Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Slovinkách konaného dňa
29.02.2016
II. zasadnutie
K bodu 1./ Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájila a viedla starostka obce pani Gabriela Kopnická.
Privítala poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných. Ospravedlnila neúčasť
poslankyne pani Ing. Márie Grisákovej. Konštatovala, že na začiatku zasadnutia je prítomných
6 poslancov a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Začiatok rokovania obecného zastupiteľstva: 16,00 hod.
Prítomní:
Poslanci: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková, Jozef
Mihalčin, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
Hlavná kontrolórka obce: Jitka Puhallová
Zapisovateľka: Viera Lenartová
Ostatní prítomní: podľa prezenčnej listiny

K bodu 2./ Schválenie programu zasadnutia
Predsedajúca starostka obce pani Gabriela Kopnická predložila poslancom obecného
zastupiteľstva na schválenie návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva v zmysle
pozvánky.
K predloženému návrhu programu rokovania obecného zastupiteľstva poslanci podali tieto
doplňujúce návrhy.
Peter Zavada niektoré materiály do bodu programu „Rôzne“ boli poslancom dodané
oneskorene. Navrhuje, aby neboli zaradené na prerokovanie.
Bc. Jozef Mnich navrhol, aby o každom takomto bode poslanci hlasovali o zaradenie do bodu
programu „Rôzne“.
Peter Zavada podal tento doplňujúci návrh:
1./ Bod 9./ Rôzne zaradiť do programu ako bod č. 7./ a ostatné body radovo posunúť.
Hlasovanie – za: 3, proti: 3, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Dominik Ďorko, Jozef Mihalčin, Peter Zavada
proti: Mgr. Jana Adamisová, PaedDr. Lenka Dzuriková, Bc. Jozef Mnich
ospravedlnený: Ing. Mária Grisáková

1

Hlasovaním nebolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh nebol prijatý.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. II/6/2016:
D./ Schvaľuje:
1./ Program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Voľba návrhovej komisie
5. Kontrola plnenia prijatých uznesení
6. Pripomienky občanov
7. Návrh na rozdelenie dotácií z rozpočtu obce Slovinky na rok 2016
8. Interpelácie poslancov
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver
Hlasovanie – za: 4, proti: 1, zdržal sa: 1, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková, Bc. Jozef Mnich
proti: Peter Zavada
zdržal sa: Jozef Mihalčin
ospravedlnený: Ing. Mária Grisáková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

K bodu 3./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starostka obce pani Gabriela Kopnická určila za zapisovateľku zápisnice pani Vieru Lenartovú
a za overovateľov zápisnice pána Jozefa Mihalčina a pána Petra Zavadu. Obecné zastupiteľstvo
v Slovinkách uznesením č. II/7/2016:
L./ Určuje:
1./ Zapisovateľa zápisnice: Vieru Lenartovú.
2./ Overovateľov zápisnice: Jozefa Mihalčina a Petra Zavadu.

K bodu 4./ Voľba návrhovej komisie
Za predsedu návrhovej komisie starostka obce pani Gabriela Kopnická navrhla poslankyňu pani
Mgr. Janu Adamisovú a za člena návrhovej komisie pána Mgr. Dominika Ďorka. Obecné
zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. II/8/2016:
I./ Volí:
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1./ Predsedu návrhovej komisie: Mgr. Janu Adamisovú.
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 1, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková, Jozef Mihalčin, Bc. Jozef Mnich,
Peter Zavada
zdržal sa: Mgr. Jana Adamisová
ospravedlnený: Ing. Mária Grisáková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

2./ Člena návrhovej komisie: Mgr. Dominika Ďorka.
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 1, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, PaedDr. Lenka Dzuriková, Jozef Mihalčin, Bc. Jozef Mnich,
Peter Zavada
zdržal sa: Mgr. Dominik Ďorko
ospravedlnený: Ing. Mária Grisáková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

Kontrola plnenia prijatých uznesení
Starostka obce pripravila pre poslancov obecného zastupiteľstva informáciu o stave prijatých
uznesení a ich plnení chronologicky od začiatku volebného obdobia od roku 2014. Túto
informáciu predložila pre široký rozsah len jedenkrát v tlačovej podobe. Poslancom bude
zaslaná v elektronickej podobe.
Peter Zavada – upozornil starostku obce na nedodržanie Rokovacieho poriadku Obecného
zastupiteľstva v Slovinkách a s ním súvisiaci bod programu kontrola plnenia prijatých
uznesení, ktorý v predchádzajúcich rokovaniach obecného zastupiteľstva nebol zaradený do
programu, teda nebol ani prerokovaný.

K bodu 6./ Pripomienky občanov
Z radov občanov vystúpili:
Tamara Repaská – plánuje výstavbu rodinného domu v Poráčskej doline v extraviláne obce,
preto žiada obecné zastupiteľstvo o vystavenie potvrdenia, prípadne súhlasu obce vo veci, že
sa plánuje výstavba rodinných domov v extraviláne obce.
Poslanci obecného zastupiteľstva navrhli prerokovať žiadosť pani Tamary Repaskej v bode 9./
Rôzne.
Peter Zavada
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-

pripomenul - vstup do areálu materskej školy nie osvetlený,
upozornil na otvorené okno v požiarnej zbrojnici,
opýtal sa na orezávanie stromov okolo Slovinského potoka.

Starostka obce odpovedala, že areál materskej školy je osvetlený a s orezávaním stromov sa
pokračuje ďalej.
Mária Nemčíková
-

upozornila – ku kontajneru na sklo občania ukladajú aj iný zmesový odpad, čím
znečisťujú okolie.

Jozef Mihalčin navrhuje zvýšiť informovanosť ohľadom nakladania s odpadom formou
webovej stránky obce, miestneho rozhlasu a tiež akým spôsobom sa nakladá s tabuľovým
sklom.
Starostka obce vyzvala predsedu komisie životného prostredia Mgr. Dominika Ďorka, aby
komisia prehodnotila úroveň triedeného odpadu v obci.
Jozef Mihalčin
-

upozornil – revitalizácia centra obce v časti gréckokatolícka fara – sú popraskané
prefabrikáty,
upozornil – obecné zastupiteľstvo a starostku obce na nebezpečenstvo pri povodniach
v úseku Gelnického potoka v Kostolnej doline pri Petrovi Maňovskom,
informoval sa ohľadom regulácie Gelnického potoka – úsek pri pánovi Petrovi
Maňovskom.

Starostka obce odpovedala, že úsek okolo Petra Maňovského nebol zahrnutý do projektu
a kolaudovala sa stavba, ktorá bola v projekte.

K bodu 7./ Návrh na rozdelenie dotácií z rozpočtu obce Slovinky na rok 2016
Pracovníčka obecného úradu Ing. Anna Krajňáková predložila poslancom obecného
zastupiteľstva návrh na rozdelenie dotácií a príspevkov z rozpočtu obce športovým a iným
organizáciám na rok 2016, ktorý zdôvodnila. V roku 2015 si požiadali o dotáciu na rok 2016
tieto organizácie:
Banícky cech vo výške: 2500 €,
Pravoslávna cirkevná obec v Slovinkách vo výške: 1500 €,
Gréckokatolícka cirkev farnosť Slovinky vo výške: 1500 €,
Obecný športový klub Slovinky vo výške: 15000 € - v tom:
Zumba: 450 €, Šachisti: 700 €, Kynológovia: 1200 €, Futbalový klub: 12650 €.
Tieto žiadosti boli zapracované do návrhu rozpočtu na rok 2016. Následne bol návrh rozpočtu
prejednaný a schválený s týmito úpravami.
Banícky cech vo výške: 2000 €, Cirkvi spolu vo výške: 2400 €, Obecný športový klub Slovinky
vo výške: 12000 €.
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Uvedené podklady boli predložené komisii finančnej, správy obecného majetku, výstavby
a územného plánovania, aby boli prejednané v súlade s VZN č. 1/2012. Na základe odporúčania
komisie je obecnému zastupiteľstvu predložený návrh na rozdelenie dotácií a príspevkov
z rozpočtu obce športovým, kultúrnym a iným organizáciám na rok 2016.
U organizácií, ktorým sa poskytuje dotácia vo forme finančného príspevku, je potrebné
uzatvoriť zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce v zmysle VZN č. 1/2012.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní predloženého Návrhu na rozdelenie dotácií
a príspevkov z rozpočtu obce športovým a iným organizáciám na rok 2016 uznesením č.
II/9/2016:
D./ Schvaľuje:
1./ Dotáciu pre Banícky cech Slovinky vo výške: 2000 €,
Dotáciu pre Pravoslávnu cirkevnú obec v Slovinkách vo výške: 1200 €,
Dotáciu pre Gréckokatolícku cirkev farnosť Slovinky vo výške: 1200 €,
Dotáciu pre Obecný športový klub Slovinky vo výške: 11840 € v tom:
Zumba: 360 €,
Šachisti: 560 €,
Kynológovia: 800 €,
Futbalový klub: 10120 €.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková, Jozef Mihalčin,
Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
ospravedlnený: Ing. Mária Grisáková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.
Poznámka: 160 € - kynologický klub – rozpočtovým opatrením starostky obce sa presunie na
údržbu kynologického areálu.
E./ Žiada:
1./ Starostku obce vypracovať zmluvy o poskytnutí dotácií s Baníckym cechom Slovinky,
Pravoslávnou cirkevnou obcou v Slovinkách, Gréckokatolíckou cirkvou farnosť Slovinky
a Obecným športovým klubom Slovinky a zverejniť tieto zmluvy.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková, Jozef Mihalčin,
Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
ospravedlnený: Ing. Mária Grisáková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.
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F./ Ukladá:
1./ Obecnému športovému klubu predkladať pracovníčke obecného úradu správu o čerpaní
finančných prostriedkov poskytnutých z dotácie obce na kontrolu priebežne za každý
kalendárny štvrťrok vždy do konca nasledujúceho mesiaca po štvrťroku.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková, Jozef Mihalčin,
Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
ospravedlnený: Ing. Mária Grisáková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

K bodu 8./ Interpelácie poslancov
Nebola podaná žiadna interpelácia poslancov.

K bodu 9./ Rôzne
Starostka obce pani Gabriela Kopnická predložila poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť
pani Tamary Repaskej, trvale bytom Krompachy, SNP 1 o vystavenie potvrdenia, prípadne
súhlasu obce (obecného zastupiteľstva) vo veci, že sa plánuje výstavba rodinných domov
v extraviláne obce. Žiadateľke sa jedná konkrétne o parcely číslo 1104/3 a 1104/2 v k.ú. Nižné
Slovinky.
Zástupca starostky obce pán Bc. Jozef Mnich navrhol, aby k predloženej žiadosti sa najprv
vyjadrila a prerokovala na zasadnutí finančná komisia, správy obecného majetku, výstavby
a územného plánovania.
Starostka obce pani Gabriela Kopnická predložila poslancom obecného zastupiteľstva
upozornenie prokurátora na porušenie ustanovenia § 11a ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“)
zdôvodnené tým, že v rámci previerkovej činnosti prokuratúry zameranej na zistenie, či majú
obce prijaté všeobecne záväzné nariadenia o podrobnostiach o organizovaní miestneho
referenda, v zmysle ust. § 11a ods. 9 zákona o obecnom zriadení, bolo zistené, že obec Slovinky
takéto všeobecne záväzné nariadenie prijaté nemá.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní tohto upozornenia prokurátora uznesením
č. II/10/2016:
A./ Berie na vedomie:
1./ Upozornenie prokurátora o podrobnostiach o organizovaní miestneho referenda.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková, Jozef Mihalčin,
Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
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ospravedlnený: Ing. Mária Grisáková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

F./ Ukladá:
1./ Zástupcovi starostky obce vypracovať návrh všeobecne záväzného nariadenia
o podrobnostiach o organizovaní miestneho referenda.
T: do 31.03.2016
Z: zástupca starostky obce
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková, Jozef Mihalčin,
Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
ospravedlnený: Ing. Mária Grisáková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

Starostka obce podala návrh so zaradením do bodu programu č. 9./ Rôzne prerokovať:
-

Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 23/2015,
Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 24/2015.

Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
C./ Súhlasí:
1./ So zaradením materiálu „Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 23/2015 a Rozpočtové
opatrenie starostky obce č. 24/2015“ do rokovania bodu programu 9./ Rôzne.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková, Jozef Mihalčin,
Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
ospravedlnený: Ing. Mária Grisáková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

Pracovníčka obecného úradu pani Ing. Anna Krajňáková predložila poslancom obecného
zastupiteľstva Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 23/2015. V zmysle zásad hospodárenia
s finančnými prostriedkami obce podľa článku 19 ods. 1, písm. a), článku 20 a článku 21 ods.
3 starostka obce navrhuje zmenu položiek rozpočtu.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní Rozpočtového opatrenia starostky obce č.
23/2015 uznesením č. II/11/2016:
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A./ Berie na vedomie:
1./ Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 23/2015.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková, Jozef Mihalčin,
Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
ospravedlnený: Ing. Mária Grisáková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

Pracovníčka obecného úradu pani Ing. Anna Krajňáková predložila poslancom obecného
zastupiteľstva Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 24/2015, ktoré zdôvodnila. Na základe §
14 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 účelovo určené
prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu nepodliehajú schvaľovaniu orgánom obce.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní Rozpočtového opatrenia starostky obce č.
24/2015 uznesením č. II/12/2016:
A./ Berie na vedomie:
1./ Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 24/2015.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková, Jozef Mihalčin,
Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
ospravedlnený: Ing. Mária Grisáková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

18,20 hod. – poslanec Mgr. Dominik Ďorko podal návrh o 10 minútovú prestávku.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková, Jozef Mihalčin,
Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
ospravedlnený: Ing. Mária Grisáková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

18,30 hod. – pokračovanie schôdze.
Pracovníčka obecného úradu pani Ing. Anna Krajňáková predložila poslancom obecného
zastupiteľstva návrh Rozpočtového opatrenia č. 1/2016, ktoré zdôvodnila. V rámci
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protipovodňových opatrení bolo nevyhnutné vykonať niektoré činnosti, ktoré neboli zahrnuté
do projektovej dokumentácie.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní návrhu Rozpočtového opatrenia č. 1/2016:
D./ Schvaľuje:
1./ Rozpočtové opatrenie č. 1/2016.
Hlasovanie – za: 3, proti: 1, zdržal sa: 2, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, PaedDr. Lenka Dzuriková, Bc. Jozef Mnich,
proti: Peter Zavada
zdržal sa: Mgr. Dominik Ďorko, Jozef Mihalčin
ospravedlnený: Ing. Mária Grisáková
Hlasovaním nebolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh nebol prijatý.

Jitka Puhallová hlavná kontrolórka obce podala návrh so zaradením do bodu programu č. 9./
Rôzne prerokovať:
-

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2016.

Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
C./ Súhlasí:
1./ So zaradením materiálu „Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2016“ do rokovania
bodu programu 9./ Rôzne.
Hlasovanie – za: 3, proti: 0, zdržal sa: 3, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, PaedDr. Lenka Dzuriková, Bc. Jozef Mnich,
zdržal sa: Mgr. Dominik Ďorko, Jozef Mihalčin, Peter Zavada
ospravedlnený: Ing. Mária Grisáková
Hlasovaním nebolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh nebol prijatý.

Jitka Puhallová hlavná kontrolórka obce podala návrh so zaradením do bodu programu č. 9./
Rôzne prerokovať:
-

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2015.

Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
C./ Súhlasí:
1./ So zaradením materiálu „Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2015“ do
rokovania bodu programu 9./ Rôzne.
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Hlasovanie – za: 3, proti: 0, zdržal sa: 3, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, PaedDr. Lenka Dzuriková, Bc. Jozef Mnich,
zdržal sa: Mgr. Dominik Ďorko, Jozef Mihalčin, Peter Zavada
ospravedlnený: Ing. Mária Grisáková
Hlasovaním nebolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh nebol prijatý.

Jitka Puhallová hlavná kontrolórka obce podala návrh so zaradením do bodu programu č. 9./
Rôzne prerokovať:
-

Správy o výsledkoch kontroly.

Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
C./ Súhlasí:
1./ So zaradením materiálu „Správy o výsledkoch kontroly“ do rokovania bodu programu 9./
Rôzne.
Hlasovanie – za: 3, proti: 0, zdržal sa: 3, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, PaedDr. Lenka Dzuriková, Bc. Jozef Mnich,
zdržal sa: Mgr. Dominik Ďorko, Jozef Mihalčin, Peter Zavada
ospravedlnený: Ing. Mária Grisáková
Hlasovaním nebolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh nebol prijatý.

Starostka obce podala návrh so zaradením do bodu programu č. 9./ Rôzne prerokovať:
-

Správa ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov
a pohľadávok k 31.12.2015.

Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
C./ Súhlasí:
1./ So zaradením materiálu „Správa ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku
inventarizácie majetku, záväzkov a pohľadávok k 31.12.2015“ do rokovania bodu programu 9./
Rôzne.
Hlasovanie – za: 3, proti: 0, zdržal sa: 3, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, PaedDr. Lenka Dzuriková, Bc. Jozef Mnich,
zdržal sa: Mgr. Dominik Ďorko, Jozef Mihalčin, Peter Zavada
ospravedlnený: Ing. Mária Grisáková
Hlasovaním nebolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh nebol prijatý.
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Zástupca starostky obce pán Bc. Jozef Mnich podal návrh so zaradením do bodu programu č.
9./ Rôzne prerokovať:
-

Stanovisko Obecného zastupiteľstva v Slovinkách k ankete vo veci zistenia názoru
obyvateľov obce k potrebe výstavby nájomných bytov v obci na pozemku za Základnou
školou v Slovinkách.

Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
C./ Súhlasí:
1./ So zaradením materiálu „Stanovisko Obecného zastupiteľstva v Slovinkách k ankete vo veci
zistenia názoru obyvateľov obce k potrebe výstavby nájomných bytov v obci na pozemku za
Základnou školou v Slovinkách“ do rokovania bodu programu 9./ Rôzne.
Hlasovanie – za: 3, proti: 0, zdržal sa: 3, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, PaedDr. Lenka Dzuriková, Bc. Jozef Mnich,
zdržal sa: Mgr. Dominik Ďorko, Jozef Mihalčin, Peter Zavada
ospravedlnený: Ing. Mária Grisáková
Hlasovaním nebolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh nebol prijatý.

K bodu 10./ Diskusia
K bodu diskusia poslanci nemali žiadny diskusný príspevok. Diskusia bola umožnená ku
každému bodu rokovania.

K bodu 11./ Záver
Na záver starostka obce pani Gabriela Kopnická poďakovala všetkým prítomným za účasť
a zasadnutie ukončila.
Začiatok rokovania obecného zastupiteľstva: 16,00 hod.
Ukončenie rokovania obecného zastupiteľstva: 19,02 hod.

Zapísala: Viera Lenartová
V Slovinkách, dňa: 29.02.2016
Gabriela Kopnická
starostka obce
Overovatelia zápisnice: Jozef Mihalčin
Peter Zavada
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