ZÁPISNICA
zo zasadania Obecného zastupiteľstva obce Slovinky, konaného dňa 28.9.2020 v
Slovinkách.

Prítomní:
Poslanci: Mgr. Jana Adamisová, 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 17:02 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 5 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./ Voľba Hlavného kontrolóra obce Slovinky
6./ Pripomienky občanov
7./ Interpelácie poslancov
8./ Správa o stave plnenia uznesení
9./ Odvolanie a voľba člena komisie
10./ Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP
11./ Mobilná aplikácia „V obraze“
12./ Majetkové záležitosti
1

13./ Rozpočtové opatrenia obce
14./ Rôzne
15./ Záver
Hlasovanie - za: 5 neprítomní: 2
Za: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Mária Grisáková, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav Pačan, Mgr.
Patrik Stajsko
Neprítomní: Ing. Jana Bencková, Jozef Hudec
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

3. Voľba návrhovej komisie
Bc. Gabriela Kopnická, starostka obce Slovinky navrhla za predsedu Jaroslava Pačana
Rozprava: Bez pripomienok a návrhov
O návrhu dala hlasovať.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
I./ Volí:
Predsedu návrhovej komisie Jaroslava Pačana
Hlasovanie - za: 5 neprítomní: 2
Za: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Mária Grisáková, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav Pačan, Mgr.
Patrik Stajsko
Neprítomní: Ing. Jana Bencková, Jozef Hudec
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

Bc. Gabriela Kopnická, starostka obce Slovinky navrhla za člena Mgr. Patrika Stajska
Rozprava: Bez pripomienok a návrhov
O návrhu dala hlasovať.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
I./ Volí:
Člena návrhovej komisie Mgr. Patrika Stajska
Hlasovanie - za: 5 neprítomní: 2
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Za: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Mária Grisáková, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav Pačan, Mgr.
Patrik Stajsko
Neprítomní: Ing. Jana Bencková, Jozef Hudec
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

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

Rozprava: Bez pripomienok a návrhov
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
I./ Volí
Overovateľa zápisnice Bc. Jozefa Mnicha
Hlasovanie - za: 5 neprítomní: 2
Za: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Mária Grisáková, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav Pačan, Mgr.
Patrik Stajsko
Neprítomní: Ing. Jana Bencková, Jozef Hudec
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
I./ Volí
Overovateľa zápisnice Mgr. Janu Adamisovú
Hlasovanie - za: 5 neprítomní: 2
Za: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Mária Grisáková, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav Pačan, Mgr.
Patrik Stajsko
Neprítomní: Ing. Jana Bencková, Jozef Hudec
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

17:05 – na zasadnutie OZ sa dostavil poslanec Jozef Hudec
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5. Voľba hlavného kontrolóra obce
Bc. Jozef Mnich, zástupca starostky obec predložil poslancom dôvodovú správu.
Všeobecná časť
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. V/41/2020 zo dňa 13.8.2020
a) schválilo v súlade s ustanovením § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Slovinky na funkčné obdobie
2020 – 2026 na deň 28.9.2020,
b) určilo úväzok hlavného kontrolóra obce Slovinky podľa § 18a ods. 6 zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v rozsahu 40% týždenného pracovného
času,
c) schválilo náležitosti písomnej prihlášky kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce
Slovinky, podmienky jej doručenia a podrobnosti o spôsobe a vykonaní volieb hlavného
kontrolóra obce Slovinky.
Voľba hlavného kontrolóra obce je legislatívne upravená ustanovením § 18a zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. V zmysle § 11 ods.4 písm. j)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo
určuje plat hlavného kontrolóra obce. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vzťahujú sa
na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa zákona č.
552/2003Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.
Osobitná časť
Komisia na posúdenie náležitosti prihlášok kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra v
zápisnici z otvárania doručených obálok s prihláškami uchádzačov konštatuje, že do
stanoveného termínu boli doručené prihlášky týchto kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra
obce:
1. JUDr. Ing. Stanislav Kandrik, LL.M,
2. PhDr. Mária Klapáčová,
Komisia zároveň konštatuje, že obaja kandidáti splnili kvalifikačné predpoklady a podmienky
pre voľbu hlavného kontrolóra obce Slovinky a ich prihlášky spĺňajú predpísané náležitosti a
obsahujú požadované doklady. Štruktúrované profesijné životopisy uvedených kandidátov sú
prílohami tohto materiálu a sú určené výlučne pre potrebu poslancov obecného zastupiteľstva.
Podrobnosti o spôsobe a vykonaní volieb hlavného kontrolóra obce Slovinky schválené
uznesením č. V/41/2020 zo dňa 13.8.2020
1. Trojčlenná komisia obecného zastupiteľstva určená starostkou obce posúdi písomné
prihlášky na funkciu hlavného kontrolóra obce Slovinky dňa 11.9.2020 a vyhotoví zápisnicu 3
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so zoznamom kandidátov, ktorí splnili určené podmienky a ktorí budú následne písomne
pozvaní na zasadnutie obecného zastupiteľstva konaného dňa 28.9.2020.
2. Pre vykonanie voľby hlavného kontrolóra zvolí obecné zastupiteľstvo z poslancov trojčlennú
volebnú komisiu (predseda a dvaja členovia), ktorá riadi priebeh voľby, zisťuje výsledky voľby,
spočítava hlasy a vypracuje zápisnicu z voľby.
3. Každý kandidát má právo vystúpiť pred poslancami obecného zastupiteľstva v rozsahu
maximálne 10 minút.
4. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním . Na hlasovanie sa použijú
hlasovacie lístky označené úradnou pečiatkou s erbom obce.
5. Na hlasovacom lístku poslanec zakrúžkovaním určí jedného kandidáta a takto upravený
hlasovací lístok vloží do volebnej schránky. Inak upravený hlasovací lístok je neplatný.
6. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých
poslancov obecného zastupiteľstva.
7. Ak ani jeden z kandidátov väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tom istom zasadnutí
vykoná druhé kolo voľby, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole
najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola postupujú všetci
kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole voľby je zvolený ten kandidát,
ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole voľby sa
rozhoduje žrebom.
8. Volebná komisia vypracuje zápisnicu z voľby, ktorá obsahuje: počet prítomných poslancov,
počet poslancov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky, počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
počet platných hlasovacích lístkov, počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov,
meno zvoleného kandidáta.“
Pre vykonanie voľby hlavného kontrolóra bola spracovateľom materiálu navrhnutá komisia
v zložení : Ing. Mária Grisáková- predseda komisie, Ing. Jana Bencková – člen komisie, Bc.
Jozef Mnich – člen komisie.
Rozprava: Ing. Mária Grisáková odmietla účasť v komisii, navrhla aby členovia volebnej
komisie boli totožní s členmi komisie , ktorá otvárala obálky.
Bc. Gabriela Kopnická, starostka obce následne navrhla nové zloženie komisie pre voľbu
hlavného kontrolóra : Bc. Jozef Mnich- predseda komisie, Mgr. Jana Adamisová – člen
komisie, Jozef Hudec – člen komisie.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
I./ volí
Členov volebnej komisie v zložení:
1. Bc. Jozef Mnich – predseda komisie
Hlasovanie - za: 6 neprítomná: 1
Za: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav
Pačan, Mgr. Patrik Stajsko
Neprítomná: Ing. Jana Bencková,
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Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.
2. Mgr. Jana Adamisová – člen komisie
Hlasovanie - za: 6 neprítomná: 1
Za: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav
Pačan, Mgr. Patrik Stajsko
Neprítomná: Ing. Jana Bencková,
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.
3. Jozef Hudec – člen komisie
Hlasovanie - za: 6 neprítomná: 1
Za: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav
Pačan, Mgr. Patrik Stajsko
Neprítomná: Ing. Jana Bencková,
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.
Po zvolení volebnej komisie kandidáti v poradí JUDr. Ing. Stanislav Kandrik LL.M a následne
PhDr. Mária Klapáčová využili svoje právo vystúpiť pred poslancami a odpovedali na položené
otázky.
Následne starostka obce Bc. Gabriela Kopnická požiadala predsedu volebnej komisie pre
voľbu hlavného kontrolóra obce aby sa ujala volieb. Prebehlo tajné hlasovanie po ktorom
nasledovala prestávka z dôvodu zistenia výsledkov voľby.
Prestávka: od 17:30- do 17:35
Po prestávke boli na rokovanie obecného zastupiteľstva prizvaní kandidáti na post hlavného
kontrolóra za účelom oznámenia výsledkov tajného hlasovania.
Predseda volebnej komisie Bc. Jozef Mnich prečítal „Zápisnicu volebnej komisie z voľby
hlavného kontrolóra obce Slovinky na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Slovinkách dňa
28.9.2020“ Zápisnica z tajnej voľby hlavného kontrolóra je prílohou tejto zápisnice.
Zápisnica o výsledku tajného hlasovania voľby hlavného kontrolóra obce Slovinky,
ktorá sa konala dňa 28.9.2020
Pre účely tajného hlasovania bolo vydaných 6 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo
prítomných 6 poslancov. Po vykonaní voľby tajného hlasovania, členovia volebnej komisie
spočítali hlasy a zistili nasledovné:
Počet vydaných hlasovacích lístkov: 6
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 6
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Počet platných hlasovacích lístkov: 5
Počet platných hlasov pre jednotlivých kandidátov: - JUDr. Ing. Stanislav Kandrik LL.M- 5
- PhDr. Mária Klapáčová -0

Meno zvoleného kandidáta: JUDr. Ing. Stanislav Kandrik LL.M

Bc. Jozef Mnich oznámil, že o nasledujúcom návrhu uznesenia sa nebude hlasovať, keďže
voľba hlavného kontrolóra prebehla tajným hlasovaním.
Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
I./ Volí
Na základe výsledkov tajného hlasovania do funkcie hlavného kontrolóra obce Slovinky JUDr.
Ing. Stanislava Kandrika LL.M. s počtom hlasov 5.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
L./ určuje
Plat hlavného kontrolóra obce Slovinky podľa § 18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení.
Hlasovanie - za: 6 neprítomná: 1
Za: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav
Pačan, Mgr. Patrik Stajsko
Neprítomná: Ing. Jana Bencková,
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.
6. Pripomienky občanov
Milan Horváth – sťažoval sa na nových obyvateľov, 7 člennú rodinu, ktorá sa prisťahovala do
domu neprispôsobeného na bývanie.

17:52- zasadnutie OZ v Slovinkách opustila poslankyňa Mgr. Jana Adamisová

7. Interpelácie poslancov
Žiaden z poslancov nepredložil interpeláciu.
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8. 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: V rozprave vystúpili Ing. Mária Grisáková a Jozef Hudec.
Podpredseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ Berie na vedomie
Informatívnu správu o stave plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Slovinkách
k 22.9.2020.
Hlasovanie - za: 5 neprítomní: 2
Za: Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav Pačan, Mgr. Patrik Stajsko
Neprítomní: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Jana Bencková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

9. Odvolanie a voľba člena komisie
Bc. Jozef Mnich, zástupca starostky obec predložil poslancom dôvodovú správu. „Na
ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Slovinkách bola za člena Komisie školstva,
kultúry , športu a cestovného ruchu zvolená Mgr. Jitka Šimoňáková. Členovia uvedenej komisie
na svojom zasadnutí dňa 16.9.2020 navrhli odvolať členku komisie Mgr. Jitku Šimoňákovú z
dôvodu dlhodobej neúčasti na zasadnutiach komisie a zvoliť nového člena komisie. Navrhnutý
bol Marek Ščurka, ktorý súhlasí s kandidatúrou za člena komisie.“
Rozprava: V rozprave vystúpila Ing. Mária Grisáková.
Podpredseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
J./ Odvoláva
Z postu člena Komisie školstva, kultúry, športu a cestovného ruchu Mgr. Jitku Šimoňákovú.
Hlasovanie - za: 5 neprítomní: 2
Za: Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav Pačan, Mgr. Patrik Stajsko
Neprítomní: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Jana Bencková
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Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
I./ volí
Za člena Komisie školstva, kultúry, športu a cestovného ruchu Mareka Ščurku.
Hlasovanie - za: 5 neprítomní: 2
Za: Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav Pačan, Mgr. Patrik Stajsko
Neprítomní: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Jana Bencková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

10. Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP
Bc. Gabriela Kopnická, starostka obce Slovinky predložila poslancom OZ dôvodovú správu.
„Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne
prístupných elektrických nabíjacích staníc
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 6 písm. c) zákona č. 71/2013
Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Schémy na podporu
budovania infraštruktúry pre alternatívne palivá DM – 6/2019 v znení dodatku č. 1 z februára
2020 vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu budovania
verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc z rozpočtovej kapitoly Ministerstva
hospodárstva Slovenskej republiky na rozpočtový rok 2020.“
Rozprava: V rozprave vystúpila Ing. Mária Grisáková.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
D. / Súhlasí
s predložením žiadostí o NFP na sprostredkovateľský orgán, číslo výzvy 11378/2020-421052028, zameranej výstavbu, prestavbu a rekonštrukciu verejne prístupných elektrických
nabíjacích staníc.
Hlasovanie - za: 5 neprítomní: 2
Za: Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav Pačan, Mgr. Patrik Stajsko
Neprítomní: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Jana Bencková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.
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11. Mobilná aplikácia „ V Obraze“
Bc. Gabriela Kopnická, starostka obce Slovinky predložila poslancom OZ dôvodovú správu.
„Počas mimoriadnej situácie v mesiacoch apríl až september obci Slovinky spoločnosť Galileo
Corporation s.r.o., ponúkla možnosť bezplatnej mobilnej aplikácie „V obraze“, za účelom
rýchleho informovania našich občanov o bezpečnostnej situácii. Od októbra 2020 by mala byť
táto aplikácia spoplatnená.
Popis produktu Mobilná aplikácia V obraze
Aplikácia prenáša prehľad aktualít z webového sídla, upozorňuje na novo vložené správy
notifikáciami, občania sa včas dozvedia o pripravovaných akciách , nových fotogalériách
vložených na webové sídlo .
Aplikácia je tvorená už v zmysle nového nariadenia EU“
Rozprava: V rozprave vystúpila Ing. Mária Grisáková.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
D./ súhlasí
S prevodom polročnej bezplatnej skúšobnej prevádzky mobilnej aplikácie „V obraze“ na
platenú službu spoločnosti Galileo Corporation s.r.o.
Hlasovanie - za: 5 neprítomní: 2
Za: Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav Pačan, Mgr. Patrik Stajsko
Neprítomní: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Jana Bencková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

12. Majetkové záležitosti
12.1 Schválenie žiadosti o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci
Bc. Gabriela Kopnická, starostka obce Slovinky predložila poslancom OZ dôvodovú
správu. „ V súvislosti s negatívnym vývojom hospodárenia obcí a vyšších územných celkov
v roku 2020 ovplyvneným predovšetkým pandémiou ochorenia COVID – 19 má vláda SR
záujem kompenzovať výpadok príjmov subjektom územnej samosprávy. Reagujúc na
výrazný pokles výberu dane z príjmov FO v nadväznosti na schválené uznesenie vlády SR
č. 494 z 12.augusta 2020 budú poskytované bezúročné návratné finančné výpomoci
subjektom územnej samosprávy na výkon ich samosprávnych pôsobností. Návratná
finančná výpomoc (ďalej len „NFV“) bude poskytnutá na základe žiadosti obce do výšky
výpadku dane z príjmov FO za rok 2020. Maximálna výška NFV pre obec Slovinky je 34 718
€. Prijaté prostriedky z NFV možno použiť na kompenzáciu výdavkov vyčerpaných
subjektom územnej samosprávy v priebehu roka 2020. Poskytnuté peňažné prostriedky je
možno použiť do 31.12.2020. Z dôvodu negatívneho vývoja rozpočtu samospráv
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ovplyvneného pandémiou COVID -19 je stanovený odklad prvej splátky do roku 2024. Doba
splácania – ročné splátky počas 4 rokov, prvá splátka v roku 2024 a posledná v roku 2027.
Odpustenie jednotlivých splátok NFV, ktoré je dlžník povinný splácať veriteľovi, je možné
len na základe rozhodnutia vlády SR podľa § 13 ods.6 zákona č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v z.n.p.“

18:14 - zasadnutie OZ v Slovinkách opustila poslankyňa Ing. Mária Grisáková

Rozprava: V rozprave vystúpil Bc. Jozef Mnich.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
D./ Schvaľuje
Podanie žiadosti obce Slovinky o návratnú finančnú výpomoc MF SR na kompenzáciu výpadku
dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v sume 34 718€.
Hlasovanie - za: 4 neprítomní: 3
Za: Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav Pačan, Mgr. Patrik Stajsko
Neprítomní: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Jana Bencková, Ing. Mária Grisáková,
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

12.2 Návrh na obstaranie hnuteľnej veci
Bc. Gabriela Kopnická, starostka obce Slovinky predložila poslancom OZ dôvodovú správu. „
Zámer obstarania pásového rýpadla Schaeff HR 18 vznikol z dôvodu nevyhovujúceho
technického stavu rýpadla K – 162 (majetok obce Slovinky vyrobený v roku 1990) a stále sa
zvyšujúcich nákladov na jeho údržbu).
Rozprava: Bez pripomienok a návrhov
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
D./ Schvaľuje
Nákup pásového rýpadla Schaeff HR 18 od spoločnosti STI, spol. s.r.o. Krompachy v celkovej
hodnote 5820,- €
Hlasovanie - za: 4 neprítomní: 3
Za: Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav Pačan, Mgr. Patrik Stajsko
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Neprítomní: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Jana Bencková, Ing. Mária Grisáková,
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

13. Rozpočtové opatrenia
13.1 Návrh rozpočtového opatrenia č. 9/2020
Ing. Anna Krajňáková, ekonómka obce predniesla poslancom obecného zastupiteľstva
dôvodovú správu. „Najväčšou položkou, ktorá si vyžaduje navýšenie, je kapitálová výdavková
položka hygienické zariadenia ŠA. Potreba navýšenia vyplynula z rozpočtu projektu na
rekonštrukciu šatní a vybudovania sociálnych zariadení na športovom areáli Slovinky a to vo
výške 10095,25 € a predpokladaných ďalších možných výdavkov. Na kosenie verejných
priestranstiev sa predpokladá do konca roka ešte cca 2000,- €. Vo väčšej miere sa využívajú
mechanizmy nákladnej dopravy, preto stúpla aj spotreba paliva a náhradných dielov. Spotreba
elektrickej energie stúpla z dôvodu rekonštrukčných prác v priestoroch obecného úradu a
kultúrneho domu. Do kamerového systému je potrebné doplniť ešte jednu kameru. Zamestnanci
technického úseku absolvovali potrebné kurzy a školenia. Kapitálová položka Prípravná a
projektová dokumentácia - Vodozadržné opatrenia v obci Slovinky vyplynula z najnižšej ponuky
v rámci vyhláseného verejného obstarávania. Položka údržba budov, objektov alebo ich častí
predstavuje náklady spojené s natretím strechy budovy obecného úradu. Nájom kopírovacieho
stroja AltaLink vyplynul z nájomnej zmluvy s firmou Xerox. Príjem za úhradu režijných
nákladov školskej jedálne sa použije na nákup inventára. Transfer na SODB musí byť využitý
len na výdavky spojené so sčítaním domov a bytov. Dotácia z Úradu práce, ktorú sme dostali
na vykrytie miezd zamestnancov materskej školy počas pandémie vo výške 22909,95 €, bude
čiastočne použitá na vykrytie navýšených bežných výdavkov v tomto rozpočtovom opatrení a
časť sa nechá na navýšenie mzdových výdavkov v MŠ z dôvodu prijatia asistenta a špeciálneho
pedagóga, a to na vykrytie časového nesúladu medzi výdavkami a refundáciou týchto výdavkov
(rozpočtové opatrenie bude urobené po vyčíslení mzdových nákladov). Vyššie uvedené
kapitálové výdavky budú vykryté z kapitálových príjmov z predaja pozemkov, z položky
multifunkčné ihrisko – spoluúčasť a čiastočne z položky Rekonštrukcia a modernizácia PZ –
spoluúčasť.“
Rozprava: V rozprave vystúpila Bc. Gabriela Kopnická.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
D./ Schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 9/2020 so zmenou v položke Kamerový systém, ktorý sa navyšuje
o 400,- € oproti pôvodnému návrhu.
Hlasovanie - za: 4 neprítomní: 3
Za: Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav Pačan, Mgr. Patrik Stajsko
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Neprítomní: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Jana Bencková, Ing. Mária Grisáková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

13.2 Návrh rozpočtového opatrenia č. 10/2020
Ing. Anna Krajňáková, ekonómka obce predniesla poslancom obecného zastupiteľstva
dôvodovú správu. „Spoločnosť Galileo Corporation ponúka obci Mobilnú aplikáciu pod
názvom „V obraze“, ktorá prenáša prehľad aktualít z webového sídla občanom a včas ich
informuje o pripravovaných akciách a zmenách na webovom sídle. Cena aplikácie je 780,- €,
ročný poplatok za prevádzku aplikácie je 234,- €. Novovytvorená položka „Mobilná aplikácia
V obraze“ vo výške 1014,- € bude vykrytá z navýšených príjmov v položke Dotácia z UP na MS
Covid.“
Rozprava: Bez pripomienok a návrhov
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
D./ Schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 10/2020
Hlasovanie - za: 4 neprítomní: 3
Za: Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav Pačan, Mgr. Patrik Stajsko
Neprítomní: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Jana Bencková, Ing. Mária Grisáková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

14. Rôzne
V bode rôzne predložila Ing. Anna Krajňáková poslancom OZ Návrh rozpočtového opatrenia
č. 11/2020.
Bc. Gabriela Kopnická, starostka obce podala návrh na zaradenie bodu „Návrh rozpočtového
opatrenia č. 11/2020“ do bodu „ Rôzne“.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
C./ Súhlasí
S prerokovaním RO č. 11/2020 v bode „Rôzne“
Hlasovanie - za: 4 neprítomní: 3
Za: Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav Pačan, Mgr. Patrik Stajsko
Neprítomní: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Jana Bencková, Ing. Mária Grisáková,
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Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.
Ing. Anna Krajňáková, ekonómka obce predniesla poslancom obecného zastupiteľstva
dôvodovú správu. „ Je potrebné vysporiadať pozemky pod miestnymi komunikáciami. Jednou
z možností je aj podanie návrhu na vyvlastnenie predmetných pozemkov v zmysle príslušného
ustanovenia cestného zákona v termíne do 31.12.2020. Predpokladom na vysporiadanie
pozemkov je pasport miestnych komunikácií. V rozpočte vytvorená položka Pasport MK vo
výške 2.000€ je nepostačujúca, treba ju navýšiť o 2.000€, na čo sa využijú prostriedky
z príjmovej položky Dotácia z UP na MS Covid.“
Rozprava: Bez pripomienok a návrhov
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
D./ Schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 11/2020
Hlasovanie - za: 4 neprítomní: 3
Za: Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav Pačan, Mgr. Patrik Stajsko
Neprítomní: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Jana Bencková, Ing. Mária Grisáková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

V bode „Rôzne“ Bc. Jozef Mnich, zástupca starostky obce informoval poslancov obecného
zastupiteľstva o potrebe v zrekonštruovanej Budove na šport - šatne , zrealizovať vykurovanie.
Podľa rozpočtu z roku 2018 sa jedná o investíciu vo výške 12 485,32 €.

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

17:02 hod.

Ukončenie rokovania obecného zastupiteľstva:

18:42 hod.

Zapísala: Mgr. Lucia Marschallová
V Slovinkách, dňa: 28.09.2020

Bc. Gabriela Kopnická
starostka obce
Overovatelia zápisnice:
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