Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Slovinkách konaného dňa
15.12.2016
IX. zasadnutie
K bodu 1./ Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila 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 14./ Interpelácie poslancov zaradiť do programu ako bod č. 7./ 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
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. IX/100/2016:
D./ Schvaľuje:
1./ Program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
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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
Interpelácie poslancov
Rozpočtové opatrenia
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 6/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Slovinky
10. Návrh VZN č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Slovinky
11. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2017
12. Návrh rozpočtu obce na rok 2017
13. Riešenie majetkových záležitostí obce
14. Správa z vykonanej kontroly
15. Rôzne
16. Diskusia
17. 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 pána Bc. Jozefa Mnicha.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. IX/101/2016:
L./ Určuje:
1./ Zapisovateľa zápisnice: Vieru Lenartovú.
2./ Overovateľov zápisnice: Jozefa Hudeca a Bc. Jozefa Mnicha.

K bodu 4./ Voľba návrhovej komisie
Za predsedu návrhovej komisie starostka obce pani Gabriela Kopnická navrhla poslanca
Jozefa Hudeca a za člena návrhovej komisie poslankyňu Mgr. Slávku Michňovú. Obecné
zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. IX/102/2016:
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I./ Volí:
1./ Predsedu návrhovej komisie: Jozefa Hudeca.
Hlasovanie – za: 4, proti: 1, zdržal sa: 1, neprítomný: 1
za: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
proti: Jozef Hudec
zdržal sa: Mgr. Slávka Michňová
neprítomný: Mgr. Jana Adamisová
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.
2./ Člena návrhovej komisie: Mgr. Slávku Michňovú.
Hlasovanie – za: 4, proti: 1, zdržal sa: 1, neprítomný: 1
za: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
proti: Jozef Hudec
zdržal sa: Mgr. Slávka Michňová
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
16.11.2016 podala starostka obce pani Gabriela Kopnická.

K bodu 6./ Pripomienky občanov
Pripomienku podal:
Matej Nemčík
-

začína zimné obdobie – upozorniť vodičov v prípade nasneženia, aby autá parkovali
vo vlastných dvoroch a neobmedzovali tak zimnú údržbu miestnych komunikácii.

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

K bodu 8./ Rozpočtové opatrenia
16,30 hod. – na zasadnutie obecného zastupiteľstva sa dostavila poslankyňa Mgr. Jana
Adamisová.
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Ing. Anna Krajňáková, pracovníčka obecného úradu, predložila poslancom obecného
zastupiteľstva Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 16/2016. Na základe požiadavky
občanov zaviedol Eurobus dvojmesačnú skúšobnú prevádzku spoja Krompachy – Slovinky.
V rozpočtovom opatrení je predpokladaná úhrada spoja za dva mesiace.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní Rozpočtového opatrenia starostky obce
č.16/2016 uznesením č. IX/103/2016:
A./ Berie na vedomie:
1./ Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 16/2016.
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. 17/2016. Rozpočtové opatrenie bolo
potrebné urobiť z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na pracovníka stavebného
úradu a následne na odvody za tohto pracovníka do zdravotnej a sociálnej poisťovni. Dali sa
urobiť tabule s názvom obecného úradu a informačné tabule k protipovodňovým opatreniam.
Neboli rozpočtované výdavky na miestny rozhlas, bolo potrebné navýšiť výdavky na športové
súťaže a poistenie majetku a tiež nepostačovali prostriedky na školenia pracovníkov školskej
jedálne. Odbojári sumou schválenou na tento rok uhradili minuloročnú faktúru, takže na
tohtoročnú činnosť im neostali prostriedky. Kancelársky materiál bol navýšený z dôvodu
nákupu obálok a ďalších kancelárskych potrieb pre stavebný úrad. V rozpočtovom opatrení
boli upravené tiež účelovo určené prostriedky zo štátneho rozpočtu.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní Rozpočtového opatrenia starostky obce
č.17/2016:
A./ Berie na vedomie:
1./ Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 17/2016.
Hlasovanie – za: 3, proti: 2, zdržal sa: 2
za: Mgr. Jana Adamisová, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich
proti: Ing. Mária Grisáková, Peter Zavada
zdržal sa: Mgr. Dominik Ďorko, Mgr. Slávka Michňová
Hlasovaním nebolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh nebol prijatý.

Ing. Anna Krajňáková, pracovníčka obecného úradu, predložila poslancom obecného
zastupiteľstva Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 18/2016. Klub dôchodcov a telesne
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postihnutých v Slovinkách predložil požiadavku na úhradu faktúry za prepravu do divadla
v Košiciach. Položka Klub dôchodcov bola vyčerpaná v upravenej výške 770,- €. Bolo
uhradené posedenie dôchodcov začiatkom roka, v lete autobus na kúpalisko vo Vyšných
Ružbachoch a v októbri divadelné predstavenie v Košiciach. Preprava do Košíc je vo výške
290,- €. Na detskom ihrisku pri základnej škole bolo potrebné vykonať ročnú revíziu a z nej
vyplývajúce opravy a tiež bola navýšená hodnota prác pri čistení kanála Za barakami
z dôvodu dopravy. Navýšenie uvedených položiek bolo vykryté z položiek pohrebné trovy,
všeobecný materiál na AČ a pracovné odevy na OcÚ.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní Rozpočtového opatrenia starostky obce
č.18/2016:
A./ Berie na vedomie:
1./ Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 18/2016.
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.

Ing. Anna Krajňáková, pracovníčka obecného úradu, predložila poslancom obecného
zastupiteľstva Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 19/2016. Podľa zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. § 10 ods. 2, je obec pri zostavovaní rozpočtu
povinná prednostne zabezpečiť krytie všetkých záväzkov, ktoré pre ňu vyplývajú z plnenia
povinností ustanovených osobitnými predpismi. Obec ako stavebný úrad I. stupňa
zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku. Zamestnanec vykonávajúci plnenie úloh na úseku
stavebného poriadku a bývania musí byť zamestnaný na riadnu pracovnú zmluvu. Vzhľadom
k tomu, že dotácia zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej
správy na tomto úseku nebola postačujúca na pokrytie nákladov na mzdy zamestnanca, bolo
potrebné urobiť toto rozpočtové opatrenie, ktorým sa tieto prostriedky navýšili. Na úhradu
boli použité prostriedky z položky mzdy ostatných pracovníkov cez UP.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní Rozpočtového opatrenia starostky obce č.
19/2016:
A./ Berie na vedomie:
1./ Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 19/2016.
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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Ing. Anna Krajňáková, pracovníčka obecného úradu, predložila Obecnému zastupiteľstvu
v Slovinkách návrh Rozpočtového opatrenia č. 20/2016. Návrh spracovateľka Ing. Anna
Krajňáková zdôvodnila. Po prepočtoch mzdových prostriedkov do konca roka bolo zistené, že
nepostačujú u opatrovateľskej činnosti, nákladnej dopravy a u koordinátora aktivačnej
činnosti. Následne je potrebné podľa potreby zvýšiť aj odvody do poisťovní. Nie sú
rozpočtované výdavky na elektrickú energiu na lyžiarskom vleku, kde sa platí za elektromer.
Poštovné služby stúpli z dôvodu, že nám pribudlo poštovné za zásielky stavebného úradu.
Všeobecný materiál na materiál na miestne hospodárstvo je navýšený aj z dôvodu, že je tu
účtovaný materiál, ktorý bude refundovaný cez úrad práce, ale momentálne ešte nie je možné
špecifikovať, čo nám úrad práce uzná a preplatí. Bola vytvorená samostatná položka
prenájom WC, kde boli presunuté prostriedky z údržby výpočtovej techniky za prenájom
kopírky, údržba softwearu je navýšená z dôvodu štvrťročných platieb za programové
vybavenie urbis. Oprava budov sa navýšila z dôvodu výstavby múrika za, aj pred úradom.
Materiál na verejné osvetlenie bol v priebehu roka znížený, ale teraz je potreba ho znova
navýšiť z dôvodu opráv vedenia verejného osvetlenia a nákupu nových svietidiel. Stravovanie
bude navýšené z dôvodu vyššieho počtu zamestnancov a tiež vyššej nominálnej hodnoty
kupónov. V tomto návrhu rozpočtového opatrenia je tiež riešené prerozdelenie transferov
z úradu práce podľa predpokladanej skutočnosti.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní návrhu Rozpočtového opatrenia
č.20/2016 uznesením č. IX/104/2016:
D./ Schvaľuje:
1./ Rozpočtové opatrenie č. 20/2016.
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 2
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec,
Bc. Jozef Mnich,
zdržal sa: Mgr. Slávka Michňová, Peter Zavada
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

Ing. Anna Krajňáková, pracovníčka obecného úradu, predložila Obecnému zastupiteľstvu
v Slovinkách návrh Rozpočtového opatrenia č. 21/2016. Návrh spracovateľka Ing. Anna
Krajňáková zdôvodnila. Základná škola Slovinky požiadala z rozpočtu obce – originálne
kompetencie financované zo ŠR SR z podielových daní na dofinancovanie ŠKD od
01.09.2016 do 31.12.2016 sumu 1.278,00 €, nakoľko sa vychovávateľke ŠKD zvýšil úväzok
zo 77,8 % na 100 % (z dôvodu potreby rannej prevádzky) a od 01.09.2016 sa zvýšili platové
tarify pedagogickým zamestnancom o 6 %.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní návrhu Rozpočtového opatrenia
č.21/2016 uznesením č. IX/105/2016:
D./ Schvaľuje:
1./ Rozpočtové opatrenie č. 21/2016.
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Hlasovanie – za: 6, proti: 1, zdržal sa: 0
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec,
Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
proti: Mgr. Slávka Michňová
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. 22/2016. Na základe svojej právomoci
sa starostka obce rozhodla vyplatiť koncoročné odmeny vo výške 69,30 € na zamestnanca.
Vzhľadom k tomu, že v rozpočte nebolo postačujúce finančné krytie, navýšila uvedenú
položku o 500,- €. Na vykrytie navýšenia použila nevyužité prostriedky z údržby PZ a na
dotáciu SAD.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní Rozpočtového opatrenia starostky obce
č.22/2016 uznesením č. IX/106/2016:
A./ Berie na vedomie:
1./ Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 22/2016.
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.

K bodu 9./ Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 6/2012 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Slovinky
Zástupca starostky obce pán Bc. Jozef Mnich predložil Obecnému zastupiteľstvu
v Slovinkách návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 6/2012 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Slovinky. Predmetný návrh predložil z dôvodu zosúladenia niektorých ustanovení Všeobecne
záväzného nariadenia č. 6/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Slovinky s príslušnými ustanoveniami
zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
V rámci pripomienkového konania predkladateľ a spracovateľ tohto návrhu pán Bc. Jozef
Mnich predložil „Pozmeňovací návrh k návrhu Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému
nariadeniu č. 6/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Slovinky“.
V súlade s Čl.9 bod. 16 a Čl.12 bod 9 Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva
v Slovinkách predkladám obecnému zastupiteľstvu v rámci prerokovania bodu programu č.8
pozmeňovací návrh k návrhu Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 6/2012
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o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Slovinky v tomto znení:
V článku 20 sa text v ods.1 nahrádza vetou: „ Predmetom úpravy tejto časti VZN je
v súlade s § 77 až § 83 zákona č. 582/ 2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákon
o miestnych daniach) ustanoviť miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady ( ďalej len poplatok) na území obce Slovinky“.
V článku 20 sa ruší ods. 2.
V článku 21 sa názov článku nahrádza novým názvom „ Poplatník“
V článku 21 sa text v ods. 1 nahrádza textom : „Poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt alebo ktorá ja na území obce
oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť alebo
objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast na iný
účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku
a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľnosti ako vodná plocha/(ďalej len
nehnuteľnosť)
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na iný účel ako na podnikanie.
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce na účel podnikania.
V článku 21 sa text v ods. 2 nahrádza textom : „ Poplatok od poplatníka v ustanovenej
výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí
a) vlastník nehnuteľnosti, ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov
alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo
správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí,
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec ( ďalej len
platiteľ). Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo
poplatník, za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.“
Článok 21 sa dopĺňa o ods. 3, ktorý znie: „ Fyzické osoby a právnické osoby sú povinné
prihlásiť sa na Obecnom úrade v Slovinkách do 30 dní odo dňa, kedy sa na základe právnej
skutočnosti stanú platiteľmi poplatku, ako aj v tej istej lehote oznámiť všetky zmeny, ktoré sú
rozhodujúce pre správne určenie výšky poplatku.
V článku 22 sa názov článku nahrádza novým názvom, ktorý znie: „ Sadzba poplatku a
určenie poplatku“
V článku 22 sa text v ods. 1 nahrádza textom : „Sadzbu poplatku obec stanovuje
nasledovne:
a) pre poplatníka, ktorým je fyzická osoba uvedená v článku 21 ods. 1 písm. a) vo výške
0,030 eur za osobu a kalendárny deň.
b) pre poplatníkov, ktorí sú uvedení v článku 21 ods. 1 písm. b) a c ) a ktorí požiadajú
o množstvový zber vo výške 0,0531 eur za jeden liter komunálnych odpadov alebo drobných
stavebných odpadov.
c) pre zber drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín vo výške 0,025 eur za
kilogram“.
V článku 22 sa text v ods. 2 nahrádza textom:
„ Poplatok za jeden kalendárny rok sa určí:
a) v prípade fyzických osôb ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v roku,
počas ktorých má poplatník v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorých
nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať.
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b) v prípade právnickej osoby a fyzickej osoby podnikateľa ako súčin sadzby poplatku, počtu
kalendárnych dní v roku a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov podľa § 79
ods. 3 zákona o miestnych daniach“.
V článku 23 sa názov článku nahrádza novým názvom, ktorý znie : „ Spôsob a lehota
zaplatenia poplatku pri množstvovom zbere“.
V článku 23 sa text v ods. 1 nahrádza textom : „Pri množstvovom zbere si poplatník uvedený
v článku 21 ods. 1 písm. b) a c) písomne dohodne frekvenciu odvozu a objem zbernej
nádoby so správcom dane. Poplatok za zdaňovacie obdobie sa určí ako súčin frekvencie
odvozov, objemu zbernej nádoby prepočítanej na litre a sadzby poplatku ustanoveného v čl.
22 ods. 1 písm. b)“.
V článku 23 sa text v ods. 2 nahrádza textom: „ Výšku poplatku, lehotu na zaplatenie
poplatku a údaje potrebné na zaplatenie poplatku správca dane písomne oznámi poplatníkovi.
Poplatník zaplatí poplatok prevodom na účet obce alebo v hotovosti v pokladni obecného
úradu“.
Článok 23 sa dopĺňa o ods. 3, ktorý znie : „ Poplatok za drobný stavebný odpad bez obsahu
škodlivín určený podľa čl. 22 ods. 1 písm. c) zaplatí poplatník v hotovosti do pokladne
obecného úradu“.
V článku 25 ods. 1 sa vypúšťa celý text a nahrádza sa novým textom, ktorý znie:
Obec na základe písomnej žiadosti poplatok zníži o 10 % poplatníkovi, ktorým je fyzická
osoba staršia ako 62 rokov, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím a držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so
sprievodcom.
V článku 25 ods. 2 sa vypúšťa celý text a nahrádza sa novým textom, ktorý znie:
„Obec na základe písomnej žiadosti poplatok zníži o 30 % poplatníkovi, ktorý preukáže
správcovi dane na základe hodnoverných podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom
období sa nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce Slovinky. Podkladom na zníženie
poplatku je najmä doklad:
a) potvrdenie o dennom štúdiu a potvrdenie o ubytovaní,
b) potvrdenie zamestnávateľa o dobe trvania práce mimo obce Slovinky s určením
miesta výkonu práce a potvrdením o ubytovaní,
c) potvrdenie o zaplatení poplatku v inej obci za zdaňovacie obdobie,
d) iné podklady z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní neprítomnosti v obci
Slovinky“.
Článok 25 sa dopĺňa o ods. 3, ktorý znie :
„V prípade, že doklad preukazujúci nárok na zníženie poplatku nie je v slovenskom alebo
českom jazyku, je potrebné predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad.
Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka“.
Článok 25 sa dopĺňa o ods. 4, ktorý znie : „ Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní
nárok na zníženie poplatku do 31.12. príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti
a v tejto lehote nepredloží doklady preukazujúce splnenie podmienky na zníženie poplatku,
nárok na zníženie poplatku za toto obdobie zaniká.“
Článok 26 sa vypúšťa celý vrátane jeho názvu a nasledujúce články sa primerane
prečíslujú.
Vypúšťa sa text „ Časť desiata „ a text „Spoločné ustanovenie“.
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Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní bodu programu „Návrh Dodatku č. 1 k
Všeobecne záväznému nariadeniu č. 6/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Slovinky“ uznesením č.
IX/107/2016:
D./ Schvaľuje:
1./ Pozmeňujúci návrh k návrhu Dodatku č. 1 k VZN č. 6/2012 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 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.

2./ Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Slovinky so zapracovaným pozmeňujúcim
návrhom.
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 10./ Návrh VZN č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Slovinky
19,00 hod. – 19,10 hod. – vyhlásená 10 minútová prestávka
Zástupca starostky obce pán Bc. Jozef Mnich predložil Obecnému zastupiteľstvu
v Slovinkách návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Slovinky, ktorého bol aj
spracovateľom.
Členovia Poslaneckého klubu pri Obecnom zastupiteľstve v Slovinkách písomne podali tieto
pripomienky k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Slovinky.
Členovia poslaneckého klubu po preštudovaní návrhu Všeobecne záväzného
nariadenia č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
na území obce Slovinky v rámci pripomienkového konania:
ODPORÚČAJÚ
1. v celom návrhu nariadenia:
a. slovo „nariadenie“ v názve nahradiť slovom „nariadenia“,
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b. zjednotiť používanie názvu zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (napr. preambula,
článok 1 ods. 1, článok 14 ods. 10),
c. používať skratku zavedenú v článku 1 ods. 1,
d. zjednotiť používanie slov „harmonogram zberu“ a „harmonogram zvozu“,
2. v článku 1 v ods. 3 slovo „nariedenie“ nahradiť slovom „nariadenie“,
3. v článku 5
a. v ods. 1 neodporúčame uvádzať cenu za zbernú nádobu, v prípade zmeny ceny
bude potrebné zmeniť nariadenie. Slovo „vyzdvihnúť“ odporúčame nahradiť
slovom „zakúpiť“ z dôvodu, že z textu jednoznačne vyplýva, že sa jedná
o predaj,
4. v článku 7 ods. 2 je uvedené: „Prísne sa zakazuje fyzickým osobám zberné nádoby
vyprázdňovať, alebo vyberať si časti odpadu.“ Z uvedeného je možné predpokladať, že
iným osobám je táto činnosť povolená. Odporúčame prehodnotiť, resp. uviesť nové znenie
„Zakazuje sa vyprázdňovanie zberných nádob alebo vyberanie časti odpadu inými ako
oprávnenými osobami.“
5. v článku 8 v prvej vete ods. 2 nahradiť slová „v článku 9 bod 1“ slovami „v ods. 1“.
Z dôvodu, že sa jedná o ten istý článok, nie je potrebné uvádzať slová
„v článku 8“,
6. v článku 13
a. v ods. 2 odporúčame prehodnotiť celé znenie, ktoré je v rozpore s citovaným
predpisom, a navrhujeme nové znenie: „Obec nezabezpečuje vykonávanie
triedeného zberu biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov podľa § 81
ods. 7 písm. b) bod 1 zákona o odpadoch.“
b. v ods. 4 slovo „uzaviera“ nahradiť slovom „uzatvára“,
c. v ods. 5 je konštatované vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných
odpadov, nie je uvedený spôsob,
d. v ods. 6 je uvedené, že obec umožňuje obyvateľom domáce kompostovanie.
V celom návrhu nie je uvedená žiadna podmienka alebo ďalší spôsob nakladania
s produktom kompostovania, nie je uvedený spôsob a podmienky uzatvárania
zmlúv, vzor žiadosti o umožnenie kompostovania a ďalšie podmienky,
e. v ods. 7 je uvedené, že kompostovať je možné potraviny po záručnej lehote,
alebo inak zhodnotené. Upozorňujeme, že na kompostovanie nie sú vhodné
potraviny živočíšneho pôvodu. Navrhujeme na koniec vety doplniť slová „okrem
potravín živočíšneho pôvodu“.
7. v článku 14
a. v ods. 4 a 7 odporúčame doplniť úplné znenie právnych predpisov,
b. znenie ods. 8 z dôvodu zrozumiteľnosti odporúčame preformulovať napr. takto:
„Ak prevádzkovateľ kuchyne zabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie
prostredníctvom tretieho subjektu, musí mať na tento účel uzatvorenú zmluvu.
Zber, prepravu a ďalšie nakladanie môže zabezpečovať subjekt, oprávnený na
nakladanie s týmto odpadom, ktorý musí spĺňať aj osobitné požiadavky podľa
zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
a je schválený alebo registrovaný príslušnou regionálnou veterinárnou
a potravinovou správou alebo Štátnou veterinárnou a potravinovou správou
Slovenskej republiky.“
8. v článku 23 slovo „nariedenie“ nahradiť slovom „nariadenie“.
ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA.
Poslanci obecného zastupiteľstva nie sú výkonný ani kontrolný orgán a preto nemôžu
im byť dané povinnosti v článku 13 ods. 9 a v článku 21. Ak je stanovená ročná periodicita
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kontroly kompostovania, je potrebné v návrhu upraviť podmienky kompostovania (viď
pripomienka 6 d.) – nie je možné kontrolovať činnosť, ktorá nie je príslušne legislatívne
upravená.
V článku 21 žiadame doplniť ako kontrolný orgán hlavného kontrolóra obce.
Mgr. Dominik Ďorko

Ing. Mária Grisáková

Peter Zavada

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2016 o
nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Slovinky
Predkladateľ pripomienok : Poslanecký klub pri OZ v Slovinkách
Pripomienka č.1
Pripomienka pod písm. a) sa akceptuje.
Pripomienky pod písm. b), c) a d) nespĺňajú kvalitatívnu požiadavku pripomienky, preto ich
nemožno vyhodnotiť.
Pripomienka č.2
Pripomienka sa akceptuje.
Pripomienka č.3
Pripomienke sa vyhovuje čiastočne.
Návrhu, ktorým sa neodporúča uvádzať cenu za zbernú nádobu sa nevyhovuje. Povinnosť
ustanoviť cenu za zbernú nádobu vo VZN je daná zákonom.
Návrhu, ktorým sa odporúča nahradiť slovo „ vyzdvihnúť“ novým pojmom „zakúpiť“ sa
vyhovuje.
Pripomienka č.4
Pripomienka sa akceptuje- pôvodný text sa nahrádza navrhovaným textom.
Pripomienka č.5
Pripomienka sa akceptuje.
Pripomienka č. 6
Pripomienka pod písm. a) , b) a e) sa akceptuje, pôvodné znenia sa nahradia resp. doplnia
navrhovaným textom.
Text pod písm. c) a d) z vecného hľadiska nie je pripomienkou, preto ho nemožno ako
pripomienku vyhodnotiť.
Pripomienka č.7
Pripomienky sa akceptujú.
Pripomienka č.8
Pripomienka sa akceptuje.
„ Zásadná pripomienka“
Predmetný text z vecného hľadiska nie je pripomienkou, preto ho nemožno ako pripomienku
vyhodnotiť. Hlavnému kontrolórovi obce vyplýva uvedená povinnosť zo zákona.
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 vyhodnotil Bc. Jozef Mnich.
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K návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Slovinky poslanci obecného zastupiteľstva
podali tieto pripomienky:
- Článok 5 ods. 1. v cene 32 EUR/1 kus – opraviť v obstarávacej cene,
- Článok 13 ods. 4. prvá veta obec uzatvára – opraviť obec uzatvorí,
- Článok 13 ods. 4 posledné dve vety – vypúšťa sa celý text.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní bodu programu „Návrhu Všeobecne
záväzného nariadenia č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Slovinky“ uznesením č. IX/108/2016:
D/ Schvaľuje:
1./ Pripomienky k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2016 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Slovinky.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec,
Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
nehlasoval: Mgr. Slávka Michňová
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

2./ Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s
drobnými stavebnými odpadmi na území obce Slovinky so zapracovanými pripomienkami.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec,
Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
nehlasoval: Mgr. Slávka Michňová
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

K bodu 11./ Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2017
V súlade s § 18 f zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
hlavná kontrolórka obce pani Jitka Puhallová predložila poslancom obecného zastupiteľstva
odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2017 – 2019 a k návrhu
rozpočtu obce na rok 2017.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu
rozpočtu obce na rok 2017 uznesením č. IX/109/2016:
A./ Berie na vedomie:
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1./ Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2017.
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./ Návrh rozpočtu obce na rok 2017
Ing. Anna Krajňáková, pracovníčka obecného úradu, predložila Obecnému zastupiteľstvu
v Slovinkách návrh Rozpočtu obce Slovinky na rok 2017, ktorý bol prerokovaný komisiou
finančnou, správy obecného majetku, výstavby a územného plánovania. Návrh rozpočtu
spracovateľka Ing. Anna Krajňáková 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 2017 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2018 – 2019 je zostavený
na základe predpokladanej skutočnosti a tiež vychádza zo skutočného respektíve očakávaného
plnenia za bežné obdobie.
Rozpočet obce Slovinky na rok 2017 je navrhnutý ako vyrovnaný. Bežné príjmy sú navrhnuté
vo výške 896.367,- €, bežné výdavky vo výške 896.367,- €. Kapitálové príjmy nie sú
rozpočtované, kapitálové výdavky vo výške 25.744,- € sú kryté zostatkom prostriedkov
z minulých rokov.
Súčasťou rozpočtu je aj návrh rozpočtu rozpočtovej organizácie Základná škola Slovinky.
Rozpočet na roky 2018 – 2019 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.
21,07 hod. – predsedajúca starostka obce sa ospravedlnila z rokovania obecného
zastupiteľstva. Predsedníctva schôdze sa ujal zástupca starostky obce pán Bc. Jozef Mnich.
Poslanecký klub pri Obecnom zastupiteľstve v Slovinkách predložil protinávrh Rozpočtu
obce Slovinky na rok 2017. Vzhľadom k tomu, že protinávrh je nereálny v niektorých
položkách a nevystihuje situáciu v budúcom roku, zástupca starostky obce pán Bc. Jozef
Mnich navrhuje nájsť konsenzus, zvolať pracovné stretnutie a prehodnotiť obidva podané
návrhy a nájsť zhodu.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní návrhu Rozpočtu obce Slovinky na rok
2017 uznesením č. IX/110/2016:
D./ Schvaľuje:
1./ Presunutie prerokovania návrhu rozpočtu obce na rok 2017 na najbližšie zasadnutie
obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
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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./ Riešenie majetkových záležitostí obce
Zástupca starostky obce pán Bc. Jozef Mnich predložil Obecnému zastupiteľstvu
v Slovinkách materiál na rokovanie „Stanovisko obecného zastupiteľstva vo veci plnenia
záväzku obce vyplývajúceho zo Zmluvy o budúcej zmluve č. 1/2009 o prevode vlastníckeho
práva k nehnuteľnostiam“, ktorý zdôvodnil.
Prijaté uznesenie
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách na svojom zasadnutí dňa 16.11.2016 uznesením č.
VIII/94/2016:
-

-

súhlasilo s finančným vysporiadaním za pozemok parcelu registra E parcelné číslo
536, orná pôda o výmere 902 m2, katastrálne územie Nižné Slovinky, ktorý Kúpnou
zmluvou zo dňa 24.08.2009 a následným rozhodnutím Správy katastra Spišská Nová
Ves o povolení vkladu č. V 2187/2009 nadobudla do vlastníctva obec Slovinky od
predávajúcej pani Anny Marschallovej rodenej Pačanovej, bytom Slovinky č. 118 za
odplatnú cenu 1 euro.
uložilo komisii finančnej, správy obecného majetku, výstavby a územného plánovania
zvolať stretnutie za účelom dohodnutia ceny ako doplatku za pozemok parcelu registra
E parcelné číslo 536, orná pôda o výmere 902 m2, katastrálne územie Nižné Slovinky,
ktorý Kúpnou zmluvou zo dňa 24.08.2009 a následným rozhodnutím Správy katastra
Spišská Nová Ves o povolení vkladu č. V 2187/2009 nadobudla do vlastníctva obec
Slovinky od predávajúcej pani Anny Marschallovej rodenej Pačanovej, bytom
Slovinky č. 118 za odplatnú cenu 1 euro.

Stanovisko komisie
Komisia finančná, správy obecného majetku, výstavby a územného plánovania pri Obecnom
zastupiteľstve v Slovinkách na svojom zasadnutí dňa 24.11.2016 prijala v predmetnej veci
nasledujúce stanovisko:
Finančná komisia odporúča Obecnému zastupiteľstvu v Slovinkách prijať uznesenie, ktorým
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách rozhodne o
I.
II.

vyplatení 4.000,- € ako doplatku za pozemok parcela registra E parcelné číslo 536,
orná pôda o výmere 902 m2,
zapracovaní požiadavky uvedenej v bode I. do rozpočtu obce na rok 2017.

Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní bodu programu „Stanovisko obecného
zastupiteľstva vo veci plnenia záväzku obce vyplývajúceho zo Zmluvy o budúcej zmluve č.
1/2009 o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam“ uznesením č. IX/111/2016:
C./ Súhlasí:
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1./ S vyplatením finančnej sumy 4.000 €, ako doplatku za pozemok, parcelu registra E,
parcelné číslo 536 orná pôda o výmere 902 m2, ktorý Kúpnou zmluvou zo dňa 24.08.2009
a následným rozhodnutím Správy katastra Spišská Nová Ves o povolení vkladu č.
V 2187/2009 nadobudla do vlastníctva obec Slovinky od predávajúcej pani Anna
Marschallovej rodenej Pačanovej, bytom Slovinky č. 118 za odplatnú cenu 1 €.
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./ So zapracovaním finančnej čiastky 4.000 € do rozpočtu obce na rok 2017.
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.

Zástupca starostky obce pán Bc. Jozef Mnich predložil Obecnému zastupiteľstvu
v Slovinkách materiál na rokovanie „Schválenie prevodu majetku obce Slovinky ako prípad
hodný osobitného zreteľa pani Márii Kosturákovej a pánovi Vladimírovi Kosturákovi“, ktorý
zdôvodnil.
Prijaté uznesenie
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách na svojom zasadnutí dňa 16.11.2016 uznesením č.
VIII/96/2016:
-

-

súhlasilo so zámerom obce Slovinky predať pani Márii Kosturákovej a pánovi
Vladimírovi Kosturákovi, bytom Krompachy, Mlynská 7 pozemok – parcelu číslo
226/1 o výmere 48 m2 zastavané plochy a nádvoria zapísanú na LV č. 1 registra C KN,
katastrálne územie Nižné Slovinky za cenu 3,32 € za m2,
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 predmetný pozemok má spoločnú hranicu s pozemkom žiadateľov
a žiadatelia ho užívajú ako prístupovú cestu k svojmu pozemku.

V kontexte s predmetným uznesením bol obecnému zastupiteľstvu predložený návrh na
uznesenie vo veci prevodu majetku obce.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní bodu programu „Schválenie prevodu
majetku obce Slovinky ako prípad hodný osobitného zreteľa pani Márii Kosturákovej
a pánovi Vladimírovi Kosturákovi“ uznesením č. IX/112/2016:
D./ Schvaľuje:
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1./ Prevod nehnuteľnosti – pozemku v katastrálnom území Nižné Slovinky, parcely číslo
226/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 48 m2, zapísanú na LV č. 1 pani Márii
Kosturákovej a pánovi Vladimírovi Kosturákovi, bytom Krompachy, Mlynská 7 za cenu 3,32
€ za m2 spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že predmetný
pozemok má spoločnú hranicu s pozemkom žiadateľov a žiadatelia ho užívajú ako prístupovú
cestu na svoj pozemok.
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./ Správa z vykonanej kontroly
V súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
hlavná kontrolórka obce pani Jitka Puhallová predložila Obecnému zastupiteľstvu
v Slovinkách materiál na rokovanie „Správu z vykonanej kontroly“. Cieľom kontroly bola
kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami poskytnutými z rozpočtu obce Základnej
škole Slovinky so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti.
Kontrolovaným obdobím bol rok 2015.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní „Správy z vykonanej kontroly“
uznesením č. IX/113/2016:
A./ Berie na vedomie:
1./ Správu z vykonanej kontroly.
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 15./ Rôzne
Bod Rôzne bol naplnený. Ku každému bodu rokovania poslanci mali možnosť vyjadrovať sa
a diskutovať k rôznym veciam.

K bodu 16./ Diskusia
K bodu diskusia poslanci nemali žiadny diskusný príspevok.

17

K bodu 17./ 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: 22,09 hod.
Zapísala: Viera Lenartová
V Slovinkách, dňa: 15.12.2016

Gabriela Kopnická
starostka obce

Overovatelia zápisnice: Jozef Hudec
Bc. Jozef Mnich
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