ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Slovinky konaného dňa 29.12.2017
pokračovanie schôdze zo dňa 11.1.2018
Prítomní:
Poslanci: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Mgr. Slávka
Michňová, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
Zapisovateľka: Mgr. Lucia Marschallová
Ostatní prítomní: podľa prezenčnej listiny
Pokračovanie zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Slovinky zo dňa 27.3.2017 otvoril
o 16:03 hod. a viedlo zástupca starostky obce Bc. Jozef Mnich, ktorý privítala všetkých
prítomných. Konštatoval, 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 je uznášania schopné.
Rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Slovinky sa bude riadiť programom schváleným dňa
29.12.2017

1. (12) Rozpočtové opatrenia
Ing. Anna Krajňáková predniesla dôvodovú správu k Návrhu rozpočtového opatrenia 17/2017.
„Zvýšené náklady na materiál miestne hospodárstvo vyplývajú z potreby údržby verejných
priestranstiev, nákupu PHM, oleja, strún a náhradných dielov do krovinorezov a kosačiek,
nákupu drevín ap. Pri začatí rekonštrukcie okolia amfiteátra sme neuvažovali s takým rozsahom
tohtoročných prác a s dokončením do konca roka, ale keďže počasie nám to dovoľuje, práce
stále pokračujú a s tým sa zvyšujú aj náklady na uvedenú investíciu. Náklady na aktualizáciu
projektovej dokumentácie na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice boli oproti predpokladu
projektanta vyššie, preto je potrebné navýšiť už raz navýšenú položku. Náklady na stravovanie
sú navýšené z dôvodu zvýšenia ceny stravných kupónov a navýšenia počtu zamestnancov.
Všeobecný materiál bol navýšený z dôvodu neplánovaného nákupu nivelačného lasera, nových
stanov, kompletných sád pohárov do kuchynky pri kultúrnom dome a opravy vapky. Energie v
Požiarnej zbrojnici sú navýšené z dôvodu potreby temperovania priestorov zbrojnice. Do
školskej jedálne sme nakúpili nové riady, zamestnanci sa zúčastnili väčšieho počtu školení.
Uvedené výdavky navrhujeme vykryť navýšenými príjmami z podielových daní, dani za psa a
komunálny odpad, správnymi poplatkami a tiež prevodom réžie školskej jedálne na obec.“
Predsedajúci Bc. Jozef Mnich otvoril rozpravu.
Poslanec Peter Zavada sa spýtal, prečo až v tomto RO sú položky ako nákup stanov. Viackrát
sa poslanci pýtali počas minulého roka na predpokladané náklady na rekonštrukciu amfiteátra.
Opýtal sa, koľko bude stáť rekonštrukcia amfiteátra a kedy bude ukončená.
Ing. Anna Krajňáková odpovedala, že starostka obce na nasledujúcom zasadnutí OZ predloží
rozpočet.
Poslanec Peter Zavada sa tiež opýtal, koľko sa ušetrilo v rámci verejného osvetlenia.

Poslankyňa Mgr. Slávka Michňová sa opýtala na rekonštrukciu amfiteátra, požadovala
predložiť rozpočet.
Poslankyňa Ing. Mária Grisáková odpovedala, že OZ najprv schválilo rozpočet, kde bolo 3000€
na rekonštrukciu amfiteátra. Položka sa už navýšila a v rozpočte na rok 2018 je tam už 6000€,
ale OZ rozpočet nemá. Celá tvorba rozpočtu je teda zbytočná, ak poslanci nevedia koľko to
bude stáť.
Poslanec Bc. Jozef Mnich- namietal, že poslanci nie sú neinformovaní, keďže OZ sa schádza
každé 2 mesiace poslanci o amfiteátri vedeli, a aj to že sa robí podľa projektu. Na základe
spomínaného projektu sa každoročne vykonávajú určité práce. Súhlasí s tým, že je čas na
hodnotenie. Povedal, že materiál na narozpočtovať dá, ale práca nie, keďže je vykonávaná
zamestnancami OcÚ.
Predsedníčka návrhovej komisie Mgr. Slávka Michňová prečítala návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
D./ Schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 17/2017.

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

2. (13) Komunitné centrum v obci Slovinky
Predsedajúci Bc. Jozef Mnich predniesol dôvodovú správu. „Ministerstvo vnútra Slovenskej
republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 26. mája
2017 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na výstavbu a
rekonštrukciu komunitných centier - OPLZ-PO6-SC613-2017-2 s termínom uzavretia hodnotiaceho
kola - 30. novembra 2017. Uznesením IV/45/2017 obecné zastupiteľstvo súhlasilo 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 výzvyOPLZ-PO6-SC613- 2017- 2.“ Následne otvoril rozpravu.

Poslankyňa Ing. Mária Grisáková pripomenula, že Finančná komisia mala najprv posúdiť
žiadosť p. Dorkovej,

16:37- na zasadnutie OZ sa dostavil poslanec Jozef Hudec
Poslanec Bc. Jozef Mnich odpovedal, že prebehlo stretnutie na úrovni pani starostky a pani
Dorkovej (Varechovej).
Poslanec Peter Zavada sa spýtal z akej položky sa bude riešiť spolufinancovanie položky. Žiada
aby v uznesení bola presná suma predstavujúca 5% a aj suma oprávnených výdavkov.
Poslanec Bc. Jozef Mnich odpovedal, že ak obec uspeje vo všetkých žiadostiach, tak
prostriedky sa nájdu.
Poslankyňa Ing. Mária Grisáková navrhla uznesenie IV/45/2017 zrušiť.
Predsedníčka návrhovej komisie Mgr. Slávka Michňová prečítala návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. X/106/2017
D. Schvaľuje
a.) predloženie žiadosti o NFP na SO v rámci výzvy OPLZ-PO6-SC613-2016-2 s názvom
„Komunitné centrum v obci Slovinky“, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom
rozvoja obce a platným územným plánom obce.
b.) Zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu „Komunitné centrum v obci Slovinky“
vo výške 5%, t.j. 16 192,97€ z celkových oprávnených výdavkov 323 859,32€.
c.) Zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu „Komunitné centrum v obci
Slovinky“, ktoré predstavujú rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými
oprávnenými výdavkami projektu (ak relevantné).
Hlasovanie - za: 5, proti : 0, zdržal sa: 1, nehlasoval: 1
Za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Bc. Jozef Mnich, Peter
Zavada
Zdržal sa: Mgr. Slávka Michňová
Nehlasoval: Jozef Hudec
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

3. (14) Voľba prísediaceho Okresného súdu SNV
Predsedajúci Bc. Jozef Mnich predložil poslancom OZ materiál, ktorý obsahoval túto dôvodovú
správu: „Na základe listu predsedu Okresného súdu JUDr. Jána Slovinského bola starostka
Obce Slovinky požiadaná o spoluprácu pri zabezpečení plnenia úloh v oblasti voľby
prísediacich na Okresnom súde v Spišskej Novej Vsi. Funkčné obdobie prísediacich končí v
máji 2018. Prísediacich navrhujú starostovia obcí a primátori miest. Ako kandidát na voľbu
prísediaceho bol predsedom Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi doporučený p. Juraja
Perháča trvale bytom Slovinky 486, ktorý vo svojej doterajšej funkcii prísediaceho sa osvedčil
a doporučuje jeho opätovnú voľbu na funkčné obdobie 2014-2018. Starostka Obce Slovinky sa

prikláňa k návrhu predsedu Okresného súdu Spišská Nová Ves a navrhuje p. Juraja Perháča
bytom Slovinky 486 ako kandidáta na prísediaceho Okresného súdu Spišská Nová Ves.
Podľa § 140 zákona 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v platnom znení prísediacich volia
obecné zastupiteľstvá v obvode príslušného súdu z kandidátov z radov občanov, ktorí majú
trvalý pobyt alebo pracujú v obvode súdu. Voľba prísediacich je ustanovená § 139 -§ 147
zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sudcoch a prísediacich“).Citované ustanovenia
zákona o sudcoch a prísediacich upravujú podmienky, za splnenia ktorých sa môže občan SR
uchádzať o funkciu na prísediaceho na okresnom súde (dosiahnutie veku 30 rokov v deň
zvolenia, spôsobilosť na právne úkony a zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie prísediaceho,
bezúhonnosť a záruka morálnych vlastností preukázaná výpisom z registra trestov, trvalý pobyt
na území SR, štátne občianstvo SR, súhlas so svojou voľbou za prísediaceho k určitému súdu).
Podľa § 140 zákona o sudcoch a prísediacich volí obecné zastupiteľstvo v obvode príslušného
súdu z kandidátov z radov občanov, ktorí majú trvalý pobyt alebo pracujú v obvode súdu.
Prísediacich navrhuje starosta. Obecné zastupiteľstvo vydá zvolenému prísediacemu
osvedčenie o zvolení. Prísediaci sú volení na obdobie štyroch rokov. Návrh materiálu je v
súlade správnymi predpismi Slovenskej republiky a nemá dopad na rozpočet Obce Slovinky.“
Poslankyňa Ing. Mária Grisáková sa opýtala, či kandidát súhlasí s kandidatúrou.
Člen návrhovej komisie Jozef Hudec prečítal návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením X/107/2017
I./ Volí :
V zmysle zákona č. 385/2000 o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov p. Perháča Juraja bytom Slovinky 486, za prísediaceho
Okresného súdu Spišská Nová Ves na obdobie rokov 2018 – 2022.
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.

4. (15) Majetkové záležitosti
Predsedajúci Bc. Jozef Mnich oboznámil poslancov OZ, že v tomto bode sú 2 materiály.
Materiál č. 1
Predsedajúci Bc. Jozef Mnich predniesol dôvodovú správu, kde oboznámil prítomných, že OZ
už vyjadrilo súhlas so zámerom odkúpiť predmetný pozemok uznesením č. III/38/2017.
Predsedníčka návrhovej komisie Mgr. Slávka Michňová prečítala návrh uznesenia.

Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. X/108/2017
D. Schvaľuje
nadobudnutie ( kúpu) nehnuteľného majetku – pozemku, parcely č. 332/1 ostatné plochy o
výmere 591 m2 zapísanú na LV 1627, k.ú. Nižné Slovinky, z ktorej boli oddelené parcely p.č.
332/25 a 332/26 na základe Geometrického plánu č. 72/2017 za dohodnutú cenu 1,70 eur za
m2, čo predstavuje celkovú cenu vo výške 1004,70 eur.

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.
Materiál č. 2
Predsedajúci Bc. Jozef Mnich predniesol dôvodovú správu. „Predmetom kúpy je pozemok - časť
parcely registra E KN č. 90618, záhrada o výmere cca 3 697 m2, ktorá sa nachádza v k. ú Vyšné
Slovinky a je zapísaná na LV č.5. Pozemok sa nachádza v zastavanom území obce a je
vlastníctvom Rímskokatolíckej cirkvi – Rožňavská katedrálna kapitula. Nachádza sa tu staré
banské dielo – štôlňa s obnoveným banským portálom. Obnovu realizovali Rudné bane š.p.
Banská Bystrica v rámci projektu zabezpečenia starých banských diel. Obec má možnosť
bezplatne nadobudnúť predmetné banské dielo do vlastníctva za predpokladu majetko právneho
vysporiadania pozemku, na ktorom sa štôlňa nachádza. Kúpou časti parcely / cca 800 m2 /
vyznačenej na priloženej mape , je možné pripojiť štôlňu k náučnému banskému chodníku.
Zámerom kúpy je podpora a rozvoj cestovného ruchu v našej obci a obnova baníckych tradícií.
Ostatná časť / cca 200 m2// bola obci ponúknutá z dôvodu, že sa na nej nachádza miestna
komunikácia. Ponúkaná predajná cena je 3€ za m2 „
Poslankyňa Ing. Mária Grisáková informovala poslancov OZ, že Finančná komisia sa zišla dňa
10.1.2018, kde prejednávali aj tento pozemok. Mali k dispozícii mapku, na ktorej ale bola
vyznačená celá parcela. Komisia sa k návrhu vyjadriť nevedela, keďže im nebolo známe o ktorú
časť sa jedná.
Poslanec Bc. Jozef Mnich odpovedal, že na mape chýba čiara a poslancom názorne vysvetlil
o ktorú časť sa jedná.
Poslankyňa Ing. Mária Grisáková sa opýtala, či nie je lepšie to riešiť komplexne.
Poslanec Peter Zavada navrhol vysporiadať už aj všetky okolité parcely.
Gabriela Kopnická, starostka obce odpovedala, že čísla v materiáli sú len približné, ak sa
schváli zámer, navrhuje ísť spolu s finančnou komisiou na miesto a vytýčiť hranice.

Poslanec Peter Zavada je za to, aby bolo dopredu zrejmé kto sa bude o tento pozemok starať,
navrhuje zmluvne upraviť užívanie pozemku len pre Banícky cech.
Predsedníčka návrhovej komisie Mgr. Slávka Michňová prečítala návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. X/109/2017
C. súhlasí
so zámerom obce Slovinky odkúpiť časť pozemku – cca 1 000 m2 z parcely registra E - KN č.
90618 záhrada, ktorá sa nachádza v k. ú Vyšné Slovinky a je zapísaná na LV č.5 za dohodnutú
kúpnu cenu 3,00 € za m2.
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.

5. (16) Pripomienky občanov
Margita Novotná: sa opýtala, čo je to Komunitné centrum.
Gabriela Kopnická, starostka obce odpovedala, že vyšla výzva, na základe ktorej sa obec ktorá
má margalizované rómske komunity, môže uchádzať o NFP na prestavbu budovy na komunitné
centrum. Je tu možnosť vybudovať priestor pre komunity. Nie je to objekt na bývanie, ale na
stretávanie sa.
Lívia Susová: informovala poslancov OZ, že na zasadnutie došla kvôli otázke navýšenia
poplatku za ŠKD. Opýtala, či existuje komunikácia medzi OcÚ a ZŠ Slovinky.
Poslanec Peter Zavada odpovedal, že komunikácia medzi obcou a OZ a medzi OZ a ZŠ
neexistuje.
Lívia Susová povedala, že ak by bola medzi OcÚ a UŠ väčšia komunikácia, je presvedčená
žeby k zvyšovaniu poplatku nedošlo. Informovala, že aj na rade školy bol návrh na zvýšenie
poplatku, ale len o euro. Myslí si, že pri zvyšovaní poplatku mala byť nejaká postupnosť.
Opýtala sa, kedy bolo nejaké zasadnutie ohľadom zvyšovania poplatku.
Gabriela Kopnická, starostka obce odpovedala, že návrh tohto VZN bol vyvesený. Rokovalo
sa o ňom 29.12.2017, kedy OZ dalo pripomienky a schválilo zmeny.
Lívia Susová sa opýtala, či neexistuje nejaký dodatok k VZN o zmiernení poplatku a navýšení
až od septembra.
Poslanec Peter Zavada jej odpovedal, že to nebolo ľahké rozhodnutie, ale navýšenie trebalo
spraviť.

17:47- zasadnutie OZ opustil poslanec Peter Zavada
Mária Kubovčíková pripomenula, že minulý rok sa riešila ranná družina. Tiež je za to , aby sa
poplatky navyšovali postupne a nie naraz o 150%. Opýtala sa čí to bol návrh a či niekomu ide
o zrušenie družiny.
Lívia Susová sa opýtala, ako má postupovať pri doručení žiadostí a podpisov.
Poslankyňa Ing. Mária Grisáková objasnila, že prijímanie VZN má nejakú postupnosť a čo sa
týka platby, tak náklady za ŠKD znáša obec, za predpokladu, že ŠKD navštevuje 27 detí, tak
spoluúčasť rodičov je 6,2% .
Poslankyňa Mgr. Slávka Michňová predniesla pripomienku p. Karasa, ktorý sa pýta na problém
s kanálom popod cestu okolo jeho domu a taktiež upozorňuje na potrebu osadenia zrkadla na
križovatke.
Gabriela Kopnická, starostka obce odpovedala, že na dopravnom značení sa pracuje.
Poslanec Mgr. Dominik Ďorko sa opýtal, ako pokročilo riešenie kábla pri p. Lokšinskom,
nakoľko kábel ide po zemi. Navrhuje kábel demontovať.
Peter Mižigár sa opýtal na pozemok na „močiaroch“, či je možnosť ho odkúpiť.
Gabriela Kopnická, starostka obce odpovedala, že možnosť je, treba len podať žiadosť.

6. (17)Diskusia
7. (18) Záver

Na záver zástupca starostky obce Bc. Jozef Mnich poďakoval všetkým prítomným za účasť a
zasadnutie ukončil.
Začiatok rokovania obecného zastupiteľstva: 16:03 hod.
Ukončenie rokovania obecného zastupiteľstva: 18:03 hod.
Zapísala: Mgr. Lucia Marschallová
V Slovinkách, dňa: 11.01.2018
Gabriela Kopnická
starostka obce
Overovatelia zápisnice:

