková- predsedníčka Komisie finančnej, správy obecného majetku, výstavby
a územného plánovania informovala, že členovia komisie sa uzniesli na pripomienkach
k Záverečnému účtu za rok 2016. Následne prečítala návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. IV/43/2017
B./ Konštatuje
1. Nesplenenie opatrenia prijatého uznesením č. VIII/84/2015, t.j. „ Pri príprave záverečného
účtu v budúcom období zabezpečiť zosúladenie údajov v záverečnom účte s rozpočtovými
opatreniami.“
2. Nesplnenie opatrení prijatých uznesením č. V/51/2016.
3. Nesúlad údajov v Záverečnom účte za rok 2016 a Rozpočte na rok 2016.
4. Zvýšenie daňových a nedaňových pohľadávok obce

D./ Schvaľuje
1. Záverečný účet obce Slovinky za rok 2016 s výhradami a prijíma opatrenia:
a.
Zúčtovať inventarizačné rozdiely zistené pri inventarizácii majetku, záväzkov
a pohľadávok k 31.12.2015 a to:
i. Nižší skutočný stav účtu „stavby“ o 8963,16€

ii. Vyšší skutočný stav účtu „stroje. Prístroje, zariadenia“ o 4851,59€
iii. Vyšší skutočný stav účtu „ drobný dlhodobý hmotný majetok“ o 15 814,92€
iv. Vyšší skutočný stav účtu „pozemky“ o 128853,77€
2.Prijať opatrenia na zníženie daňových a nedaňových pohľadávok v zmysle zákona č.
563/2009 Z.z. o správe daní v platnom znení.
Hlasovanie – za: 4, proti: 0, zdržal sa: 2, ospravedlnený:1
Za: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Mgr. Slávka Michňová, Peter Zavada
Zdržal sa: Mgr. Jana Adamisová, Bc. Jozef Mnich
Ospravedlnený: Jozef Hudec
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

9. Interpelácie poslancov
Poslankyňa Mgr. Slávka Michňová sa v rámci bodu Interpelácie poslancov opýtala:
-

v januári na OcÚ prebiehala inventarizácia. Kde nájdem informácie o stave majetku?
Či by mohla starostka obce informovať poslancov o jej aktivitách.
Má starostka obce informáciu od riaditeľky ZŠ Slovinky o nejakých problémoch vo
výchovno- vzdelávacom procese na tejto škole?
Má starostka obce informáciu od členov rady školy pri ZŠ Slovinky o nejakých
problémoch vo výchovno- vzdelávacom procese na tejto škole?
Má starostka obce informáciu ohľadom problémov s financovaním v ZŠ Slovinky?

Následne starostka obce Slovinky Gabriela Kopnická požiadala poslankyňu OZ Mgr. Slávku
Michňovú, aby jej všetky otázky poslala písomne.

10. Zverejnené výzvy na predkladanie žiadostí o NFP
A./ Odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou v obci Slovinky
Starostka obce Slovinky Gabriela Kopnická informovala poslancov OZ, že im poslala
informácie mailom k výzve na „ Odvádzanie a čistenie odpadových vôd.
Poslanec Peter Zavada sa spýtal o akú čiastku budeme žiadať, do akej výšky môžeme žiadať.
Gabriela Kopnická odpovedala, že kých nebude vypracovaná štúdia/projekt nebudeme vedieť
presnú sumu.
Peter Zavada súhlasí so zapojením sa do výzvy, ale navrhuje upraviť uznesenie nasledovne:
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. IV/44/2017
C./ Súhlasí s
Predložením žiadostí o NFP na sprostredkovateľský orgán, kód výzvy IROP-PO4-SC4212017-19, názov projektu „ Odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou v obci

Slovinky, časť Kolónia“, pričom ciele projektu sú v súlade s platným PHSR obce Slovinky
a územným plánom.
Starostka obce dala o návrhu uznesenia hlasovať.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený:1
Za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Mgr. Slávka
Michňová, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
Ospravedlnený: Jozef Hudec
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

B./ Vybudovanie komunitného centra Slovinky
Starostka obce Gabriela Kopnická predložila poslancom obecného zastupiteľstva materiál
k bodu 10. , Vybudovanie komunitného centra Slovinky, v ktorom navrhla pre túto aktivitu
využiť nehnuteľnosť v majetku obce- „Osvetová beseda“, ktorá sa nachádza na parcele č. 126
k.ú. Vyšné Slovinky.
Po prerokovaní materiálu dala starostka obce Slovinky o návrhu uznesenia hlasovať.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. IV/45/2017
C./ Súhlasí s
Predložením žiadosti o NFP na sprostredkovateľský orgán pre Operačný program ľudské
zdroje na realizáciu projektu „ Vybudovanie komunitného centra Slovinky“ na základe výzvy
zameranej na podporu modernizácie a rekonštrukcie komunitných centier, podporu prestavby
existujúcich objektov pre účely zriadenia a fungovania komunitných centier alebo podporu
novostavby komunitných centier. Kód výzvy- OPLZ-PO6-SC613- 2017- 2.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený:1
Za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Mgr. Slávka
Michňová, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
Ospravedlnený: Jozef Hudec
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

11. Rozpočtové opatrenia
A/ Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 1/2017
Ekonómka obce Slovinky Ing. Anna Krajňáková predložila poslancom obecného zastupiteľstva
dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu starostky obce č. 1/2017.
Po prerokovaní materiálu dala starostka obce Slovinky o návrhu uznesenia hlasovať.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ berie na vedomie
Rozpočtové opatrenie starostky obce 1/2017

Hlasovanie – za: 2, proti: 0, zdržal sa: 3, ospravedlnený:1, nehlasoval:1
Za: Mgr. Jana Adamisová, Bc. Jozef Mnich,
Zdržal sa: Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Peter Zavada
Nehlasoval: Mgr. Slávka Michňová
Ospravedlnený: Jozef Hudec
Hlasovaním nebolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh nebol prijatý.

B/ Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2017
Ekonómka obce Slovinky Ing. Anna Krajňáková predložila poslancom obecného zastupiteľstva
dôvodovú správu k návrhu rozpočtového opatrenia č. 2/2017.
Komisia finančná, správy obecného majetku, výstavby a územného plánovania odporúča
zastupiteľstvu návrh RO schváliť.
Po prerokovaní materiálu dala starostka obce Slovinky o návrhu uznesenia hlasovať.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní návrhu rozpočtového opatrenia 2/2017
uznesením č. IV/46/2017
D./ Schvaľuje
Rozpočtové opatrenie 2/2017
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený:1
Za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Mgr. Slávka
Michňová, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
Ospravedlnený: Jozef Hudec
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

C/ Návrh rozpočtového opatrenia č. 3/2017
Ekonómka obce Slovinky Ing. Anna Krajňáková predložila poslancom obecného zastupiteľstva
dôvodovú správu k návrhu rozpočtového opatrenia č. 3/2017.
Komisia finančná, správy obecného majetku, výstavby a územného plánovania neodporúča
zastupiteľstvu návrh RO schváliť, pretože v dôvodovej správe k návrhu RO je uvedené, že
oznámenie o úspešných žiadateľoch bolo predložené koncom roka 2016. Obecné zastupiteľstvo
nebolo informované o podanej žiadosti ani o jej schválení. Spolufinancovanie nebolo zahrnuté
v návrhu rozpočtu na rok 2017. Predloženými RO je postupne položka Realizácia nových
stavieb upravovaná na 0, pri ďalších RO sa upravuje položka „ Nižný cintorín“, uvedeným
spôsobom nie je predpoklad realizácie zámerov, ktoré schválilo zastupiteľstvo.
Po prerokovaní materiálu dala starostka obce Slovinky o návrhu uznesenia hlasovať.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
D./ schvaľuje

Rozpočtové opatrenie 3/2017
Hlasovanie – za: 2, proti: 0, zdržal sa: 4, ospravedlnený:1,
Za: Mgr. Jana Adamisová, Bc. Jozef Mnich,
Zdržal sa: Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Mgr. Slávka Michňová, Peter Zavada
Nehlasoval: Mgr. Slávka Michňová Ospravedlnený: Jozef Hudec
Hlasovaním nebolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh nebol prijatý.

D/ Návrh rozpočtového opatrenia č. 4/2017
Ekonómka obce Slovinky Ing. Anna Krajňáková predložila poslancom obecného zastupiteľstva
dôvodovú správu k návrhu rozpočtového opatrenia č. 4/2017.
Komisia finančná, správy obecného majetku, výstavby a územného plánovania neodporúča
zastupiteľstvu návrh RO schváliť, pretože návrh na úpravu položky „poradenstvo- verejné
obstarávanie“ nebol dostatočné odôvodnený. Členské príspevky DCOM neboli zapracované
v rozpočte.
Po prerokovaní materiálu dala starostka obce Slovinky o návrhu uznesenia hlasovať.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní návrhu rozpočtového opatrenia 4/2017
uznesením č. IV/47/2017
D./ Schvaľuje
Rozpočtové opatrenie 4/2017, a to položky: Zvýšenie na členské príspevky Dcom,
Poradenstvo- verejné obstarávanie a zníženie položky Realizácia nových stavieb o 2347€.
Hlasovanie – za: 4, proti: 0, zdržal sa: 2, ospravedlnený:1
Za: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Mgr. Slávka Michňová, Peter Zavada
Zdržal sa: Mgr. Jana Adamisová, Bc. Jozef Mnich
Ospravedlnený: Jozef Hudec
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.
E/ Návrh rozpočtového opatrenia č. 5/2017
Ekonómka obce Slovinky Ing. Anna Krajňáková predložila poslancom obecného zastupiteľstva
dôvodovú správu k návrhu rozpočtového opatrenia č. 5/2017.
Komisia finančná, správy obecného majetku, výstavby a územného plánovania neodporúča
zastupiteľstvu návrh RO schváliť, pretože prečerpávacia stanica je majetkom obce, je
využívaná pre dodávku vody do Kostolnej doliny. Dodávku vody nezabezpečuje obec, ale
súkromná spoločnosť, ktorá je taktiež príjemcom úhrad za dodávku vody. Je potrebné doriešiť
spôsob dodávky vody, resp. úhradu za činnosť prečerpávacej stanice.
Po prerokovaní materiálu dala starostka obce Slovinky o návrhu uznesenia hlasovať.

Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní návrhu rozpočtového opatrenia 5/2017
uznesením č. IV/48/2017
D./ Schvaľuje
Rozpočtové opatrenie 5/2017
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený:1
Za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Mgr. Slávka
Michňová, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
Ospravedlnený: Jozef Hudec
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

F/ Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 6/2017
Ekonómka obce Slovinky Ing. Anna Krajňáková predložila poslancom obecného zastupiteľstva
dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu starostky obce č. 6/2017.
Po prerokovaní materiálu dala starostka obce Slovinky o návrhu uznesenia hlasovať.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ berie na vedomie
Rozpočtové opatrenie starostky obce 6/2017
Hlasovanie – za: 2, proti: 0, zdržal sa: 2, ospravedlnený:1, nehlasoval:2
Za: Mgr. Jana Adamisová, Bc. Jozef Mnich
Zdržal sa: Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková
Nehlasoval: Mgr. Slávka Michňová, Peter Zavada
Ospravedlnený: Jozef Hudec
Hlasovaním nebolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh nebol prijatý.

G/ Návrh rozpočtového opatrenia č. 7/2017
Ekonómka obce Slovinky Ing. Anna Krajňáková predložila poslancom obecného zastupiteľstva
dôvodovú správu k návrhu rozpočtového opatrenia č. 7/2017.
Po prerokovaní materiálu a úprave položiek v dôvodovej správe dala starostka obce Slovinky
o návrhu uznesenia hlasovať.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní Návrhu rozpočtového opatrenia 7/2017
uznesením č. IV/49/2017
D./ Schvaľuje
Rozpočtové opatrenie 7/2017
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený:1

Za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Mgr. Slávka
Michňová, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
Ospravedlnený: Jozef Hudec
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

O 19:04- zasadnutie obecného zastupiteľstva opustili Mgr. Slávka Michňová a Peter Zavada

12. Návrh VZN č. 1/2017
Ekonómka obce Slovinky Ing. Anna Krajňáková predložila poslancom obecného zastupiteľstva
návrh VZ č. 1/2017.
Komisia finančná, správy obecného majetku, výstavby a územného plánovania neodporúča
zastupiteľstvu návrh VZN č. 1/2017 schváliť, odporúča presunúť rokovanie k návrhu VZN
1/2017 na nasledujúce zasadnutie s tým, že predložený návrh VZN sa prepracuje a doplní
o platby za MŠ, ŠJ a ŠKD.
Po prerokovaní materiálu dala starostka obce Slovinky o návrhu uznesenia hlasovať.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
D./ schvaľuje
„VZN č. 1/2017 p určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a školských zariadení so sídlom Obec Slovinky na rok 2017“
Hlasovanie – za: 2, proti: 1, zdržal sa: 1, ospravedlnený:3
Za: Mgr. Jana Adamisová, Bc. Jozef Mnich
Proti: Ing. Mária Grisáková
Zdržal sa: Mgr. Dominik Ďorko
Ospravedlnený: Jozef Hudec, Mgr. Slávka Michňová, Peter Zavada
Hlasovaním nebolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh nebol prijatý.

13. Návrh VZN č. 2/2017
Starostka obce Slovinky Gabriela Kopnická predložila poslancom obecného zastupiteľstva
návrh VZN č. 2/2017. Na základe protestu prokurátora č. Pd 82/17/8810-2 proti VZN obce
Slovinky č. 2/2013 o niektorých podmienkach chovu a držania psov zo dňa 23.10.2013
z dôvodu porušenia ustanovení zákonov, ktoré sú citované v proteste, bolo VZN č. 2/2013
upravené a zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle obce a predložené na
pripomienkovanie. K zverejnenému VZN predniesla svoje pripomienky poslankyňa Ing. Mária
Grisáková, žiada upraviť zákon v preambule a opraviť čl.8 ods.1 písm. c.

Po prerokovaní materiálu dala starostka obce Slovinky o návrhu uznesenia hlasovať.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. IV/50/2017

A./ Berie na vedomie
Protest prokurátora Pd 82/17/8810-2 proti VZN č. 2/2013 o niektorých podmienkach chovu
a držania psov.
Hlasovanie – za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený:3
Za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Bc. Jozef Mnich
Ospravedlnený: Jozef Hudec, Mgr. Slávka Michňová, Peter Zavada
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. IV/51/2017
D./ Schvaľuje
Pripomienky k VZN 2/2017
Hlasovanie – za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený:3
Za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Bc. Jozef Mnich
Ospravedlnený: Jozef Hudec, Mgr. Slávka Michňová, Peter Zavada
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. IV/52/2017
D./ Schvaľuje
VZN č. 2/2017 o niektorých podmienkach chovu a držania psov
Hlasovanie – za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený:3
Za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Bc. Jozef Mnich
Ospravedlnený: Jozef Hudec, Mgr. Slávka Michňová, Peter Zavada
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

14. Návrh VZN č. 3/2017
Starostka obce Slovinky Gabriela Kopnická predložila poslancom obecného zastupiteľstva
návrh VZN č. 3/2017, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2012 o úhradách
za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Slovinky za prenájom priestorov budov
a prenájom zariadení.
Po prerokovaní materiálu dala starostka obce Slovinky o návrhu uznesenia hlasovať.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. IV/53/2017
D./ Schvaľuje

VZN č. 3/2017, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2012 o úhradách za
poskytované služby a úkony vykonávané obcou Slovinky za prenájom priestorov budov
a prenájom zariadení.
Hlasovanie – za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený:3
Za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Bc. Jozef Mnich
Ospravedlnený: Jozef Hudec, Mgr. Slávka Michňová, Peter Zavada
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

15. Riešenie majetkových záležitostí obce
Zástupca starostky obce Bc. Jozef Mnich predložil poslancom obecného zastupiteľstva materiál
k bodu 15, a to „Súhlas obce na zrušenie spoluvlastníctva k parcele č. 91103 v k.ú. Nižné
Slovinky“. Po oboznámení poslancov so skutkovým stavom a prerokovaním materiálu, prečítal
návrh na uznesenie, o ktorom dala starostka obce hlasovať.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. IV/54/2017
C./ Súhlasí so
Zrušením spoluvlastníctva k parcele č. 91103, trvalý trávnatý porast o výmere 1865 m2,
nachádzajúcej sa v k.ú. Nižné Slovinky a zapísanej na LV č. 1456, a vzájomným
vysporiadaním tak, ako je to vyznačené v GP č. 615/09, t.j. že:
1. Obec Slovinky sa stáva vlastníkom parcely č. 91103 o výmere 933m2 k.ú. Nižné
Slovinky.
2. Jozef Pačan, Slovinky 143 sa stáva vlastníkom novovytvorenej parcely č. 1142/4
o výmere 932m2 k.ú. Nižné Slovinky
Hlasovanie – za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený:3
Za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Bc. Jozef Mnich
Ospravedlnený: Jozef Hudec, Mgr. Slávka Michňová, Peter Zavada
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

Zástupca starostky obce Bc. Jozef Mnich predložil poslancom obecného zastupiteľstva materiál
k bodu 15, a to „Návrh na odkúpenie parcely č. 349/1“.
Komisia ochrany verejného poriadku, životného prostredia, lesného a vodného hospodárstva
neodporúča obecnému zastupiteľstvu odkúpiť predmetnú parcelu KN-C p.č. 349/1 ostatné
plochy, zapísanú na LV č. 1536 o výmere 17 861 m2 k.ú. Nižné Slovinky, z dôvodu ďalších
možných nákladov v budúcnosti v súvislosti so starostlivosťou o daný pozemok ako
environmentálnu záťaž. Komisia odporúča vyžiadať stanovisko správcu vodného toku Hornádu
a Bodvy v súvislosti zo zámerom regulácie vodného toku v danom úseku na hranici
predmetného pozemku.
Po prerokovaní materiálu dala starostka obce Slovinky o návrhu uznesenia hlasovať.

Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
D./ Schvaľuje
Zámer obce Slovinky odkúpiť časť parcely KN-C p.č. 349/1, ostatné plochy, zapísanú na LV
č. 1536, o výmere 17 861 m2 k.ú. Nižné Slovinky za dohodnutú kúpnu cenu 800,00 €.
Hlasovanie – za: 1, proti: 3, zdržal sa: 0, ospravedlnený:3
Za: Bc. Jozef Mnich
Proti: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková
Ospravedlnený: Jozef Hudec, Mgr. Slávka Michňová, Peter Zavada
Hlasovaním nebolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh nebol prijatý.

16. Pripomienky občanov
Ing. Mária Grisáková- pripomenula, že je potrebné vyčistiť kanál od J. Pačana.

17. Rôzne
A/ Koncepcia rozvoja športu – dať na verejné pripomienkovanie.
Predseda Komisie školstva, kultúry, športu, sociálna, obchodu, služieb a cestovného ruchu
predložil poslancom na rokovanie obecného zastupiteľstva „ Koncepciu rozvoja športu“.
Uviedol, že zatiaľ nedostal podklady od všetkých zložiek, a navrhuje dať koncepciu dať na
verejné pripomienkovanie.
B/ Personálny a organizačný audit- bude predložený poslancom obecného zastupiteľstva až
dôjde kompletný materiál poštou.
C/ Výzva krajského súdu:
Zástupca starostky obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva žalobu zo dňa
02.05.2017 a predniesol žiadosť Krajského súdu v Košiciach o vyjadrenie k tejto žalobe.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. IV/55/2017
A./ Berie na vedomie
Výzvu Krajského súdu, aby v lehote do 2 mesiacov odo dňa doručenia výzvy, podľa § 343 ods.
2 SSP, doručilo súdu vyjadrenie k žalobe v podobe prijatého uznesenia.
Hlasovanie – za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 3
Za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Bc. Jozef Mnich
Ospravedlnený: Jozef Hudec, Mgr. Slávka Michňová, Peter Zavada
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

18. Diskusia

19. 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: 20:21 hod.
Zapísala: Mgr. Lucia Marschallová
V Slovinkách, dňa: 06.07.2017
Gabriela Kopnická
starostka obce
Overovatelia zápisnice:

