ZÁPISNICA
zo zasadania Obecného zastupiteľstva obce Slovinky, konaného dňa 17.12.2020 v
Slovinkách.

Prítomní:
Poslanci: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Jana Bencková, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Bc.
Jozef Mnich, Jaroslav Pačan, Mgr. Patrik Stajsko
Zapisovateľka: Mgr. Lucia Marschallová
Ostatní prítomní: podľa prezenčnej listiny
1. Otvorenie
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Slovinky otvorila o 16:56 hod. starostka obce Bc.
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 4 poslanci z celkového počtu 7, takže je uznášania
schopné.
2. Schválenie programu rokovania
Bc. Gabriela Kopnická, starostka obce Slovinky predniesla návrh programu rokovania
obecného zastupiteľstva podľa pozvánky. Podľa § 12 ods. 4 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení sa návrh programu rokovania oznamuje a zverejňuje na úradnej tabuli aspoň tri dni
pred zasadnutím obecného zastupiteľstva. Návrh programu následne predložila poslancom na
schválenie.
Rozprava: Bc. Gabriela Kopnická navrhla z programu rokovania vypustiť bod. 9.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
D./ Schvaľuje:
Program rokovania obecného zastupiteľstva

1./ Otvorenie zasadnutia
2./ Schválenie programu zasadnutia
3./ Voľba návrhovej komisie
4./ Voľba overovateľov zápisnice
5./ Pripomienky občanov
6./ Interpelácie poslancov
7./ Správa o stave plnenia uznesení
8./ Návrh VZN č. 4/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku MŠ

9. Návrh VZN č. 2/2020 o podmienkach poskytovania dotácií
10./ Správa nezávislého audítora
11./ Majetkové záležitosti - starostka obce
12./ Návrh rozpočtu obce Slovinky na rok 2021
13./ Rôzne
14./ Záver

Hlasovanie - zdržal sa: 4, neprítomní:3
Zdržal sa: Mgr. Jana Adamisová, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav Pačan,
Neprítomní: Ing. Jana Bencková, Ing. Mária Grisáková, Mgr. Patrik Stajsko
Hlasovaním nebolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh nebol prijatý.

Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
D./ Schvaľuje:
Program rokovania obecného zastupiteľstva

1./ Otvorenie zasadnutia
2./ Schválenie programu zasadnutia
3./ Voľba návrhovej komisie
4./ Voľba overovateľov zápisnice
5./ Pripomienky občanov
6./ Interpelácie poslancov
7./ Správa o stave plnenia uznesení
8./ Návrh VZN č. 4/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku MŠ
9./ Správa nezávislého audítora
10./ Majetkové záležitosti - starostka obce
11./ Návrh rozpočtu obce Slovinky na rok 2021
12./ Rôzne
13./ Záver

Hlasovanie - za: 4, neprítomní:3
Za: Mgr. Jana Adamisová, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav Pačan,

Neprítomní: Ing. Jana Bencková, Ing. Mária Grisáková, Mgr. Patrik Stajsko
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

3. Voľba návrhovej komisie
Bc. Gabriela Kopnická, starostka obce Slovinky navrhla za predsedu Bc. Jozefa Mnicha
Rozprava: bez pripomienok a návrhov
O návrhu dala hlasovať.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
I./ Volí:
Predsedu návrhovej komisie Bc. Jozefa Mnicha
Hlasovanie - za: 4, neprítomní:3
Za: Mgr. Jana Adamisová, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav Pačan,
Neprítomní: Ing. Jana Bencková, Ing. Mária Grisáková, Mgr. Patrik Stajsko
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

Bc. Gabriela Kopnická, starostka obce Slovinky navrhla za člena Jaroslava Pačana
Rozprava: bez pripomienok a návrhov
O návrhu dala hlasovať.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
I./ Volí:
Člena návrhovej komisie Jaroslava Pačana
Hlasovanie - za: 4, neprítomní:3
Za: Mgr. Jana Adamisová, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav Pačan,
Neprítomní: Ing. Jana Bencková, Ing. Mária Grisáková, Mgr. Patrik Stajsko
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

4. Voľba overovateľov zápisnice
Bc. Gabriela Kopnická, starostka obce Slovinky navrhla za overovateľov zápisnice Mgr. Janu
Adamisovú a Jozefa Hudeca.

Rozprava: Bez pripomienok a návrhov
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
I./ Volí
Overovateľa zápisnice Mgr. Janu Adamisovú
Hlasovanie - za: 4, neprítomní:3
Za: Mgr. Jana Adamisová, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav Pačan,
Neprítomní: Ing. Jana Bencková, Ing. Mária Grisáková, Mgr. Patrik Stajsko
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
I./ Volí
Overovateľa zápisnice Jozefa Hudeca
Hlasovanie - za: 4, neprítomní:3
Za: Mgr. Jana Adamisová, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav Pačan,
Neprítomní: Ing. Jana Bencková, Ing. Mária Grisáková, Mgr. Patrik Stajsko
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

5. Pripomienky občanov
Jaroslav Pačan – upozornil na neporiadok pri dome p. Mižičovej.

6. Interpelácie poslancov
Poslanci obecného zastupiteľstva nepredložili žiadne nové interpelácie.

7. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
Bc. Gabriela Kopnická, starostka obce Slovinky predložila poslancom OZ v zmysle uznesenia
č. IX/92/2015 OZ v Slovinkách materiál na riadne zasadanie k bodu kontrola plnenia uznesení.
Správa o plnení uznesení bude predkladaná ako stály bod rokovania OZ. V správe o plnení sú
premietnuté uznesenia so stavom ich plnenia v troch tabuľkách.
Rozprava: Bez pripomienok a návrhov
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.

Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ berie na vedomie
Informatívnu správu o stave plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Slovinkách
k 10.12.2020
Hlasovanie - za: 4, neprítomní:3
Za: Mgr. Jana Adamisová, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav Pačan,
Neprítomní: Ing. Jana Bencková, Ing. Mária Grisáková, Mgr. Patrik Stajsko
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

8. Návrh VZN č. 4/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku MŠ
Ing. Anna Krajňáková, ekonómka obce predložila poslancom obecného zastupiteľstva
dôvodovú správu. „Pri tvorbe návrhu VZN č. 4/2020 som vychádzala z predpokladaného
rozpočtu na mzdy a prevádzku materskej školy, školskej jedálne a školského klubu detí na rok
2021. Pri výpočte výšky dotácie na prevádzku materskej školy som brala do úvahy počet detí v
Materskej škole v Slovinkách uvedených vo výkaze V40 k 15.09.2020, pri výpočte výšky
dotácie na školskú jedáleň som brala počet potenciálnych stravníkov a počet detí v Materskej
škole v Slovinkách uvedených vo výkaze V40 k 15.09.2020. Pri školskom klube detí som
vychádzala z počtu detí v Školskom klube detí pri Základnej škole v Slovinkách uvedeného vo
vyššie citovanom výkaze.
Po vyvesení návrhu VZN č. 4/2020 vystali pripomienky, ktoré je potrebné schváliť pred
schválením samotného VZN, a to:
- V preambule nahradiť text „§ 6 ods. 12 písm. d)“ textom „§ 6 ods. 12 písm. c)“
- V článku 4 nahradiť text „vo výkaze V40 k 30.09. predchádzajúceho roka“ textom „vo výkaze
V40 k 15.09. predchádzajúceho roka“
- V článku 4, ods. 2 nahradiť text „podľa § 2 je oprávnený“ textom „podľa čl. 3 je oprávnený“
Rozprava: Bez pripomienok a návrhov
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
D./ schvaľuje
pripomienky k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 4/2020 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Obce
Slovinky na rok 2021:
- V preambule nahradiť text „§ 6 ods. 12 písm. d)“ textom „§ 6 ods. 12 písm. c)“
- V článku 4 nahradiť text „vo výkaze V40 k 30.09. predchádzajúceho roka“ textom „vo výkaze
V40 k 15.09. predchádzajúceho roka“

- V článku 4, ods. 2 nahradiť text „podľa § 2 je oprávnený“ textom „podľa čl. 3 je oprávnený“
Hlasovanie - za: 4, neprítomní:3
Za: Mgr. Jana Adamisová, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav Pačan,
Neprítomní: Ing. Jana Bencková, Ing. Mária Grisáková, Mgr. Patrik Stajsko
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
D./ schvaľuje
návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 4/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a
mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Obce Slovinky na rok
2021 so schválenými pripomienkami.
Hlasovanie - za: 4, neprítomní:3
Za: Mgr. Jana Adamisová, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav Pačan,
Neprítomní: Ing. Jana Bencková, Ing. Mária Grisáková, Mgr. Patrik Stajsko
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

9. Správa nezávislého audítora
Ing. Anna Krajňáková, ekonómka obce predložila poslancom obecného zastupiteľstva Správu
nezávislého audítora; Správu z auditu účtovnej závierky k 31.12.2019 a Správu z auditu
konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2019.
Rozprava: Bez pripomienok a návrhov
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ berie na vedomie
Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2019 a správu nezávislého
audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2019
Hlasovanie - za: 4, neprítomní:3
Za: Mgr. Jana Adamisová, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav Pačan,
Neprítomní: Ing. Jana Bencková, Ing. Mária Grisáková, Mgr. Patrik Stajsko
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

10. Majetkové záležitosti
Bc. Jozef Mnich, zástupca starostky obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva
dôvodovú správu. „Obec Slovinky poskytla Sociálnemu podniku obce Slovinky s.r.o., pôžičku
vo výške 10 000€ s termínom vrátenia do 31.12.2020. Sociálny podnik požiadal veriteľa
o predĺženie splatnosti termínu pôžičky do 31.12.2021 z dôvodu nenaplnenia očakávaných
príjmov v roku 2020.“
Rozprava: Bez pripomienok a návrhov
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
C./ Súhlasí s
Predĺžením termínu vrátenia pôžičky pre Sociálny podnik obce Slovinky do 31.12.2021.
Hlasovanie - za: 4, neprítomní:3
Za: Mgr. Jana Adamisová, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav Pačan,
Neprítomní: Ing. Jana Bencková, Ing. Mária Grisáková, Mgr. Patrik Stajsko
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

11. Návrh rozpočtu obce Slovinky na rok 2021
11.1 Návrh rozpočtu obce Slovinky na rok 2021
Ing. Anna Krajňáková, ekonómka obce predložila poslancom obecného zastupiteľstva
dôvodovú správu. „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 2021 a návrh viacročného
rozpočtu na roky 2022 – 2023 je zostavený na základe predpokladanej skutočnosti a tiež
vychádza zo skutočného resp. očakávaného plnenia za bežné obdobie.
Rozpočet obce Slovinky na rok 2021 je navrhnutý ako vyrovnaný. Bežné príjmy sú navrhnuté
vo výške 1.217.936,- €, bežné výdavky vo výške 1.198.507,- €. Kapitálové príjmy sú
rozpočtované vo výške 1.000,- €, kapitálové výdavky vo výške 70.429,- € sú kryté zostatkom
prostriedkov z minulých rokov, kapitálovými a bežnými príjmami.
Súčasťou rozpočtu je aj návrh rozpočtu rozpočtovej organizácie Základná škola Slovinky v
členení na základné kategórie.
Rozpočet na roky 2022-2023 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.“
Rozprava: Návrh na zmenu rozpočtu predniesli Bc. Jozef Mnich a Bc. Gabriela Kopnická.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.

Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
D. schvaľuje
Pripomienky k rozpočtu obce Slovinky na rok 2021:
- položku Hygienické zariadenia ŠA premenovať na Športový areál
Hlasovanie - za: 4, neprítomní:3
Za: Mgr. Jana Adamisová, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav Pačan,
Neprítomní: Ing. Jana Bencková, Ing. Mária Grisáková, Mgr. Patrik Stajsko
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

- presunúť finančné prostriedky z položky Mzdy MŠ 4000€ a ŠJ 1000€ na novovytvorenú
položku Zberný dvor
Hlasovanie - za: 4, neprítomní:3
Za: Mgr. Jana Adamisová, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav Pačan,
Neprítomní: Ing. Jana Bencková, Ing. Mária Grisáková, Mgr. Patrik Stajsko
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

- presunúť finančnú čiastku 18 000, - € z položky Kapitálové výdavky rezerva do položky
Športový areál
Hlasovanie - za: 4, neprítomní:3
Za: Mgr. Jana Adamisová, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav Pačan,
Neprítomní: Ing. Jana Bencková, Ing. Mária Grisáková, Mgr. Patrik Stajsko
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
D. schvaľuje
Predložený návrh rozpočtu obce Slovinky na rok 2021 v členení kategórií skupiny
ekonomickej klasifikácie, roky 2022 a 2023 berie na vedomie.
Príjmy spolu
Z toho:

1 268 936€

Bežné príjmy

1 217 936€

Kapitálové príjmy

1000€

Príjmové finančné operácie

50 000€
1 268 936€

Výdavky spolu
Z toho:
Bežné výdavky

1 198 507€

Kapitálové výdavky

70 429€

Výdavkové finančné operácie

0€

Hlasovanie - za: 4, neprítomní:3
Za: Mgr. Jana Adamisová, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav Pačan,
Neprítomní: Ing. Jana Bencková, Ing. Mária Grisáková, Mgr. Patrik Stajsko
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
F./ ukladá
Oprávnenému zamestnancovi OÚ Slovinky zverejniť schválený rozpočet obce Slovinky na
roky 2021- 2023 na vývesnej tabuli a internetovej stránke obce
Hlasovanie - za: 4, neprítomní:3
Za: Mgr. Jana Adamisová, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav Pačan,
Neprítomní: Ing. Jana Bencková, Ing. Mária Grisáková, Mgr. Patrik Stajsko
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

11.2 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrh rozpočtu obce Slovinky na
rok 2021
JUDr. Ing. Stanislav Kandrik, LL.M., hlavný kontrolór obce predložil poslancom obecného
zastupiteľstva podľa § 18f ods. 1 písm c./ zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov vypracoval hlavný kontrolór odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce
pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve. „ V zmysle ust. § 18f ods. 1 písm. c/ zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám odborné
stanovisko k návrhu rozpočtu obce Slovinky na roky 2021 - 2023 (ďalej len „stanovisko“).

A. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU
Pri spracovaní stanoviska som vychádzal z posúdenia návrhu viacročného rozpočtu na roky
2021 – 2023. Posudzovaná bola zákonnosť, ako aj metodická správnosť jeho zostavenia a
predloženia na schválenie obecnému zastupiteľstvu.
Legislatívnymi východiskami zostavenia rozpočtu sú zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len
„zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“) a zákon č. 523/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“).
Podľa § 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy rozpočet obce je základným
nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi
financovanie úloh a funkcií obce. Rozpočet obce vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce.
Podľa § 9 ods. 1 zákona rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, viacročný rozpočet je
strednodobý nástroj finančnej politiky obce, v ktorom sú v rámci jej pôsobnosti vyjadrené
zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov vrátane programov obce najmenej na tri
rozpočtové roky.
Návrh rozpočtu bol v súlade s ust. § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení zverejnený na úradnej
tabuli a webovom sídle obce Slovinky dňa 02.12.2020 („pred schválením je rozpočet obce
zverejnený na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce
vyjadriť“).

B. VÝCHODISKA TVORBY ROZPOČTU
Návrh rozpočtu je spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s opatrením MF SR č.
MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia
rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov, ktorá je záväzná pri zostavovaní
rozpočtov územnej samosprávy.
Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade s ust. § 9 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy, v členení na :
a) rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok – rok 2021,
b) rozpočet obce na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku – rok 2022,
c) rozpočet obce na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písm.

b – 2023.
V súlade s § 10 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je rozpočet obce
vnútorne členený na :
a) bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len „bežný rozpočet“),
b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len „kapitálový rozpočet“),
c) finančné operácie.

Rozpočet na rozpočtový rok 2021 bude po jeho schválení obecným zastupiteľstvom záväzný,
rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky nie sú záväzné, majú len orientačný charakter a
ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch.
C. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU
Rozpočet celkom:
Rozpočtový
2020
2021
2022
2023
rok
Príjmy spolu
1 167 991
1 268 936
1 250 941
1 250 941
Výdavky spolu
1 167 991
1 268 936
1 250 941
1 250 941
Rozdiel
príjmov
a
0
0
0
0
výdavkov
Celková suma predpokladaných príjmov v roku 2021, t. j. 1 268 936 € pozostáva z celkových
príjmov obce (798 533 €) a príjmov rozpočtových organizácii obce (470 403 €). Rovnako
celkové predpokladané výdavky vo výške 1 268 936 € tvoria výdavky obce (596 489 €) a
výdavky rozpočtových organizácii obce (672 447 €).
v členení:
Bežný rozpočet:
Rozpočtový
2020
rok
Bežné príjmy
1 096 991
Bežné
1 039 276
výdavky
Rozdiel
príjmov
a
57 715
výdavkov
Kapitálový rozpočet:
Rozpočtový
2020
rok
Príjmy spolu
1000
Výdavky spolu
128 715
Rozdiel
príjmov
a
- 127 715
výdavkov
Finančné operácie:
Rozpočtový
2020
rok
Príjmy spolu
70 000
Výdavky spolu 0

2021

2022

2023

1 217 936
1 198 507

1 200 941
1 129 437

1 200 941
1 129 437

19 429

71 504

71 504

2021

2022

2023

1000
70 429

0
121 504

0
121 504

- 69 429

- 121 504

- 121 504

2021

2022

2023

50 000
0

50 000
0

50 000
0

Rozdiel
príjmov
výdavkov

a 70 000

50 000

50 000

50 000

Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že návrh rozpočtu obce Slovinky na rok 2021 je
zostavený ako vyrovnaný. Návrh bežného rozpočtu je zostavený ako prebytkový, pričom v
súlade s § 10 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, sa prebytok
bežného rozpočtu a finančných operácií použije na krytie schodku kapitálového rozpočtu.
Rozpočet bežných príjmov
Rozpočtový
2020
rok
Bežné príjmy 1 096 991

2021

2022

2023

1 217 936

1 200 941

1 200 941

Celkové bežné príjmy rozpočtované pre rok 2021 sú v porovnaní s rozpočtovanými príjmami
za rok 2020 sú vyššie o 120 945 €.
Návrh rozpočtu na rok 2021 v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2020 nepočíta s
poklesom príjmov z výnosu dane. Avšak štatistické údaje a podiel obcí na výnose DPFO na
rok 2021 počita pre obec Slovinky s príjmom na výnosu dane vo výške 603 328 € čiže nižšie
o 41 098 € ako sa predpokladalo v návrhu rozpočtu na rok 2021.
Vývoj bežných príjmov:
Schválený
rozpočet Skutočnosť naplnenia
Rok
bežných príjmov v €
bežných príjmov v €
2017
934 911
975 928
2018
979 720
1 032 893
2019
1 066 778
1 137 980
2020
1 096 991
1 216 083*
* predpokladaná skutočnosť naplnenia bežných príjmov
Rozpočet bežných výdavkov
Rozpočtový
rok
Bežné
výdavky

2018

2019

2020

2021

917 520

981 119

1 039 276

1 198 507

Vývoj bežných výdavkov (bez transferov – školstvo):
Schválený
rozpočet Skutočnosť naplnenia
Rok
bežných výdavkov v €
bežných výdavkov v €
2017
385 488
370 995
2018
421 460
409 300
2019
424 744
435 977

2020
493 318
455 083*
* predpokladaná skutočnosť naplnenia bežných výdavkov

Rozpočet kapitálových príjmov
Obec Slovinky má rozpočtované kapitálové príjmy vo výške 1000 € z predaja pozemkov.
Rozpočet kapitálových výdavkov
Rozpočtový
2017
2018
rok
Kapitálové
výdavky (bez 56 578
26 009
škôl)

2019

2020

2021

116 659

128 715

59 359

Z predloženého návrhu rozpočtu obce Slovinky na rok 2021 vyplýva, že obec v uvedenom
roku predpokladá kapitálové výdavky vo výške 70 429 €, z toho suma vo výške 20 000 € je
určená na rekonštrukciu bývalej budovy CO, ďalej suma vo výške 50 429 € je určená ako
kapitálová rezerva.
Rozpočet finančných operácií
Návrh rozpočtu príjmových finančných operácií na rok 2021 počíta vo výške 50 000 € ako
zostatok prostriedkov z minulých rokov. V návrhu rozpočtu výdavkových finančných operácií
na rok 2021 nie sú rozpočtované žiadne výdavkové finančne operácie.
Vývoj výdavkových finančných operácií:
Rok
Schválený rozpočet v € Skutočnosť v €
2017
0
0
2018
0
0
2019
0
0
2020
0
0*
* predpokladaná skutočnosť naplnenia výdavkových finančných operácií

D. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

Navrhovaný rozpočet na rok 2021 je zostavený ako vyrovnaný, čím je splnená jedna zo
zákonných podmienok vyplývajúca z § 10 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy.
Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový – plánovaný prebytok je vo výške 19 429 € (v
roku 2020 bol rozpočtovaný prebytok vo výške 57 715 €).
Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový vo výške -69 429 € (v roku 2020 bol
rozpočtovaný schodok vo výške -127 715 €).

E. PROGRAMOVÝ ROZPOČET

V súlade s § 4 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy si obec Slovinky
neuplatňuje programový rozpočet v rozpočte obce na základe uznesenia č. XII/118/2013 zo dňa
27.12.2013.

F. ZÁVER:
Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy ako viacročný rozpočet na roky 2021 – 2023.
Návrh rozpočtu bol zverejnený zákonným spôsobom – na úradnej tabuli obce a na webovom
sídle obce dňa 02.12.2020, t. j. v zákonom stanovenej lehote (najmenej 15 dní pred jeho
schvaľovaním) v súlade s § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení.
Po preverení náležitostí a obsahu návrhu viacročného rozpočtu na roky 2021 – 2023
konštatujem, že je zostavený v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä
príslušnými ustanoveniami zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Vychádzajúc z vyššie uvedených skutočností odporúčam schváliť Návrh rozpočtu obce
Slovinky na rok 2021 a zobrať na vedomie Návrh rozpočtu obce Slovinky na roky 2022 a
2023.“

Rozprava: Bez pripomienok a návrhov
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ Berie na vedomie
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Slovinky na rok 2021
Hlasovanie - za: 4, neprítomní:3
Za: Mgr. Jana Adamisová, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav Pačan,
Neprítomní: Ing. Jana Bencková, Ing. Mária Grisáková, Mgr. Patrik Stajsko
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

12. Rôzne
12.1 Návrh na doplnok Územného plánu obce Slovinky
Bc. Gabriela Kopnická, starostka obce predložila poslancom obecného zastupiteľstva
dôvodovú správu. „Dňa 25.11.2020 do podateľne OcÚ Slovinky podal pán. Miloslav Dacho,
Štúrova 939/30, Krompachy žiadosť o vydanie stavebného povolenia v extraviláne obce pre
umiestenie jednoduchej stavby – Rekreačný objekt umiestnený na parcele KNC č. 2112 k. ú.

Vyšné Slovinky. Stavba je v rozsahu stavebných objektov : Rekreačný objekt, spevnené plochy,
elektromer, vodomerná šachta, žumpa, vsakovacia jama. Uvedená parcela je vedená na LV
1664 ako trvalý trávnatý porast a je umiestnená v extraviláne obce. Územný plán obce Slovinky
nerieši výstavbu na uvedenej parcele. Pre vydanie stavebného povolenia je potrebný súhlas
obecného zastupiteľstva s doplnením územnoplánovacej dokumentácie obce a vyznačením
výstavby rekreačného objektu na parcele KNC č. 2112 k. ú. Vyšné Slovinky.“

Rozprava: Bez pripomienok a návrhov
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
C./ súhlasí
s navrhovaným doplnkom Územného plánu obce Slovinky: zmena pozemku parcela KN/C č.

2112, k. ú. Vyšné Slovinky na výstavbu jednoduchej stavby v extraviláne obce z dôvodu
výstavby rekreačného objektu stavebníka Miloslava Dacha, Štúrova 939/30, Krompachy za
podmienky, že všetky náklady spojené s touto zmenou bude znášať žiadateľ.
Hlasovanie - za: 4, neprítomní:3
Za: Mgr. Jana Adamisová, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav Pačan,
Neprítomní: Ing. Jana Bencková, Ing. Mária Grisáková, Mgr. Patrik Stajsko
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

12.2 Návrh na vyradenie hnuteľného majetku ZŠ k 31.12.2020
V bode rôzne predložila Ing. Anna Krajňáková poslancom OZ Návrh na vyradenie
hnuteľného majetku ZŠ k 31.12.2020
Bc. Gabriela Kopnická, starostka obce podala návrh na prerokovanie bodu „Návrh na
vyradenie hnuteľného majetku ZŠ k 31.12.2020“ do bodu „ Rôzne“.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
C./ súhlasí s
prerokovaním materiálu Návrh na vyradenie hnuteľného majetku ZŠ k 31.12.2020 v bode
programu Rôzne
Hlasovanie - za: 4, neprítomní:3
Za: Mgr. Jana Adamisová, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav Pačan,
Neprítomní: Ing. Jana Bencková, Ing. Mária Grisáková, Mgr. Patrik Stajsko

Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.
Ing. Anna Krajňáková, ekonómka obce predložila poslancom obecného zastupiteľstva
dôvodovú správu.“ Základná škola Slovinky 71 na základe výsledkov inventarizácie
k 31.12.2020 navrhuje vyradiť z evidencie a používania hnuteľný majetok uvedený v prílohe.
Vyraďovacia komisia vykonala obhliadku a posúdila celkový stav funkčnosti uvedeného
drobného hmotného majetku a učebných pomôcok. Komisia konštatuje, že predmetné hnuteľné
veci sú morálne e technický zastaralé, značne opotrebované, nefunkčné, nepoužiteľné, zničené
používaním, ich oprava je nerentabilná, nemôžu slúžiť svojmu účelu, pre potreby školy nie sú
už využiteľné a preto ich navrhuje vyradiť z evidencie a používania a následne fyzicky
zlikvidovať.“
Rozprava: V rozprave vystúpili Bc. Jozef Mnich a JUDr. Ing. Stanislav Kandrik LL.M.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
D./Schvaľuje
Vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného hnuteľného majetku Základnej školy Slovinky 71,
podľa predloženého zoznamu v celkovej hodnote 21.926,64 €
Hlasovanie - za: 4, neprítomní:3
Za: Mgr. Jana Adamisová, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav Pačan,
Neprítomní: Ing. Jana Bencková, Ing. Mária Grisáková, Mgr. Patrik Stajsko

13. Záver
Na záver starostka obce Slovinky poďakovala poslancom za účasť.
Začiatok rokovania obecného zastupiteľstva:

16:56 hod.

Ukončenie rokovania obecného zastupiteľstva:

18:19 hod.

Zapísala: Mgr. Lucia Marschallová
V Slovinkách, dňa: 17.12.2020

Bc. Gabriela Kopnická
starostka obce
Overovatelia zápisnice:

