ZÁPISNICA
zo zasadania Obecného zastupiteľstva obce Slovinky, konaného dňa 19.10.2020 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 16:58 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 7 poslancov 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.
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./ Plán činnosti HK na II. polrok 2020
9./ Správa o výsledku kontroly
10./ Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami

11./ Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP
12./ Majetkové záležitosti
13./ Rozpočtové opatrenia
14./ Rôzne
15./ Záver

Hlasovanie - za: 7
Za: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Jana Bencková, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Bc. Jozef
Mnich, Jaroslav Pačan, 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: 7
Za: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Jana Bencková, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Bc. Jozef
Mnich, Jaroslav Pačan, Mgr. Patrik Stajsko
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

Bc. Gabriela Kopnická, starostka obce Slovinky navrhla za člena Ing. Máriu Grisákovú
Rozprava: bez pripomienok a návrhov
O návrhu dala hlasovať.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
I./ Volí:
Člena návrhovej komisie Ing. Máriu Grisákovú
Hlasovanie - za: 7

Za: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Jana Bencková, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Bc. Jozef
Mnich, Jaroslav Pačan, 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 Ing. Janu
Benckovú a Jaroslava Pačana

Rozprava: Bez pripomienok a návrhov
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
I./ Volí
Overovateľa zápisnice Ing. Janu Benckovú
Hlasovanie - za: 6 zdržal sa:1
Za: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav
Pačan, Mgr. Patrik Stajsko
Zdržal sa: Ing. Jana Bencková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
I./ Volí
Overovateľa zápisnice Jaroslava Pačana
Hlasovanie - za: 7
Za: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Jana Bencková, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Bc. Jozef
Mnich, Jaroslav Pačan, Mgr. Patrik Stajsko
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

5. Pripomienky občanov
Ing. Jana Bencková sa opýtala na dokončenie zastávky pri JRD
Ing. Mária Grisáková upozornila na pokazený kryt šachty pri mostíku, pri Gréckokatolíckej
fare je potrebné otočiť dopravnú značku a tiež upozornila na deravý plot na ihrisku.
Jozef Hudec sa opýtal na riešenie situácie p. Volavkovej a na cestu od p. Juščákovej k lesnej
správe.

6. Interpelácie poslancov
Žiaden z poslancov nepredložil žiadne interpelácie.

7. Správa o stave plnenia uznesení
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 12.10.2020
Hlasovanie - za: 7
Za: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Jana Bencková, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Bc. Jozef
Mnich, Jaroslav Pačan, Mgr. Patrik Stajsko
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

8. Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na II polrok 2020
JUDr. Ing. Stanislav Kandrik LL.M., hlavný kontrolór obce predniesol poslancom obecného
zastupiteľstva dôvodovú správu. „V zmysle ust. § 18f ods. 1 písm. h/ zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“),
predkladá hlavný kontrolór Obecnému zastupiteľstvu v Slovinkách plán kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce Slovinky na 2. polrok 2020.
V súlade s 18f ods. 1 písm. b/ zákona o obecnom zriadení, hlavný kontrolór predkladá
obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra,
ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v obecnom zastupiteľstve zverejnený
prostredníctvom úradnej tabule obecného úradu.

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA
OBCE SLOVINKY NA II. POLROK 2020
A/ Plnenie stálych úloh hlavného kontrolóra
1. Účasť hlavného kontrolóra na zasadnutiach OZ
2. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce Slovinky na rok 2021
3. Spracovanie a predloženie plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021

B/ Plánované úlohy na úseku kontrolnej činnosti
1. Kontrola dodržiavania podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania.
2. Kontrola vybavovania sťažností a petícii v roku 2019
3. Vykonanie ďalších kontrol uložených hlavnému kontrolórovi uzneseniami OZ v zmysle § 18f
ods. 1 písm. h/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
4. Vykonanie kontrol z vlastného podnetu na základe poznatkov, ktoré sa hlavný kontrolór
dozvedel pri výkone svojej činnosti alebo na základe podnetov súvisiacich s oznamovaním
protispoločenskej činnosti
Poznámka :
Poradie plánovaných kontrol sa môže meniť v závislosti od rozsahu jednotlivých kontrol alebo v
dôsledku vykonania neplánovaných kontrol na základe požiadaviek obecného zastupiteľstva. „

Rozprava: V rozprave vystúpili Ing. Mária Grisáková a Bc. Gabriela Kopnická
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
D./ Schvaľuje
Plán činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020
Hlasovanie - za: 7
Za: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Jana Bencková, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Bc. Jozef
Mnich, Jaroslav Pačan, Mgr. Patrik Stajsko
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

9. Správa hlavného kontrolóra o výsledku vykonanej kontroly
JUDr. Ing. Stanislav Kandrik LL.M., hlavný kontrolór obce predniesol poslancom obecného
zastupiteľstva dôvodovú správu. „V zmysle ust. § 18f ods. 1 písm. h/ zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“),
predkladá hlavný kontrolór obecnému zastupiteľstvu na Slovinkách správu o výsledku
vykonaných kontrol.
Hlavný kontrolór postupuje pri výkone kontrolnej činnosti v súlade s ustanoveniami zákona
o obecnom zriadení, zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Hlavný kontrolór obce Slovinky na základe ust. § 17 ods. 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov vykonala „Kontrola dodržiavania podmienok na prijatie
návratných zdrojov financovania“
I. VŠEOBECNÉ NÁLEŽITOSTI
Oprávnená osoba: JUDr. Ing. Stanislav Kandrik, LL.M, hlavný kontrolór obce Slovinky

Kontrolovaný subjekt: Obecný úrad Slovinky, Slovinky č.58, 053 40 Slovinky, IČO:
00329550
Označenie kontroly: Kontrola dodržiavania podmienok na prijatie návratných zdrojov
financovania
Cieľ kontroly: - overiť, či sú dodržané pravidlá prijímania návratných zdrojov financovania
podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Kontrolované obdobie: rok 2020
Miesto Obecný úrad Slovinky, Slovinky č. 58, 053 40 Slovinky a čas vykonania kontroly: v
čase od 05.10.2020
II. ZÁKLADNÁ PRÁVNA ÚPRAVA KONTROLOVANEJ OBLASTI
Podľa ust. § 11 ods. 4 písm. b) je rozhodovanie o prijatí úveru vyhradené obecnému
zastupiteľstvu.
V súlade s ust. § 17 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je obec
povinná pri používaní návratných zdrojov financovania dodržiavať pravidlá uvedené v
odsekoch 2 – 7 spomenutého ustanovenia citovaného zákona.
Obec a môže vstupovať len do takých záväzkov vyplývajúcich z návratných zdrojov
financovania a záväzkov z investičných dodávateľských úverov ktorých úhrada dlhodobo
nenaruší vyrovnanosť bežného rozpočtu v nasledujúcich rokoch (ust. § 17 ods. 4 zákona o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy).
Podmienky na prijatie návratných zdrojov financovania sú upravené v ustanovení § 17 ods. 6
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy“). Podľa citovaného ustanovenia obec/mesto môže na plnenie svojich
úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:
a) celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku neprekročí 60 % skutočných
bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok
záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25
% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o
prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci alebo vyššiemu územnému celku
z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné
prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.
4

Obe uvedené podmienky musia byť splnené kumulatívne.
Podľa ust. § 17 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy celkovú sumu
dlhu obce tvorí súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov
financovania, záväzkov z investičných dodávateľských úverov a ručiteľských záväzkov obce.
Do celkovej sumy dlhu obce podľa odseku 7 sa nezapočítavajú záväzky z pôžičky poskytnutej
z Audiovizuálneho fondu a z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na
obstaranie obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v
cene ročného nájomného za obecné nájomné byty. Ďalej sa do celkovej sumy dlhu obce
nezapočítavajú záväzky z úveru poskytnutého z Environmentálneho fondu, záväzky z pôžičky
poskytnutej z Fondu na podporu umenia a záväzky z návratných zdrojov financovania prijatých
na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a
Európskej únie, operačných programov spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca a
programov financovaných na základe medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených
medzi Slovenskou republikou a inými štátmi najviac v sume nenávratného finančného
príspevku poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou a orgánom podľa
osobitného predpisu; to platí aj, ak obec vystupuje v pozícii partnera v súlade s osobitným
predpisom rovnako najviac v sume poskytnutého nenávratného finančného príspevku.
Podľa ust. § 17 ods. 14 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy dodržanie
podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania podľa odseku 6 preveruje pred ich
prijatím hlavný kontrolór obce. Porušenie podmienok pre prijatie návratných zdrojov
financovania obcou podľa odseku 6 je hlavný kontrolór obce alebo hlavný kontrolór vyššieho
územného celku povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu financií.
Predmetná kontrola bola vykonaná na základe žiadosti starostu obce Slovinky na účely
preverenia dodržania podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania určených na
kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie
ochorenia COVID-19. Návratná finančná výpomoc sa poskytne na základe žiadosti obce
maximálne do výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020. Prijaté prostriedky
možno použiť na kompenzáciu výdavkov vyčerpaných subjektom územnej samosprávy v
priebehu roka 2020. Poskytnutím bezúročnej návratnej finančnej výpomoci s odkladom
splácania istiny dochádza k poskytnutiu výhody, ktorá by mohla viesť k narušeniu hospodárskej
súťaže, a preto môže mesto použiť návratnú finančnú výpomoc v plnom rozsahu výlučne na
účel financovania výkonu samosprávnych pôsobností nehospodárskeho charakteru.
Obec (ďalej len „dlžník“) zodpovedá za to, že prijatím návratnej finančnej výpomoci nebudú
prekročené limity dlhu a dlhovej služby dlžníka vyplývajúce z § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, t. j. dlh dlžníka neprekročí 50 % skutočných bežných príjmov
predchádzajúceho rozpočtového roka a suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane
úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v
príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku
dlžníkovi z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, o prostriedky poskytnuté z Európskej únie
a o iné prostriedky zo zahraničia alebo o prostriedky získané na základe osobitného predpisu.
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Druh návratných zdrojov financovania: Návratná finančná výpomoc zo štátnych finančných
aktív
Výška: 34 718,00 EUR
Účel: financovanie výkonu samosprávnych
pôsobností obce nehospodárskeho charakteru
Splatnosť: ročné splátky počas štyroch rokov; prvá
splátka v roku 2024 a posledná splátka v roku
2027
III. VÝSLEDOK KONTROLY
Preverením dodržiavania podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania podľa ust. 17
ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bolo zistené:
a) podľa finančných výkazov o plnení rozpočtu k 31.12.2019, t. j. za predchádzajúci rozpočtový
rok, obec Slovinky vykázalo skutočné bežné príjmy vo výške 1 137 980 €,
b) celková suma dlhu obce Slovinky k 31.08.2020 podľa údajov predložených kontrolovaným
subjektom predstavuje sumu 0 €,
c) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov podľa
údajov k 12.10.2020 predstavuje sumu 0 €
Celková suma dlhu:
0€
Suma splátok:
0€
Objem
skutočných 1 137 980 €
bežných
príjmov
predchádzajúceho
roka:
% podielu celkovej 0 % < 50 %
sumy dlhu na objeme
bežných
príjmov
predchádzajúceho
roka:

Po preverení všetkých vyššie uvedených skutočností konštatujem:
a) celková sumu dlhu obce Slovinky po schválení prijatia navrhovaného úveru zo strany
obecného zastupiteľstva bude predstavovať sumu 0 €,
b) celková predpokladaná suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane
úhrady výnosov pre rok 2020 nebude ovplyvnená prijatím navrhovanej návratnej finančnej
výpomoci zo štátnych finančných aktív.
Celková suma dlhu pre účely posudzovania dodržania podmienok na prijatie návratných
zdrojov financovania predstavuje 0 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka, t. 6

j. neprekročí 50 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, a preto
nie je zatiaľ potrebné prijať špeciálne opatrenia s cieľom zníženia celkovej sumy dlhu.
IV. ZÁVER
Po preverení podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania podľa ust. § 17 ods. 6
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy konštatujem:
a) celková suma dlhu obce Slovinky neprekročí 50 % skutočných bežných príjmov
predchádzajúceho rozpočtového roka a
b) suma predpokladaných ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady
výnosov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
Na základe uvedeného a v súlade s ust. § 17 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy konštatujem, že podmienky na prijatie návratných zdrojov financovania
obec Slovinky spĺňa.
V. ODPORÚČANIA
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti odporúčam , aby obec dôsledne plnilo povinnosť v
zmysle § 17 ods. 9, t. j. sledovalo v priebehu rozpočtového roka vývoj dlhu a splátok. Zároveň
upozorňujem na nevyhnutnosť zostavenia vyrovnaného rozpočtu obce Slovinky v budúcich
rozpočtových rokoch, na dodržiavanie rozpočtových pravidiel pri čerpaní rozpočtu, na
primeranú opatrnosť pri hospodárení s rozpočtovými prostriedkami a na kontrolu plnenia
podmienok, ktoré obci vyplývajú zo zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.“
Rozprava: V rozprave vystúpila Mgr. Jana Adamisová
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ Berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra o výsledku vykonanej kontroly k 12.10.2020
Hlasovanie - za: 7
Za: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Jana Bencková, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Bc. Jozef
Mnich, Jaroslav Pačan, Mgr. Patrik Stajsko
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

10. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami
Bc. Jozef Mnich, zástupca starostky obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva
dôvodovú správu. „V zmysle Čl. 21 Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
Slovinky je starostovi obce zverená kompetencia schvaľovať zmeny v rozpočte obce do sumy
500, - € vrátane v jednej položke. V podmienkach našej samosprávy sa dlhodobo preukazuje
potreba navýšiť sumu rozpočtového opatrenia v kompetencii starostu obce. Z aplikačnej praxe
vyplýva, že jedným z kritérií určenia rozsahu tohto rozpočtového oprávnenia je veľkosť obecnej
samosprávy, výška rozpočtu, komunálne projekty ktoré obec realizuje a pod. V zmysle

uvedeného sa odporúča v malých samosprávach do 1 000 obyvateľov zveriť starostovi
vykonávať rozpočtové opatrenia do sumy 2 000, - €, v stredne veľkých samosprávach do 10
000 obyvateľov do sumy 5 000,- € až 10 000,- €. V situácii, ak obecné zastupiteľstvo nezverí
starostovi obce možnosť vykonávať rozpočtové opatrenie v potrebnom rozsahu dochádza k
neschopnosti obecnej samosprávy pružne reagovať na finančný vývoj obce a zároveň dochádza
k porušovaniu finančnej disciplíny obcou.
Navrhovaná zmena
Z uvedeného dôvodu je navrhované zvýšenie sumy so súčasných 500, - € vrátane v jednej
položke na sumu 3 000,- € vrátane v jednej položke. Zároveň sa navrhuje predmetný článok
doplniť bodom 4, ktorým sa ustanovuje povinnosť starostovi obce oboznámiť formou návrhu
uznesenia na najbližšom rokovaní obecné zastupiteľstvo o vykonaných rozpočtových zmenách.
V zmysle Čl. 3 bodu 3 Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Slovinky obec
zostavuje aj programový rozpočet. Uznesením obecného zastupiteľstva č. XII/117/2013 bola
táto povinnosť zrušená z dôvodu uplatnenia výnimky pre obce do 2 000 obyvateľov, ktorú
zaviedla novela č. 426/2013 Z. z. s účinnosťou od 14. 12. 2013.
Navrhovaná zmena
Z uvedeného dôvodu je navrhované vypustiť v Čl. 3 bodu 3 Zásad hospodárenia s finančnými
prostriedkami obce Slovinky vetu : „Obec zostavuje aj programový rozpočet“ a súčasne aj v
časti Základné pojmy všetky pojmy týkajúce sa programového rozpočtu.“
Rozprava: V rozprave vystúpil Bc. Jozef Mnich, ktorý predniesol pripomienky hlavného
kontrolóra obce a ich vyhodnotenie.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
D./ Schvaľuje
Pripomienky k návrhu Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Slovinky :
-

-

v úvodnej vete sa vypúšťa text „ods.1“
čl. 1 sa dopĺňa o bod č. 5 s textom “Tvorbu a použitie mimorozpočtových peňažných
fondov“
v čl. 3 bod č. 3 sa druhá veta nahrádza textom „ V rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová
klasifikácia v súlade s osobitnými právnymi predpismi.
v čl. 4 bod č. 3 písm. b) sa text prvej vety nahrádza textom „právnickým osobám a
fyzickým osobám - podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce
alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce alebo poskytujú služby
obyvateľom obce za podmienok ustanovených platným VZN o poskytovaní dotácií z
rozpočtu obce Slovinky.“
čl. 5 sa dopĺňa o písm. e) s textom „komisie zriadené pri obecnom zastupiteľstve“
a písm. f) s textom „rozpočtové organizácie“
V čl. 7 bod č. 4 písm. a) a písm. b) sa text „ekonómovi obce“ nahrádza textom „ obci“
V čl. 12 bod č. 4 písm. b) sa pôvodný text nahrádza textom „suma ročných splátok
návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25% skutočných
bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky
poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej

-

-

-

-

-

správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo
prostriedky získané na základe osobitného predpisu.
V čl. 12 sa text v bode č. 5 nahrádza novým textom „Celkovou sumou dlhu obce je
súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania,
záväzkov z investičných dodávateľských úverov a ručiteľských záväzkov obce.“
čl. 12 sa dopĺňa bodom č. 6 s textom „Do celkovej sumy dlhu obce sa nezapočítavajú
záväzky z pôžičky poskytnutej z Audiovizuálneho fondu a z úveru poskytnutého zo
Štátneho fondu rozvoja bývania na obstaranie obecných nájomných bytov vo výške
splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné
byty. Ďalej sa do celkovej sumy dlhu obce nezapočítavajú záväzky z úveru
poskytnutého z Environmentálneho fondu, záväzky z pôžičky poskytnutej z Fondu na
podporu umenia a záväzky z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie
predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej
únie, operačných programov spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca a
programov financovaných na základe medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu
uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi najviac v sume
nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej medzi
obcou a orgánom podľa osobitného predpisu; to platí aj, ak obec vystupuje v pozícii
partnera v súlade s osobitným predpisom rovnako, najviac v sume poskytnutého
nenávratného finančného príspevku. Do sumy splátok podľa článku 12 ods. 4 písm. b)
sa nezapočítava suma ich jednorazového predčasného splatenia.“
čl. 12 sa dopĺňa bodom č. 7 s pôvodným textom bodu č. 5
v čl. 13 sa bod č. 1 nahrádza textom „Obec a ňou zriadené a založené právnické osoby
sú povinní oznámiť Ministerstvu financií SR začatie zadávania koncesie na stavebné
prace podľa osobitného predpisu a predkladajú Ministerstvu financií SR návrh
koncesnej zmluvy na stavebné práce pred jej uzavretím.“
v čl. 14 bod č. 2 sa v prvej vete vypúšťa text „ mimorozpočtovom“.
v čl. 18 bod č. 1 sa vypúšťa test „ a z prostriedkov získaných zo splátok pôžičiek“.
v čl. 27 bod č. 1 sa nahrádza text „ najmenej“ textom „najneskôr“.
v čl. 28 sa bod č. 1 nahrádza textom „ Finančnou kontrolou sa rozumie súhrn činností,
ktorými sa v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o
zmene a doplnení niektorých zákonov a osobitnými predpismi overuje:
v čl. 29 bod č. 2 písm. b) sa vypúšťa text „ k monitorovacej správe, hodnotiacej správe
a“
v čl. 30 bod č. 1 sa vypúšťa text „ návrh na zmenu rozpočtu obce schvaľovanú obecným
zastupiteľstvom“

Hlasovanie - za: 7
Za: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Jana Bencková, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Bc. Jozef
Mnich, Jaroslav Pačan, Mgr. Patrik Stajsko
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
D./ Schvaľuje
Návrh Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Slovinky so schválenými
pripomienkami.
Hlasovanie - za: 6, zdržal sa: 1
Za: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Jana Bencková, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav Pačan,
Mgr. Patrik Stajsko
Zdržal sa : Ing. Mária Grisáková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

11. Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP
11.1 Multifunkčné ihrisko
Bc. Gabriela Kopnická, starostka obce predložila poslancom obecného zastupiteľstva
dôvodovú správu. „Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou
akčnou skupinou Miestna akčná skupina SĽUBICA, o.z. (ďalej len „MAS“) v zmysle
ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych
štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlásilo výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja
vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
Zameranie výzvy: 309074001 - 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo
rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a
kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)
Kód výzvy: MAS_076/7.4/5
Podopatrenie: 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja
vedeného komunitou
V rámci týchto aktivít odporúčam Obecnému zastupiteľstvu prijať uznesenie zo súhlasom na
zapojenie za do uvedenej výzvy MAS na vybudovanie multifunkčného ihriska v športovom
areály v obci Slovinky na základe vypracovanej projektovej dokumentácie. Financovanie
projektového zámeru je na základe refinancovania a bez finančnej spoluúčasti žiadateľa. Takže
k implementácii projektového zámeru bude potrebný preklenovací úver vo výške cca 50.000,€.“
Rozprava: V rozprave vystúpili Ing. Mária Grisáková a Bc. Gabriela Kopnická
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
C./ Súhlasí

S predložením žiadosti o NFP v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného
komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, kód výzvy MAS 076/7.4/5 na
vybudovanie multifunkčného ihriska v obci Slovinky.
Hlasovanie - za: 7
Za: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Jana Bencková, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Bc. Jozef
Mnich, Jaroslav Pačan, Mgr. Patrik Stajsko
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

11.2 Zberný dvor v obci Slovinky
Bc. Gabriela Kopnická, starostka obce predložila poslancom obecného zastupiteľstva
dôvodovú správu. „Environmentálny fond dňa 3.9. 2020 vyhlásil Výzvu na predkladanie
žiadostí o podporu formou dotácie pre rok 2021.
Termín uzávierky: 15.12.2020
Spolufinancovanie: 5 % pri oblastiach A a B; 0 % pri oblasti C
Oprávneným žiadateľom je obec.
Jednou z oprávnených a podporovaných činností pre celé územie SR je činnosť C6 - Zavedenie
a zlepšovanie triedeného zberu v obciach a vybudovanie zberných dvorov
a centier opätovného používania.
Podpora je určená na predchádzanie vzniku odpadu (okrem biologicky rozložiteľného
komunálneho odpadu) a prípravu na opätovné používanie v zmysle schváleného PPVO, na
zavedenie systému triedeného zberu na komunálnej úrovni, na vybudovanie zberných dvorov
vrátane priestoru na prípravu na opätovné použitie a opätovné použitie alebo na dobudovanie
takéhoto priestoru na existujúcom zbernom dvore (napr. výstavba alebo kúpa krytých
priestorov, skladových kontajnerov, regálov), ako jedného z dôležitých krokov pri dobudovaní
technickej infraštruktúry. Podporené budú činnosti týkajúce sa zberu, triedenia a opätovného
používania (zabezpečenie zberných nádob a kontajnerov, centier opätovného používania) na
komunálnej úrovni.
V rámci činnosti C6 je možné realizovať nasledovné aktivity na pozemku vo vlastníctve
žiadateľa:
1. Vybudovanie zberných dvorov vrátane priestoru na prípravu na opätovné použitie a opätovné
použitie.
2. Dobudovanie/rekonštrukcia zberných dvorov vrátane priestoru na prípravu na opätovné
použitie a priestor na opätovné použitie.
3. Nákup zberných nádob alebo kontajnerov pre zberný dvor na triedený zber zložiek
komunálnych odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov.
4. Zriadenie a činnosť centier opätovného používania týkajúce sa zberu, triedenia a opätovného
používania a informačnej kampane.
5. Kombinácia vyššie uvedených aktivít.
Maximálna výška žiadanej dotácie pre činnosť C6: 150.000,00 €, pričom na účely
dobudovania/rekonštrukcie priestoru na prípravu na opätovné použitie a opätovné použitie na
existujúcom zbernom dvore je maximálna výška žiadanej dotácie 40.000,00 € a na účely
zriadenia a činnosť centra opätovného používania týkajúce sa zberu, triedenia a opätovného
používania a informačnej kampane 30.000,00 €.
Obec Slovinky má vypracovaný projekt na výstavbu Zberného dvora pri Obecnom úrade v
Slovinkách, ktorý bol neúspešný pri podaní žiadosti o NFP na MV SR. Preto je potrebné využiť

tento stavebný projekt a uchádzať sa o nenávratné finančné prostriedky na realizáciu Zberného
dvora, ktorý je pre našu obec nutnosťou.“
Rozprava: Bez pripomienok a návrhov.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
C./ Súhlasí
S predložením žiadosti o NFP na podporu formou dotácie z Environmentálneho fondu na
výstavbu Zberného dvora v obci Slovinky
Hlasovanie - za: 7
Za: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Jana Bencková, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Bc. Jozef
Mnich, Jaroslav Pačan, Mgr. Patrik Stajsko
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

12. Majetkové záležitosti
Bc. Gabriela Kopnická, starostka obce predložila poslancom obecného zastupiteľstva
dôvodovú správu. „Špecifikácia: Predmetom kúpy sú pozemky - parcela č. 2881/1, zastavané
plochy a nádvorie o výmere 721 m2, nachádzajúce sa v k. ú Nižné Slovinky a zapísaná na LV
č. 40.
Skutkový stav: Pozemky sa nachádzajú v zastavanom území obce v časti Kolónia a sú
súčasťou verejného priestranstva je využívaná aj ako prepojenie štátnej cesty a miestnej
komunikácie na parcele KN-C č. 2031/1 a lesnej cesty na parcele KN-C č. 2031/2, ktoré sú v
majetku obce.
Tieto pozemky sú využívané ako prístupová cesta pre obyvateľov. Vlastníkom pozemku je
Slovenská republika. Zámerom je zapojiť sa do verejnej dražby ktorá by sa mala konať cca
mesiacoch november - december.
Kúpna cena bude určená na základe verejnej dražby, predpokladaná cena za 1m2 je 0,80€“
Rozprava: V rozprave vystúpili Ing. Mária Grisáková, Bc. Gabriela Kopnická, Bc. Jozef
Mnich a pripomienky predložil hlavný kontrolór obce.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
C./ Súhlasí
So zámerom obce Slovinky zapojiť sa do verejnej dražby a odkúpiť parcelu č. 281/1, zastavané
plochy a nádvorie o výmere 721 m2, nachádzajúcu sa v k.ú. Nižné Slovinky a zapísaná na LV
č. 40.
Hlasovanie - za: 5, proti: 2
Za: Mgr. Jana Adamisová, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav Pačan, Mgr. Patrik Stajsko

Proti : Ing. Jana Bencková, Ing. Mária Grisáková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
K./ poveruje
Bc. Gabrielu Kopnickú – starostku obce na zastupovanie obce Slovinky pri
všetkých právnych úkonoch, na ktoré je obec Slovinky oprávnená podľa všeobecne platných
záväzných predpisov v súvislosti s verejnou dražbou v intenciách zákona č. 527/2002 Z. z.
o dobrovoľných dražbách a doplnení zákona SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej
činnosti v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie - za: 5, zdržal sa: 2
Za: Mgr. Jana Adamisová, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav Pačan, Mgr. Patrik Stajsko
Zdržal sa: Ing. Jana Bencková, Ing. Mária Grisáková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.
13. Rozpočtové opatrenia
Ing. Anna Krajňáková, ekonómka obce predložila poslancom obecného zastupiteľstva
dôvodovú správu. „Na základe schválenia národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii
detí a žiakov II“ a podpísanej zmluvy s Metodicko-pedagogickým centrom, podľa článku 6,
bod 2 tejto zmluvy sa zamestnávateľ zaväzuje vytvoriť rezervu finančných prostriedkov z
vlastných zdrojov na preklenutie časového nesúladu medzi výplatou mzdy pedagogického
asistenta a člena inkluzívneho tímu a refundáciou oprávnenej ceny práce. Na preklenutie dvoch
mesiacov je potrebné vytvoriť novú položku pod názvom Rezerva ZŠ vo výške 5272,- €.
Vrástol počet sociálnych posudkov, čo si žiada navýšenie položky Sociálne posudky a tiež u
energií OCU sa očakáva, že posledné navýšenie nebude postačujúce. Na úhradu novovzniknutej
položky a navýšenie existujúcich sa využijú prostriedky z príjmovej položky Dotácia z UP na
MS Covid.“
Rozprava: V rozprave vystúpili Ing. Mária Grisáková, Bc. Gabriela Kopnická, Bc. Jozef
Mnich a hlavný kontrolór obce.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
D./ Schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 12/2020
Hlasovanie - za: 5, zdržal sa: 2
Za: Mgr. Jana Adamisová, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav Pačan, Mgr. Patrik Stajsko
Zdržal sa: Ing. Jana Bencková, Ing. Mária Grisáková

Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.
14. Rôzne
V bode rôzne neboli predložené žiadne materiály.

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

16:58 hod.

Ukončenie rokovania obecného zastupiteľstva:

18:34 hod.

Zapísala: Mgr. Lucia Marschallová
V Slovinkách, dňa: 19.10.2020

Bc. Gabriela Kopnická
starostka obce
Overovatelia zápisnice:

