Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Slovinkách konaného dňa
04.02.2016
I. zasadnutie
K bodu 1./ Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce pani Gabriela Kopnická.
Privítala poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných. Ospravedlnila neúčasť
poslankýň pani Mgr. Jany Adamisovej, PaedDr. Lenky Dzurikovej a Ing. Márii Grisákovej.
Konštatovala, že na začiatku zasadnutia sú prítomní 4 poslanci a obecné zastupiteľstvo je
uznášania schopné.
Začiatok rokovania obecného zastupiteľstva: 16,05 hod.
Prítomní:
Poslanci: Mgr. Dominik Ďorko, 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 neboli žiadne doplňujúce návrhy do programu. Obecné
zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. I/1/2016:
D./ Schvaľuje:
1./ Program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Pripomienky občanov
Návrh rozpočtu obce Slovinky na rok 2016
Rôzne
Diskusia
Záver

Hlasovanie – za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnení: 3
za: Mgr. Dominik Ďorko, Jozef Mihalčin, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
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ospravedlnení: Mgr. Jana Adamisová, PaedDr. Lenka Dzuriková, 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 Bc. Jozefa Mnicha a pána Mgr. Dominika Ďorka. Obecné
zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. I/2/2016:
L./ Určuje:
1./ Zapisovateľa zápisnice: Vieru Lenartovú.
2./ Overovateľov zápisnice: Bc. Jozefa Mnicha a Mgr. Dominika Ďorka.

K bodu 4./ Voľba návrhovej komisie
Za predsedu návrhovej komisie starostka obce pani Gabriela Kopnická navrhla poslanca pána
Petra Zavadu a za člena návrhovej komisie pána Jozefa Mihalčina. Obecné zastupiteľstvo
v Slovinkách uznesením č. I/3/2016:
I./ Volí:
1./ Predsedu návrhovej komisie: Petra Zavadu.
Hlasovanie – za: 3, proti: 0, zdržal sa: 1, ospravedlnení: 3
za: Mgr. Dominik Ďorko, Jozef Mihalčin, Bc. Jozef Mnich
zdržal sa: Peter Zavada
ospravedlnení: Mgr. Jana Adamisová, PaedDr. Lenka Dzuriková, Ing. Mária Grisáková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

2./ Člena návrhovej komisie: Jozefa Mihalčina.
Hlasovanie – za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnení: 3
za: Mgr. Dominik Ďorko, Jozef Mihalčin, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
ospravedlnení: Mgr. Jana Adamisová, PaedDr. Lenka Dzuriková, Ing. Mária Grisáková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

K bodu 5./ Pripomienky občanov
Z radov občanov vystúpili:
Mgr. Slávka Michňová pýtala sa a pripomenula:
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-

opýtala sa hlavnej kontrolórky obce, kedy budú zverejnené správy o výsledkoch
kontrol,
pripomenula, že nie je odpovedané na jej žiadosti o slobodnom prístupe k informáciám,
pán Bc. Jozef Mnich – nepodal správu z rady školy – nebola podaná správa napr. aj
zastupiteľstvu, či škola funguje správne po finančnej stránke, odbornej, manažérskej,
ORM (obecná rada mladých) – tvrdili, že budú nápomocní obci a dnes zasadnutia
obecného zastupiteľstva sa nezúčastnili,
separovaný zber v obci – plasty – navrhuje, aby ľudia viac separovali.

Bc. Jozef Mnich odpovedal, že do rady školy nebol delegovaný za zriaďovateľa, ako sa pani
Michňová mylne domnieva, ale bol zvolený ako zástupca rodičov a rade školy ako
samosprávnemu orgánu školy nevyplýva zo žiadnych predpisov povinnosť informovať
zastupiteľstvo o svojej činnosti ani o činnosti základnej školy.

K bodu 6./ Návrh rozpočtu obce Slovinky na rok 2016
Pracovníčka obecného úradu Ing. Anna Krajňáková predložila poslancom obecného
zastupiteľstva návrh Rozpočtu obce Slovinky na rok 2016. Predložený návrh zdôvodnila.
V zmysle zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti je obec od roku 2013 povinná
zostavovať rozpočet v členení predchádzajúce 2 roky, rozpočet bežného roka, očakávaná
skutočnosť bežného roka a návrh rozpočtu na 3 nasledujúce roky, preto je takto spracovaný aj
predložený návrh rozpočtu. Návrh rozpočtu na rok 2016 a návrh viacročného rozpočtu na roky
2017 – 2018 je zostavený na základe predpokladanej skutočnosti a tiež vychádza zo
skutočného, resp. očakávaného plnenia za bežné obdobie.
Rozpočet obce Slovinky na rok 2016 je navrhnutý ako vyrovnaný. Bežné príjmy sú navrhnuté
vo výške 902.568,- €, bežné výdavky vo výške 842.162,- €. Kapitálové príjmy predstavujú
transfer na protipovodňové opatrenia vo výške 208.178,- €, kapitálové výdavky sú vo výške
22.032,- €. Výdavkové finančné operácie predstavujú splátku úveru poskytnutého v roku 2015.
Súčasťou rozpočtu je aj návrh rozpočtu rozpočtovej organizácie Základná škola Slovinky.
Rozpočet na roky 2017 – 2018 je v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov orientačný, nie je pre obec záväzný.
Za účelom úpravy návrhu rozpočtu obce Slovinky na rok 2016 Poslanecký klub pri Obecnom
zastupiteľstve v Slovinkách zvolal dňa 14.01.2016 pracovné rokovanie.
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva k predloženému návrhu rozpočtu obce Slovinky na rok
2016 poslanecký klub predložil pripomienky.
Bc. Jozef Mnich k predloženej pripomienke - Bežné výdavky - V programe 01 11 Výdavky
verejnej správy - položku 637 004 Vydávanie Slovinského občasníka upraviť z 2500 € na 400
€ (- 2100 €) – sa vyjadril a žiadal zaprotokolovať. „Rozpočet je o príprave finančných
prostriedkov. Ak sa na vydávanie Slovinského občasníka nenarozpočtujú finančné prostriedky,
občasník zanikne a naši občania prídu o informácie od obce.“
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Peter Zavada nerozpočtovať vydávanie Slovinského občasníka z dôvodu, aby nebol vydávaný
v takej obsahovej forme ako je vydávaný teraz.
Bc. Jozef Mnich odpovedal, že vydávanie ako aj obsahová forma Slovinského občasníka je
v pôsobnosti starostky obce a nie obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní návrhu Rozpočtu obce Slovinky na rok
2016 a po jeho úprave poslancami poslaneckého klubu uznesením č. I/4/2016:
D./ Schvaľuje:
1./ Pripomienky k návrhu Rozpočtu obce Slovinky na rok 2016.
Bežné výdavky
V programe 01 11 Výdavky verejnej správy
-

položku 633 016 Reprezentačné upraviť z 2100 € na 1500 € (- 600 €),
položku 637 011 Právnik upraviť z 2000 € na 0 € (- 2000 €),
položku 637 004 Vydávanie Slovinského občasníka upraviť z 2500 € na 400 € (- 2100
€),
položku 611 Stavebný úrad mzdy upraviť z 3600 € na 1750 € (- 1850 €),
položku 620 Stavebný úrad odvody do ZP a SP upraviť z 1044 € na 530 € (- 514 €)

V programe 08 10 Rekreácia, kultúra, náboženstvo
-

položku 633 006 Všeobecný materiál, údržba ŠA a kynologického areálu upraviť
z 3800 € na 1800 € (- 2000 €),
položku 637 002 Športové podujatia, súťaže upraviť z 1150 na 600 € (- 550 €),
položku 62 001 Príspevok OŠK upraviť z 15000 € na 12000 € (- 3000 €)

V programe 08 20 Knižnica
-

položku 633 006 MK – súťaže upraviť z 200 € na 100 € (- 100 €)

V programe 08 20 Ostatné kultúrne služby
-

položku 637 002 Vianočné stretnutie upraviť z 200 € na 0 € (- 200 €),
položku 637 002 Deň matiek upraviť z 200 € na 100 € (- 100 €),
položku 633 001 Slovinka upraviť z 1500 € na 1200 € (- 300 €),
položku 633 001 Slovinočka upraviť z 1000 € na 800 € (- 200 €),
položku 633 001 Titilombom upraviť z 2700 € na 2200 € (- 500 €),
položku 637 002 Obecná rada mládeže upraviť z 500 € na 400 € (- 100 €),
položku 642 001 Transfer Banícky cech upraviť z 2500 na 2000 € (- 500 €)

V programe 08 40 Náboženské a iné spoločenské služby
-

položku 642 001 Dotácia cirkvi upraviť z 3000 € na 2400 € (- 600 €)

V programe 09 1 2 1 ZŠ – Základné vzdelávanie, Školský klub detí
-

položku 630 Tovary a služby upraviť z 9000 € na 2000 € (- 7000 €)

V programe 10 70 Starostlivosť o rodinu
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-

položku 633 006 Odbojári upraviť zo 700 € na 300 € (- 400 €)

V programe 01 11 Výdavky verejnej správy
Položka 642 014 Spoločný stavebný úrad dotácia + 3000 €
V programe 06 20 Miestne hospodárstvo
-

položku 611 Miestne hospodárstvo mzdy upraviť z 29000 € na 27550 € (- 1450),

-

položku 620 Miestne hospodárstvo odvody do ZP, SP upraviť z 9860 na 9370 € (- 490€)

V programe 04 21 Karanténne opatrenia
-

položku 637 004 Ochrana proti túlavým psom upraviť z 300 € na 0 € (- 300 €)

V programe 08 60 Centrá voľného času
-

položku 641 001 CVČ Prima Krompachy upraviť z 5000 € na 4900 € (- 100 €)

Kapitálové výdavky
-

položku 717 Rekonštrukcia upraviť z 0 € na 23014 € (+ 23014 €),
položku 717 Výstavba upraviť z 22032 € na 20972 € (- 1060 €) + 1750 €

Bežné príjmy
Položka 312 001 Dotácia na stavebný úrad + 1750 €
Hlasovanie – za: 3, proti: 1, zdržal sa: 0, ospravedlnení: 3
za: Mgr. Dominik Ďorko, Jozef Mihalčin, Peter Zavada
proti: Bc. Jozef Mnich
ospravedlnení: Mgr. Jana Adamisová, PaedDr. Lenka Dzuriková, Ing. Mária Grisáková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

2./ Rozpočet obce Slovinky na rok 2016 so schválenými pripomienkami.
Hlasovanie – za: 3, proti: 1, zdržal sa: 0, ospravedlnení: 3
za: Mgr. Dominik Ďorko, Jozef Mihalčin, Peter Zavada
proti: Bc. Jozef Mnich
ospravedlnení: Mgr. Jana Adamisová, PaedDr. Lenka Dzuriková, Ing. Mária Grisáková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. I/5/2016:
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A./ Berie na vedomie:
1./ Viacročný rozpočet obce Slovinky na roky 2017 a 2018.
Hlasovanie – za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnení: 3
za: Mgr. Dominik Ďorko, Jozef Mihalčin, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
ospravedlnení: Mgr. Jana Adamisová, PaedDr. Lenka Dzuriková, Ing. Mária Grisáková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

K bodu 7./ Rôzne
Starostka obce pani Gabriela Kopnická predložila poslancom k nahliadnutiu anketu občanov
obce za výstavbu nových bytových domov v obci Slovinky v tomto znení:
„ANKETA
Táto anketa slúži na zistenie názoru občanov obce Slovinky, na výstavbu bytových domov
(nájomných bytov) v obci, na pozemkoch za Základnou školou Slovinky.
Ja dolu podpísaný občan, vznášam verejný podnet na obec Slovinky, pani starostku
a poslancov obce Slovinky, aby sa zaoberali potrebou výstavby nových bytových domov a som
ZA výstavbu nových bytových domov v obci Slovinky.“
Anketu podpísalo 215 občanov.
Bc. Jozef Mnich predniesol informáciu o tom, aby sa poslanci vrátili k záležitosti výstavby
nájomných bytov a jasne sa vyjadrili či sú, alebo nie sú za výstavbu nájomných bytov.
Peter Zavada pýtal sa na priebeh pozemkových úprav v obci.
Starostka obce odpovedala, že podľa Európskej únie v rámci tzv. prípravného konania ohľadom
podania žiadosti sa v obci vykonal prieskum záujmu o pozemkové úpravy formou ankety a to
zo strany obce (uznesením obecného zastupiteľstva) ako aj zo strany vlastníkov pozemkov.

K bodu 8./ Diskusia
K bodu diskusia poslanci nemali žiadny diskusný príspevok.

K bodu 9./ Záver
Na záver starostka obce pani Gabriela Kopnická poďakovala všetkým prítomným za účasť
a zasadnutie ukončila.
Začiatok rokovania obecného zastupiteľstva: 16,05 hod.
Ukončenie rokovania obecného zastupiteľstva: 20,09 hod.
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Zapísala: Viera Lenartová
V Slovinkách, dňa: 04.02.2016
Gabriela Kopnická
starostka obce
Overovatelia zápisnice: Bc. Jozef Mnich
Mgr. Dominik Ďorko
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