Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Slovinkách konaného dňa:
27.12.2011
V Slovinkách, 27.12.2011, 09,00 hod.
K bodu 1./ Otvorenie zasadnutia
Starosta obce pán Michal Pačan otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva, na ktorom
privítal poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných. Ospravedlnil neúčasť
poslankyne Kamily Grisákovej. Konštatoval, že prítomných je 8 poslancov a obecné
zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Prítomní:
Poslanci: Marek Bencko, Mgr. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Ing. Mária Grisáková, Mgr.
Žaneta Chomová, Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová.
Hlavný kontrolór: Ing. Vladimír Vaščák,
Zapisovateľka: Viera Lenartová
Ostatní prítomní: podľa prezenčnej listiny
K bodu 2./ Schválenie programu zasadnutia
Starosta obce predložil na schválenie návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva
v zmysle pozvánky. K predloženému návrhu neboli žiadne doplňujúce návrhy do programu.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením:
A./ Schvaľuje:
1./ Program zasadnutia obecného zastupiteľstva
1.) Otvorenie zasadnutia
2.) Schválenie programu zasadnutia
3.) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4.) Voľba návrhovej komisie
5.) Návrh rozpočtu obce Slovinky na rok 2012
6.) Rozpočtové opatrenia
7.) Návrh na uznesenie
8.) Záver
Hlasovanie – za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní ospravedlnení: 1
za: Marek Bencko, Mgr. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Ing. Mária Grisáková,
Mgr. Žaneta Chomová, Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka Michňová,
Viera Mižigárová
neprítomní ospravedlnení: Kamila Grisáková
K bodu 3./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil Vieru Lenartovú a za overovateľov zápisnice
Ing. Máriu Grisákovú a Vieru Mižigárovú.

K bodu 4./ Voľba návrhovej komisie
Za predsedu návrhovej komisie starosta obce navrhol Mgr. Slávku Michňovú a za členov
návrhovej komisie Mareka Bencka a Mgr. Marcela Ďorka.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením:
A./ Volí:
1./ Predsedu návrhovej komisie : Mgr. Slávku Michňovú a členov návrhovej komisie: Mareka
Bencka a Mgr. Marcela Ďorka.
Hlasovanie – za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní ospravedlnení: 1
za: Marek Bencko, Mgr. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Ing. Mária Grisáková,
Mgr. Žaneta Chomová, Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka Michňová,
Viera Mižigárová
neprítomní ospravedlnení: Kamila Grisáková
K bodu 5./ Návrh rozpočtu obce Slovinky na rok 2012
Mgr. Slávka Michňová oznámila, že pán Jozef Seman člen komisie školstva, kultúry a športu
OZ požiadal o vyjadrenie sa k rozpočtu čo sa týka lyžiarskeho vleku. Požiadala tiež o
udelenie jeho slova na začiatku rokovania tohto bodu.
Pán Jozef Seman predložil Ponuku na dodávku technológie pre zasnežovanie lyžiarskeho
vleku na kopci Hŕbok v Slovinkách, ktorá bola prerokovaná už aj na zasadnutí komisie dňa
20.10.2011. Cenovú ponuku vo výške takmer 100.000 € označil za ponuku, ktorá je zatiaľ
najnižšia. Pochvalne sa vyjadril i o navrhovanej technológii. V súvislosti s predloženým
návrhom podotkol, že je potrebné, v prípade zabezpečenia finančných prostriedkov, aby bolo
všetko dobre organizačne zabezpečené a neboli problémy s postupom prác. Vyjadril veľkú
podporu takémuto projektu a ponúkol pomoc v prípade jeho realizácie. Navyše upozornil na
potrebu riešenia odvodňovacích kanálov. Ich sfunkčnenie je predmetom diskusií už niekoľko
rokov a občania by uvítali komplexné riešenie problému. Komisia podporila realizáciu
výstavby zasnežovacieho zariadenia na kopci Hŕbok a odporučila ju zakomponovať do
rozpočtu na rok 2012, prípadne i v roku 2013. Pán Jozef Seman podotkol, že v položke
lyžiarsky vlek nie je v návrhu rozpočtu rozpočtovaná žiadna finančná čiastka a požiadal o
vyjadrenie OZ či sa to bude riešiť, či peniaze v rozpočte sa pridelia, hoci aj postupne na dva,
či tri roky.
Starosta obce vyjadril sa, že pozemky nie sú naše.
Jozef Seman odpovedal, že práce by sa realizovali len minimálne na pozemkoch na kopci,
podstatná časť by sa riešila na našich pozemkoch okolo cesty.
Ing. Mária Grisáková zaujala kladné stanovisko, ale požaduje túto ponuku riešiť komplexne –
zmluvne zabezpečiť pozemky s PD Kluknava, riešiť odvodňovacie kanály, aj skladisko
odpadu pod zjazdovkou.
Hlavný kontrolór obce sa vyjadril – problém je v tom, že rozpočet obce je 265.000 €
a 100.000 €, to je viac než 1/3 rozpočtu. Je to riziko a obec má investovať do vlastného
majetku.
Zo strany pána Jozefa Semana to bolo všetko. Poslankyňa Mgr. Slávka Michňová podotkla,
že pri schvaľovaní rozpočtu sa budeme touto pripomienkou zaoberať.
Návrh rozpočtu obce Slovinky na rok 2012 predložila ekonómka Ing. Anna Krajňáková.
Obec Slovinky zostavuje návrh viacročného rozpočtu na roky 2012-2014 v zmysle zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet na rok 2012 je pre obec záväzný

a návrhy na roky 2013 a 2014 obecné zastupiteľstvo berie na vedomie. Viacročný rozpočet
obce je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce, v ktorom sú vyjadrené
zámery obce a jej občanov.
Návrh rozpočtu obce je rozčlenený na časť, ktorá obsahuje bežné príjmy a bežné výdavky
(bežný rozpočet), na časť, ktorá obsahuje kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový
rozpočet) a na finančné operácie.
Návrh rozpočtu je zostavený ako programový, je v ňom rozpočtovaných 12 programov, ktoré
obsahujú podprogramy slúžiace k plneniu zámeru jednotlivých programov.
Ing. Anna Krajňáková – upravila schodkový rozpočet – bežný rozpočet nemôže byť
schodkový musí byť vyrovnaný. Kapitálové príjmy nie sú. Upravila informáciu p. kontrolóra,
a to že kapitálové výdavky sú 250.000 € (nie rozpočet) - tie môžu byť pokryté dvomi
možnosťami a to ušetrenými finančnými prostriedkami a úverom. Potrebujeme navýšiť do
bežného rozpočtu – údržba budovy OcÚ – výmena podláh – v roku 2011 bol zrealizovaný –
nákup materiálu (podlahoviny) – v roku 2012 – potrebujeme 1.500 € na zrealizovanie výmeny
podláh, požiarna zbrojnica – spoluúčasť na projekte - 596 € - toto navýšenie navrhla
vyrovnať znížením miezd v administratíve o 2.100 €. Predpokladá sa zvýšenie nákladov na
vykonanie auditu – doteraz boli náklady na audit 300 € - „náš“ auditor bol lacnejší ako ostatní
auditori, predpokladá sa zvýšenie nákladov na vykonanie auditu, p. auditor nepredpokladá, že
bude ďalej vykonávať audit. Určite bude potrebný úver na vyrovnanie rozpočtu.
Poslanci k predloženému návrhu rozpočtu obce Slovinky na rok 2012 mali tieto pripomienky:
Ing. Mária Grisáková navrhuje prejsť rozpočet položkovite.
- ZŠ – havária telocvične – ak Ministerstvo školstva poskytne finančné prostriedky ako
sa to premietne v rozpočte obce – Ing. Anna Krajňáková odpovedala – finančné
prostriedky sa vrátia do rezervného fondu.
- V roku 2011 bol rozpočet na rok 2012 - 767.319 € - teraz je skutočnosť taká, že
rozpočet na rok 2012 máme znížený o 47.000 €, čo je pokles o 5 %, Ing. Vaščák
informoval, že pokles je spôsobený nižšími podielovými daňami, Ing. Anna
Krajňáková informovala, že práce V3S sú presunuté do podnikateľskej činnosti. Ing.
Mária Grisáková poukázala na predpokladaný nižší príjem v ďalších rokoch, mali by
sme sa maximálne zodpovedne správať a prispôsobiť tomu, že príjmy do rozpočtu
budú z roka na rok nižšie. Navrhla adekvátne prispôsobiť nákladové položky, keďže
príjem do spoločnej kasy je nižší. Chod a rozvoj obce sa musí zabezpečiť, je potrebné
sa správať zodpovedne tak, aby sa nevytvárala v budúcnosti strata.
- Právne služby – nešetriť na tejto položke – prebieha „Revitalizácia centra obce“ –
môžu vzniknúť problémy, ktoré bude treba riešiť s právnikom – dostaneme veľký
objem finančných prostriedkov a je potrebné využiť všetko, čo nám EÚ poskytne.
V prípade akejkoľvek pochybnosti je potrebné riešiť problémy písomne a po dohode
s právnikom. Šetriť je potrebné na iných položkách. Pán starosta obce a zástupca
starostu obce vyjadrili súhlas s pripomienkou.
- Položka šport – dostali sme sa k časti, kde by sme vedeli ušetriť. Vieme, že máme
nedostatok finančných prostriedkov a mali by sme v prvom rade zabezpečiť, aby bolo
všetkým občanom zabezpečené dôstojné žitie v tejto obci. Šport, kultúra, spolky sú
veľmi dôležité, reprezentujú našu obec, ale to je tá nadstavba, ktorá by mala prísť
vtedy, kedy máme prebytok finančných prostriedkov. Túto záujmovú činnosť by mal
v prvom rade znášať ten človek, ktorý tam je, ale zvyšovať každým rokom finančné
prostriedky na niektoré činnosti a hovoriť o tom, že máme brať úver na 50.000 €, aby
sme zabezpečili chod obce, to je hazardérstvo.
- Dotácie- keď sa nám ponížia príjmy o určité percento, tieto výdavky by sme mali
minimálne o toto percento ponížiť.

Mgr. Slávka Michňová
- Požiadala o informáciu, či ZŠ predložila rozpočet. Ing. Anna Krajňáková
poznamenala, že ZŠ nemá informáciu, v akej výške jej bude poskytnutý transfer.
- Upozornila na skutočnosť, že za predchádzajúce roky nie je zápis v kronike. Suma za
vedenie kroniky je symbolická – to je problém?
- Požiadala o informáciu, či položka za web stránku je paušál za vedenie a aktualizáciu
web stránky. Ing. Anna Krajňáková odpovedala, že na bežnú údržbu je paušál, ostatné
práce sú odmeňované samostatne.
Viera Mižigárová
- Požiadala doplniť v rozpočte položku osvetlenie prednej časti pódia v kinosále KD.
Mgr. Slávka Michňová
- Odporučila položky rozpočtu detailnejšie rozdeliť v záujme prehľadnejšieho
usporiadania návrhu rozpočtu.
Poslanci v rámci diskusie upravili položky rozpočtu, ktoré sú uvedené v ďalšom texte, pričom
ostatné položky rozpočtu zostali nezmenené:
PRÍJMY
1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby – Rozpočet 357144 € zvýšiť na: 368144 €
VÝDAVKY
starosta
1.1.2 Výkon funkcie poslancov a členov komisií – Rozpočet 5500 € rozčleniť na: zástupca
starostu obce a poslanci
3 Bezpečnosť – Rozpočet 25830 € znížiť na: 25426 €
3.1.3 Údržba Požiarnej zbrojnice – Rozpočet 5000 € rozčleniť na:
3.1.3 Náklady na úpravu fasády budovy Požiarnej zbrojnice – Rozpočet 4000 €
3.1.4 Spoluúčasť na projektoch – Rozpočet 596 €
3.2.3 Dobudovanie siete verejného osvetlenia – Rozpočet 0 € zvýšiť na: 1000 €
6.2.1 Nákup nového osobného vozidla – Rozpočet 15800 € znížiť na: 0 € - (nákup bol
realizovaný v roku 2011)
7.1.10 Údržba MŠ – Rozpočet 7000 € rozčleniť na:
7.1.10 Náklady na údržbu a opravu odpadových kanálov a odtokov – Rozpočet 4000 €
7.1.11 Odvodnenie školského dvora – Rozpočet 3000 €
7.2 Základná škola – Rozpočet 302769 € znížiť na: 276500 €
7.2.5 Telocvičňa havária – Rozpočet 26269 € znížiť na: 0 € - (realizované v roku 2011)
8 Šport – Rozpočet 22200 € znížiť na: 20000 €
8.4 Lyžiarsky vlek – Rozpočet 0 € zvýšiť na: 500 €
8.5 Príspevky športovým organizáciám – Rozpočet 15600 € znížiť na: 0 €
9.1 Obecná knižnica – Rozpočet 700 € znížiť na: 200 €
9.1.1 Nákup knižného fondu – Rozpočet 500 € znížiť na: 0 €
9.1.2 Súťaže literárne - Zámer: Literárne súťaže pre žiakov základnej školy s rôznou
tematikou – zmeniť na zámer: Literárne súťaže pre občanov s rôznou tematikou
9.2 Kultúrne podujatia – Rozpočet 5600 € znížiť na: 4500 €
9.2.1 Titilombom – Rozpočet 3000 € znížiť na: 2000 €
9.2.4 Deň matiek – Rozpočet 500 € znížiť na: 200 €
9.2.6 Mikuláš – Rozpočet 300 € pridať novú položku s rozpočtom:
9.2.7 Vianočné stretnutie – Rozpočet: 200 €
9.3.2 Údržba a opravy KD – Zámer: Náklady na výmenu vchodových dverí (predné, bočné) Rozpočet 7500 € pridať novú položku s rozpočtom:
9.3.3 Ozvučenie - Rozpočet 1500 €

9.3.4 Zariadenie kuchynky – Zámer: Náklady na zriadenie a zariadenie menšej kuchynky pre
70 ľudí (taniere, poháre, príbory, hrnce) na samostatné fungovanie v rámci kultúrneho domu –
Rozpočet: 1500 €

