Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Slovinkách konaného dňa:
14.03.2011
Starosta obce pán Michal Pačan otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva, na ktorom
privítal poslancov OZ a ostatných prítomných. Neskorší príchod na zasadnutie ohlásil
poslanec Marek Bencko a poslankyňa Viera Mižigárová. Starosta obce konštatoval, že na
začiatku zasadnutia je prítomných 7 poslancov a OZ je uznášania schopné.
Prítomní:
Poslanci: Marek Bencko, Bc. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária
Grisáková, Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr. Janka
Smreková.
Hlavný kontrolór: Ing. Vladimír Vaščák
Zapisovateľka: Viera Lenartová
Ostatní prítomní: podľa prezenčnej listiny
Starosta obce predložil na schválenie návrh programu rokovania OZ v zmysle pozvánky.
K predloženému návrhu boli tieto doplňujúce návrhy do programu:
Mgr. Janka Smreková podala návrh o doplnenie programu:
1./ Sprevádzkovanie Klubu dôchodcov a Slovenského zväzu zdravotne postihnutých
v Slovinkách ako bod č. 9./
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní ospravedlnení: 2
za: Bc. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková,
Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka Michňová, Mgr. Janka Smreková
neprítomní ospravedlnení: Marek Bencko, Viera Mižigárová
Ing. Mária Grisáková podala návrh o doplnenie programu:
1./ Voľba návrhovej komisie ako bod č. 3./
2./ Bod č. 4./ preformulovať: Kontrola plnenia prijatých uznesení
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní ospravedlnení: 2
za: Bc. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková,
Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka Michňová, Mgr. Janka Smreková
neprítomní ospravedlnení: Marek Bencko, Viera Mižigárová
Program zasadnutia:
01.) Otvorenie zasadnutia
02.) Určenie overovateľov zápisnice
03.) Voľba návrhovej komisie
04.) Kontrola plnenia prijatých uznesení
05.) Pripomienky občanov
06.) Štatút obce
07.) Rokovací poriadok
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08.) Správa o činnosti hlavného kontrolóra za predchádzajúce obdobie
09.) Sprevádzkovanie Klubu dôchodcov a Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v
Slovinkách
10.) Správa finančnej komisie, správy obecného majetku, výstavby a územného
plánovania o vykonaní kontroly uznesení a kúpno predajných zmlúv o odpredaji
obecného majetku
11.) Projekt „Protipovodňové opatrenia v obci Slovinky“
12.) Návrh na doplnenie člena komisie školstva, kultúry a športu o odborníka z radov
občanov obce
13.) Návrh na doplnenie člena Rady školy pri ZŠ Slovinky
14.) Návrh náplní činností komisií obecného zastupiteľstva
15.) Návrh rokovacieho poriadku komisií obecného zastupiteľstva
16.) Správa o vykonanej inventarizácií obecného majetku k 31.12.2010
17.) Informácia o právnom postavení FK Baník Slovinky, zodpovedných osobách a ich
kompetenciách vo vzťahu k jeho činnosti a definovaním postavenia a zodpovednosti
obce a jej orgánov vo vzťahu k FK Baník Slovinky
18.) Rôzne
19.) Návrh na uznesenie
20.) Diskusia
21.) Záver
K bodu 2./ Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice starosta obce určil Bc. Marcela Ďorka a Kamilu Grisákovú, za
zapisovateľku Vieru Lenartovú.
K bodu 3./ Voľba návrhovej komisie
Za predsedu návrhovej komisie starosta obce navrhol Ing. Máriu Grisákovú a za členov
návrhovej komisie Gabrielu Kopnickú a Mgr. Janku Smrekovú.
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní ospravedlnení: 2
za: Bc. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková,
Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka Michňová, Mgr. Janka Smreková
neprítomní ospravedlnení: Marek Bencko, Viera Mižigárová
K bodu 4./ Kontrola plnenia prijatých uznesení
Starosta obce konštatoval, že zápisnica z predošlého zasadnutia obecného zastupiteľstva bola
overená overovateľmi zápisnice bez pripomienok.
Správu o plnení prijatých uznesení z predošlého zasadnutia obecného zastupiteľstva podal
starosta obce.
K bodu 5./ Pripomienky občanov
Štefan Šľacký – poukázal na súčasný problém financovania Šachového oddielu v Slovinkách.
Neboli mu poskytnuté finančné prostriedky na zápas šachistov zo strany obce z dôvodu, že
nie je schválený rozpočet obce na rok 2011. Pán Šľacký použil vlastné financie na pokrytie
výdavkov zápasu, ktorý sa našťastie odohral na domácej pôde, ale v prípade hry vonku sú
výdavky omnoho vyššie. Pokrytie z vlastných zdrojov by už nezvládol a to by bol aj koniec
pôsobnosti šachového oddielu. V minulosti sa to nestalo a stále išlo o vzájomnú dôveru.
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Hlavný kontrolór – vysvetlil, že do doby schválenia rozpočtu obec hospodári v tzv.
rozpočtovom provizóriu, čo znamená do výšky 1/12 skutočných výdavkov
z predchádzajúceho roku.
Obecné zastupiteľstvo uznesením žiada starostu obce poskytnúť Šachovému oddielu
v Slovinkách finančné prostriedky vo výške ¼ z čerpania finančných prostriedkov v roku
2010.
Hlasovanie – za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný ospravedlnený: 1
za: Bc. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková,
Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr. Janka Smreková
neprítomný ospravedlnený: Marek Bencko
K bodu 6./ Štatút obce
Obecnému zastupiteľstvu bol predložený zjednotený návrh Štatútu obce Slovinky poslankyne
Gabriely Kopnickej a poslankyne Mgr. Slávky Michňovej. Poslanci k predloženému návrhu
mali tieto pripomienky:
- str. č.1 Obecné zastupiteľstvo obce Slovinky v y d á v a opraviť – s c h v a ľ u j e
Štatút obce Slovinky
- § 15 ods. 6. v lehote podľa ods. 4. opraviť – podľa ods. 5.
- § 22 ods. 3. doplniť – okrem § 23 ods. 4. tohoto Štatútu obce Slovinky.
- § 26 ods. 3. písm. g) nezúčastní trikrát po sebe opraviť – nezúčastní počas jedného
roka na zasadnutí obecného zastupiteľstva,
- § 33 ods. 1. majetok obce a zásady nakladania s ním určuje všeobecne záväzné
nariadenie obce schválené obecným zastupiteľstvom opraviť – majetok obce a zásady
nakladania s ním určujú zásady hospodárenia s majetkom obce schválené obecným
zastupiteľstvom.
- § 44 ods. 3. o udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta
vsunúť – sa vydáva listina, ktorá môže byť aj dvojjazyčná a podpisuje ju starosta obce.
- § 48 ods. 2. zápisy do kroniky sa vykonávajú v ročných intervaloch opraviť –
v polročných intervaloch.
- § 48 ods. 4. text jednotlivých ročných zápisov do kroniky opraviť – polročných
zápisov do kroniky
Na základe týchto pripomienok sa obecné zastupiteľstvo uznieslo:
a./ Schvaľuje Štatút obce Slovinky v znení pripomienok obecného zastupiteľstva.
b./ Ukladá poslancom Gabriele Kopnickej a Mgr. Slávke Michňovej v termíne do 15.03.2011
dopracovať návrh Štatútu obce Slovinky v znení pripomienok obecného zastupiteľstva.
c./ Žiada starostu obce v termíne do 17.03.2011 zverejniť Štatút obce Slovinky na internetovej
stránke obce.
Hlasovanie – za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Marek Bencko, Bc. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková,
Ing. Mária Grisáková, Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová,
Mgr. Janka Smreková
K bodu 7./ Rokovací poriadok
Návrh rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Slovinkách predložila Ing. Mária
Grisáková. V predloženom návrhu poslanci žiadali opraviť:
- Článok 8 bod. 10. - sa pozvánka a materiály zasielajú poslancom 3 dni pred
zasadnutím doplniť slovo – najneskôr 3 dni pred zasadnutím
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§ 18 opraviť na Článok 18 a v bode 4. tohoto článku vynechať slová – v kancelárii
starostu obce
Iné pripomienky a požiadavky zo strany poslancov neboli.
Na základe toho Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením:
a./ Schvaľuje Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Slovinkách.
b./ Žiada starostu obce v termíne do 17.03.2011 zverejniť Rokovací poriadok Obecného
zastupiteľstva v Slovinkách na internetovej stránke obce.
Hlasovanie – za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Marek Bencko, Bc. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková,
Ing. Mária Grisáková, Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová,
Mgr. Janka Smreková
-

K bodu 8./ Správa o činnosti hlavného kontrolóra za predchádzajúce obdobie
Hlavný kontrolór obce pán Ing. Vladimír Vaščák predložil poslancom obecného
zastupiteľstva prepracovanú Správu o činnosti hlavného kontrolóra za predchádzajúce
obdobie. K predloženej správe nemali poslanci žiadne pripomienky. Obecné zastupiteľstvo
v Slovinkách berie na vedomie Správu o činnosti hlavného kontrolóra za predchádzajúce
obdobie.
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 4
za: Marek Bencko, Bc. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Gabriela Kopnická
zdržal sa: Ing. Mária Grisáková, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová,
Mgr. Janka Smreková
K bodu 9./ Sprevádzkovanie Klubu dôchodcov a Slovenského zväzu zdravotne
postihnutých v Slovinkách
Predsedníčka komisie sociálnej, obchodu, služieb a cestovného ruchu Mgr. Janka Smreková
podala návrh na sprevádzkovanie Klubu dôchodcov v Slovinkách. Zdôvodnila to tým, že
v súčasnej dobe v obci neexistuje žiadna organizácia, ktorá by združovala našich dôchodcov.
V roku 2008 skončila činnosť Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Slovinkách pod
vedením Regíny Ondkovej. Predsedníčka zväzu sa vzdala svojej funkcie zo zdravotných
dôvodov a od tej doby zaniklo aj pôsobenie zväzu v obci. Doposiaľ niektorí naši občania boli
členmi Denného centra seniorov v Krompachoch. Svoju činnosť ukončili z dôvodu, že Mesto
Krompachy žiada od OcÚ v Slovinkách finančný príspevok za jedného nášho občana, člena
denného centra čo ročne predstavuje 41,40 €. Denné centrum seniorov v Krompachoch
eviduje 20 členov, občanov našej obce, teda žiada finančný príspevok celkom vo výške 828 €.
Zo strany obce a poslancov je záujem o zriadenie klubu, ako aj na podieľaní sa spolupráce
s dôchodcami, či finančnej podpory.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách sa uznieslo:
a./ Podporuje vznik Klubu dôchodcov v Slovinkách.
b./ Ukladá komisii sociálnej, obchodu, služieb a cestovného ruchu v termíne do 25.03.2011
pripraviť oznam o možnosti zriadenia Klubu dôchodcov v Slovinkách so záštitou obce
Slovinky.
c./ Žiada starostu obce zverejniť na úradných tabuliach, obecnom rozhlase, internetovej
stránke obce a Slovinskom občasníku informáciu o možnosti zriadenia Klubu dôchodcov
v Slovinkách so záštitou obce Slovinky.
Hlasovanie – za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Marek Bencko, Bc. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Gabriela Kopnická,
Ing. Mária Grisáková, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr. Janka Smreková
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K bodu 10./ Správa finančnej komisie, správy obecného majetku, výstavby a územného
plánovania o vykonaní kontroly uznesení a kúpno predajných zmlúv o odpredaji
obecného majetku
Predsedníčka komisie finančnej, správy obecného majetku, výstavby a územného plánovania
v Slovinkách Ing. Mária Grisáková podala správu komisie o vykonaní kontroly uznesení
o odpredaji, nájme alebo odkúpení pozemkov a uzavretých kúpnopredajných zmlúv
o odpredaji alebo kúpe obecného majetku za obdobie od 29.12.2006 do 21.12.2010. Kontrola
bola vykonaná na zasadnutí komisie dňa 26.02.2011. V prednesenej správe na základe
zistených nedostatkov v záujme zabezpečenia dodržiavania jednotného postupu pri nakladaní
s obecným majetkom komisia odporúča:
1./ Pri predaji obecného majetku postupovať v súlade so zákonom SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
2./ Pripraviť návrh o predaji, kúpe a nájme majetku obce a zabudovať ho do Zásad
hospodárenia s majetkom obce.
3./ Zrušiť uznesenia, ktorými obecné zastupiteľstvo schválilo predaj obecného majetku a tento
predaj nebol realizovaný.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením:
a./ Berie na vedomie správu finančnej komisie, správy obecného majetku, výstavby
a územného plánovania o vykonaní kontroly uznesení a kúpnopredajných zmlúv o odpredaji
obecného majetku.
b./ Upravuje v uznesení 3/2010/B/2 číslo parcely 871/13 na číslo parcely 876/3.
c./ Ruší uznesenia č. 1/2007/C/1, 6/2007/B/1, 4/2008/B/3, 5/2008/B/3, 6/2008/B/3,
3/2009/B/4, 5/2009/B/3.
Hlasovanie – za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Marek Bencko, Bc. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková,
Ing. Mária Grisáková, Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová,
Mgr. Janka Smreková
K bodu 11./ Projekt „Protipovodňové opatrenia v obci Slovinky“
Po prejednaní a širšom oboznámení sa s Projektom „Protipovodňové opatrenia v obci
Slovinky“ na pracovnom stretnutí obecného zastupiteľstva dňa 12.02.2011, ktoré sa
uskutočnilo na základe podnetu poslankyne Gabriely Kopnickej sa obecné zastupiteľstvo
v Slovinkách uznieslo:
a./ Ukladá poslankyni Gabriele Kopnickej v termíne do 24.03.2011 požiadať geodeta pána
Garneka o predloženie ponuky na vypracovanie geometrických plánov na vysporiadanie
vlastníckych vzťahov pozemkov zasahujúcich do vodných tokov Gelnického potoka
a bezmenného potoka na realizáciu projektu „Protipovodňové opatrenia v obci Slovinky“.
b./ Ukladá zástupcovi starostu obce pánovi Milanovi Ferencovi v termíne do 24.03.2011
prejednať s pánom Petrom Maňovským a pani Veronou Stajskovou podrobnosti odpredaja
pozemkov zasahujúcich do Gelnického potoka.
Hlasovanie – za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Marek Bencko, Bc. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková,
Ing. Mária Grisáková, Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová,
Mgr. Janka Smreková
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K bodu 12./ Návrh na doplnenie člena komisie školstva, kultúry a športu o odborníka
z radov občanov obce
Predsedníčka komisie školstva, kultúry a športu Mgr. Slávka Michňová podala návrh na
doplnenie člena tejto komisie odborníka z radov obyvateľov obce ekonóma a športovca Ing.
Petra Perháča.
Zástupca starostu obce Milan Ferenc podal pozmeňujúci návrh a navrhol za člena komisie
školstva, kultúry a športu odborníka z radov obyvateľov obce pána Jozefa Semana. Podaný
návrh odôvodnil tým, že Jozef Seman bol v predošlom volebnom období predsedom tejto
komisie a má dostatočný prehľad v tejto oblasti.
Hlasovanie za Ing. Petra Perháča – za: 4, proti: 0, zdržal sa: 5
za: Ing. Mária Grisáková, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr. Janka Smreková
zdržal sa: Marek Bencko, Bc. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková,
Gabriela Kopnická
Ing. Peter Perháč nebol zvolený za člena komisie školstva, kultúry a športu.
Hlasovanie za Jozefa Semana – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 4
za: Marek Bencko, Bc. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Gabriela Kopnická
zdržal sa: Ing. Mária Grisáková, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová,
Mgr. Janka Smreková
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách zvolilo Jozefa Semana za člena komisie školstva, kultúry
a športu.
K bodu 13./ Návrh na doplnenie člena Rady školy pri ZŠ Slovinky
Za člena Rady školy pri ZŠ Slovinky navrhla poslankyňa Gabriela Kopnická poslanca Bc.
Marcel Ďorka.
Hlasovanie – za: 4, proti: 0, zdržal sa: 5
za: Bc. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Gabriela Kopnická
zdržal sa: Marek Bencko, Ing. Mária Grisáková, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová,
Mgr. Janka Smreková
Bc. Marcel Ďorko nebol zvolený za člena Rady školy pri ZŠ Slovinky.
Druhý návrh podala poslankyňa Mgr. Janka Smreková a za člena Rady školy pri ZŠ Slovinky
navrhla Ing. Máriu Grisákovú.
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 4
za: Marek Bencko, Ing. Mária Grisáková, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová,
Mgr. Janka Smreková
zdržal sa: Bc. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Gabriela Kopnická
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách zvolilo Ing. Máriu Grisákovú za člena Rady školy pri ZŠ
Slovinky.
K bodu 14./ Návrh náplní činností komisií obecného zastupiteľstva
K bodu 15./ Návrh rokovacieho poriadku komisií obecného zstupiteľstva
Poslankyňa Ing. Mária Grisáková sa vyjadrila, že sa nestotožňuje s názorom, že náplň činností
komisií vyplýva z názvu komisií. Navrhla zlúčiť obidva body programu do jedného bodu
rokovania. Po krátkej rozprave poslancov sa Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznieslo:
a./ Ukladá predsedom komisií Obecného zastupiteľstva v termíne do 31.03.2011 zjednotiť
Rokovací poriadok komisií Obecného zastupiteľstva v Slovinkách, ktorého súčasťou budú
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náplne činností komisií obecného zastupiteľstva a tento rokovací poriadok predložiť na
zasadnutie OZ v apríli 2011.
Hlasovanie – za: 9, proti:0, zdržal sa: 0
za: Marek Bencko, Bc. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková,
Ing. Mária Grisáková, Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová,
Mgr. Janaka Smreková
K bodu 16./ Správa o vykonanej inventarizácii obecného majetku k 31.12.2010
Správu o vykonaní inventarizácie obecného majetku k 31.12.2010 podala poslankyňa
Gabriela Kopnická, v ktorej spomenula, že inventarizačná komisia (IK) v zložení: Gabriela
Kopnická - predseda IK a členovia IK Milan Ferenc a Ing. Anna Krajňáková na základe
príkazu starostu obce č. 1/2011 vykonala v dňoch 28.02.2011 – 02.03.2011 inventarizáciu
a označenie HIM obce Slovinky a to následovne:
- vytvorila súpisy drobného investičného majetku pre každú miestnosť zvlášť
s vyznačením zodpovednej osoby a zároveň kópiou v učtárni obecného úradu
- obstarala laminátor a fólie na vytvorenie inventárnych číselných štítkov a označila
všetok hnuteľný majetok obce
- komisia vyhotovila inventúrny súpis HIM a porovnáva ho s účtovným stavom,
následne vyčísli rozdiely a navrhne spôsob vysporiadania zistených inventarizačných
rozdielov
- komisia vykonala tiež dokladovú inventarizáciu účtov, záväzkov a pohľadávok: 311,
315, 318, 319, 321, 323, 324, 331, 336, 342, 355, 357 a 359 s následným
inventarizačným zápisom.
V rozprave k uvedenej správe vystúpila poslankyňa Mgr. Slávka Michňová. Podotkla, že
poslancom neboli predložené Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Slovinky
ani Zásady na vykonávanie inventarizácie majetku obce. Nevedela ako a čo sa má
inventarizovať, keď jej nebol predložený ani harmonogram inventarizačných prác. Ako
členka tejto inventarizačnej komisie sa zúčastnila iba fyzickej inventúry v osvetovej besede,
požiarnej zbrojnici a čiastočne v dome kultúry. Konštatovala, že v tom čase neboli
vyhotovené inventúrne súpisy, neboli k dispozícií inventárne karty, predmety neboli
očíslované. Pri inventúre boli zistené niektoré predmety, ktoré neboli v inventárnych knihách
ručne vedených na obecnom úrade. Poslankyňa Mgr. Slávka Michňová na základe týchto
skutočností navrhuje:
1. Vypracovať Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a Zásady na
vykonávanie inventarizácie majetku obce.
2. Vykonať riadnu inventarizáciu majetku obce vrátane rozpočtových a príspevkových
organizácií zriadených obcou, záväzkov a pohľadávok a ich rozdielov ku dňu
30.06.2011.
3. Vydať v dostatočnom predstihu Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie,
a Harmonogram inventarizačných prác.
4. Určiť: členov vyraďovacej komisie, členov šrotovacej komisie, členov ústrednej
inventarizačnej komisie (ÚIK), členov dielčích inventarizačných komisií (DIK) podľa
miesta, kde sa majetok nachádza.
5. Vyhotoviť aktuálne inventúrne spisy, inventárne karty, ako aj osobné karty.
6. Očíslovať predmety.
7. Previesť vyradenie majetku ešte pred samotnou inventarizáciou.
8. V prípade nutnosti prijať pracovníka na dohodu, ktorý by tieto práce zabezpečil.
9. Zabezpečiť vykonanie inventarizácie v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce
7

a Zásadami na vykonávanie inventarizácie majetku obce, aby sa vedelo, aký majetok
má obec vo vlastníctve, na obecnom úrade a v zariadeniach a v organizáciách, ktoré
spravujú majetok obce, alebo ho majú v prenájme.
Poslankyňa Ing. Mária Grisáková sa v diskusii k tomuto bodu opýtala, či sa robila
inventarizácia na obecnom úrade, osvetovej besede a požiarnej zbrojnici a tiež na majetok
areálu športovcov. Starosta obce jej odpovedal a potvrdil, že inventarizácia sa robila
v spomínaných budovách, čo sa týka areálu športovcov, pozemky a budovy sú majetkom obce
a vybavenie športového areálu je majetkom športovcov.
Zástupca starostu obce Milan Ferenca tiež člen inventarizačnej komisie vyjadril nespokojnosť
s postojom poslankyne Mgr. Slávky Michňovej voči doteraz vykonanej práci inventarizačnej
komisie, ktorú svedomito a zodpovedne odviedli a venovali jej mimoriadnu pozornosť.
Starosta obce poznamenal, že názory na túto tému sú rôzne a povedal, že zistí, ako je to
s inventarizáciou, pretože nechce vystúpiť proti nikomu.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením žiada starostu obce v termíne do 18.03.2011
požiadať MF a MV SR podľa zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám
v znení neskorších predpisov o sprístupnenie informácie o kompetenciách obecného
zastupiteľstva vo vzťahu k inventarizácii majetku obce.
Hlasovanie – za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Marek Bencko, Bc. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková,
Ing. Mária Grisáková, Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová,
Mgr. Janka Smreková
K bodu 17./ Informácia o právnom postavení FK Baník Slovinky, zodpovedných
osobách a ich kompetenciách vo vzťahu k jeho činnosti a definovaním postavenia
a zodpovednosti obce a jej orgánov vo vzťahu k FK Baník Slovinky
Túto informáciu podal poslancom obecného zastupiteľstva starosta obce pán Michal Pačan,
ktorou informoval, že FK Baník Slovinky je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. dobrovoľným
združením občanov zaregistrovaným na Ministerstve vnútra SR. Má štatistickým úradom SR
pridelené IČO: 31946798. Zodpovedné osoby sú uvedené v stanovách FK Baník Slovinky ako
výbor FK na čele s prezidentom klubu pánom Pavlom Fajthom.
Areál futbalového ihriska je majetkom obce Slovinky, ktorý v minulosti previedla TJ FK
Baník Slovinky do majetku obce za symbolickú korunu.
V súčasnosti má FK Baník Slovinky tento areál v nájme. Obec Slovinky každoročne
poskytuje FK Baník Slovinky príspevok na činnosť na základe schválenia obecným
zastupiteľstvom. Finančná komisia zriadená pri obecnom zastupiteľstve a hlavný kontrolór
obce kontrolujú využitie daného finančného príspevku.
V súvislosti s touto informáciou poslankyňa Ing. Mária Grisáková poukázala na neporiadok
v športovom areáli. V záujme odstránenia nedostatkov, skvalitnenia podmienok a zlepšenia
prostredia navrhuje zamestnať človeka prostredníctvom verejnoprospešných prác, ktorý by
mal na starosti údržbu areálu.
Poslankyňa Vierka Mižigárová pripomenula, že chodník, ktorý vedie okolo futbalového
ihriska a využíva ho aj verejnosť, aby počas leta sa vykášal a tráva bola uprataná.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením žiada starostu obce, aby v termíne do
18.03.2011 predložil poslancom obecného zastupiteľstva Zmluvu o nájme športového areálu
TJ Baník Slovinky.
Hlasovanie – za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Marek Bencko, Bc. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková,
Ing. Mária Grisáková, Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová,
Mgr. Janka Smreková
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K bodu 18./ Rôzne
Starosta obce sa spýtal na kultúrne podujatie „Makovická struna“, na organizovaní ktorej by
sa mala podieľať aj naša obec. Podľa pracovníka Spišského osvetového strediska Petra
Horvátha sa uvažuje o konaní tohto podujatia v Slovinkách, ale bližšie informácie nemáme,
nevieme, aké požiadavky budú na nás kladené. Vedúca DFS Slovinočka poslankyňa Vierka
Mižigárová doplnila, že „Makovická struna“ sa má uskutočniť 22.05.2011, ale tiež
s určitosťou nepotvrdila miesto konania.
Zástupca starostu obce Milan Ferenc oboznámil poslancov s projektom „Rámového
priepustu“ na Gelnickom potoku, t.j. Slovinky Rínok. V prípade, že tento projekt by sme
realizovali svojpomocne, zobral by to pod svoj patronát. Poslanci schvaľujú realizáciu
rámového priepustu, ale sú za to, aby práce vykonala firma, ktorá má kredit, dá záruku a
preberá aj zodpovednosť za prácu aj ľudí. V tom prípade, potrebné vyhlásiť verejnú súťaž.
Ing. Mária Grisáková poukázala na potrebu úpravy telekomunikačných stĺpov, ako aj drôtov,
keďže drevené stĺpy sú nahnuté a drôty previsujú. V záujme ochrany a bezpečnosti verejnej
dopravy a občanov je zo strany T – Comu zrovnať nápravu.
Mgr. Janka Smreková upozornila, že miestna komunikácia pri Lesnej správe po zime je
značne rozmočená a vyžaduje hrubší posypový materiál.
Mgr. Slávka Michňová vyslovila nespokojnosť s ospravedlnením sa pána Fajtha voči nej a
nezverejnením jej stanoviska k listom starostu obce a pána Fajtha, čím uznesenie č. II/26/2011
nie je splnené.
Jozef Mihalčín upozornil na potrebu odvodnenia základov budovy MŠ Slovinky.
Poslankyňa Ing. Mária Grisáková podala písomnú interpeláciu starostovi obce, kde sa pýta na:
- projekt „Revitalizácia centra obce“
- odmeňovanie – plat starostu obce
- aké interné predpisy obce sú v súčasnej dobe platné.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách sa uznieslo:
a./ Schvaľuje realizáciu Rámového priepustu na Gelnickom potoku podľa projektu
vypracovaného Ing. Sekerecom.
b./
1. Žiada starostu obce v termíne do 18.03.2O11 predložiť poslancom obecného zastupiteľstva
zoznam verejných obstarávateľov na realizáciu Rámového priepustu na Gelnickom potoku.
2. Žiada starostu obce v termíne do 31.03.2011 osloviť T – Com o revíziu a úpravu
telekomunikačných rozvodov a telekomunikačného vedenia v obci.
Hlasovanie – za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Marek Bencko, Bc. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková,
Ing. Mária Grisáková, Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová,
Mgr. Janka Smreková
K bodu 19./ Návrh na uznesenie
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo tento návrh schválilo.
Hlasovanie – za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Marek Bencko, Bc. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková,
Ing. Mária Grisáková, Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová,
Mgr. Janka Smreková
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K bodu 2O./ Diskusia
Nebol žiadny diskusný príspevok. Diskusia bola umožnená ku každému bodu rokovania.
K bodu 21./ Záver
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
Začiatok rokovania obecného zastupiteľstva: 16,00 hod.
Ukončenie rokovania obecného zastupiteľstva: 22,30 hod.

Zapísala: Viera Lenartová

V Slovinkách, dňa 14.03.2011

Starosta obce
Michal Pačan

Overovatelia zápisnice: Bc. Marcel Ďorko
Kamila Grisáková
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