Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Slovinkách konaného dňa:
27.12.2013
XII. zasadnutie
K bodu 1./ Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila zástupkyňa starostu obce pani Gabriela
Kopnická. Privítala poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných. Ospravedlnila
starostu obce, ktorý je práceneschopný a poslancov Kamilu Grisákovú a Vieru Mižigárovú.
Konštatovala, že na začiatku zasadnutia je prítomných 6 poslancov a obecné zastupiteľstvo je
uznášania schopné.
Prítomní:
Poslanci: Marek Bencko, Milan Ferenc, Jozef Hudec, Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka
Michňová, Ján Nunhart, Mgr. Žaneta Župinová
Hlavný kontrolór obce: Ing. Vladimír Vaščák
Zapisovateľka: Viera Lenartová
Ostatní prítomní: podľa prezenčnej listiny

K bodu 2./ Schválenie programu zasadnutia
Predsedajúca zástupkyňa starostu obce pani Gabriela Kopnická predložila na schválenie návrh
programu rokovania obecného zastupiteľstva v zmysle pozvánky. K predloženému programu
boli tieto pozmeňujúce návrhy:
1./ Gabriela Kopnická – navrhuje doplniť do programu ako bod 7./ Prípad hodný osobitného
zreteľa – prenájom pozemku a ako bod 8./ Prípad hodný osobitného zreteľa – prenájom
priestorov. Obecné zastupiteľstvo hlasovalo za tento návrh.
Hlasovanie – za: 5, proti: 1, zdržal sa: 0, ospravedlnení: 3
za: Marek Bencko, Milan Ferenc, Jozef Hudec, Gabriela Kopnická, Mgr. Žaneta Župinová
proti: Mgr. Slávka Michňová
ospravedlnení: Kamila Grisáková, Viera Mižigárová, Ján Nunhart
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením:
D./ Schvaľuje:
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1./ Program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia prijatých uznesení
Pripomienky občanov
Prípad hodný osobitného zreteľa – prenájom pozemku
Prípad hodný osobitného zreteľa – prenájom priestorov
Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2014
Rozpočtové opatrenia
Neuplatnenie programovej štruktúry v rozpočte obce
Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva
Interpelácia poslancov
Rôzne
Diskusia
Záver

Hlasovanie – za: 5, proti: 1, zdržal sa: 0, ospravedlnení: 3
za: Marek Bencko, Milan Ferenc, Jozef Hudec, Gabriela Kopnická, Mgr. Žaneta Župinová
proti: Mgr. Slávka Michňová
ospravedlnení: Kamila Grisáková, Viera Mižigárová, Ján Nunhart

K bodu 3./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zástupkyňa starostu obce pani Gabriela Kopnická určila za zapisovateľku zápisnice pani
Vieru Lenartovú a za overovateľov zápisnice Mgr. Slávku Michňovú a Mgr. Žanetu
Župinovú. Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením:
L./ Určuje:
1./ Zapisovateľa zápisnice: Vieru Lenartovú.
2./ Overovateľov zápisnice: Mgr. Slávku Michňovú a Mgr. Žanetu Župinovú.

K bodu 4./ Voľba návrhovej komisie
Za predsedu návrhovej komisie zástupkyňa starostu obce navrhla pána Milana Ferenca a za
člena návrhovej komisie Jozefa Hudeca. Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením:
I./ Volí:
1./ Predsedu návrhovej komisie: Milana Ferenca.
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Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 1, ospravedlnení: 3
za: Marek Bencko, Jozef Hudec, Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka Michňová,
Mgr. Žaneta Župinová
zdržal sa: Milan Ferenc
ospravedlnení: Kamila Grisáková, Viera Mižigárová, Ján Nunhart

2./ Člena návrhovej komisie: Jozefa Hudeca.
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 1, ospravedlnení: 3
za: Marek Bencko, Milan Ferenc, Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka Michňová,
Mgr. Žaneta Župinová
zdržal sa: Jozef Hudec
ospravedlnení: Kamila Grisáková, Viera Mižigárová, Ján Nunhart

10,15 hod. – na zasadnutie obecného zastupiteľstva sa dostavil poslanec Ján Nunhart.

K bodu 5./ Kontrola plnenia prijatých uznesení
Správu o plnení prijatých uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 23.10.2013
a 16.12.2013 podala zástupkyňa starostu obce pani Gabriela Kopnická.
K uzneseniu č. X/98/2013/F./1., zo dňa 23.10.2013, Bod 12./ Rôzne
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením:
C./ Súhlasí:
1./ S odpredajom časti parcely č. 370, k.ú. Nižné Slovinky pánovi Jozefovi Papcunovi a časti
parcely č. 312, k.ú. Nižné Slovinky pánovi Miroslavovi Zavackému a záujemcovia o kúpu
pozemkov predložia geometrický plán na oddelenie parciel.
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnení: 2
za: Marek Bencko, Milan Ferenc, Jozef Hudec, Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka Michňová,
Ján Nunhart, Mgr. Žaneta Župinová
ospravedlnení: Kamila Grisáková, Viera Mižigárová
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K uzneseniu č. X/99/2013/E./1., zo dňa 23.10.2013, Bod 12./ Rôzne
Zástupkyňa starostu obce konštatovala, že uznesenie nie je splnené, starosta obce je
práceneschopný.

K bodu 6./ Pripomienky občanov
Občania nemali žiadne pripomienky a svojou účasťou prišli vyjadriť podporu činnosti
posilňovne v Osvetovej besede Slovinky.

Bod 7./ Prípad hodný osobitného zreteľa – prenájom pozemku
Poslankyňa Gabriela Kopnická predložila poslancom obecného zastupiteľstva návrh Zámeru
prenajať majetok obce Slovinky ako prípad hodný osobitného zreteľa. V zmysle § 9 a) ods. 9)
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení je potrebné schváliť predmet
prenájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Predmetom prenájmu ako prípad hodný
osobitného zreteľa je prenájom časti pozemku v katastrálnom území Nižné Slovinky – časť
parcely č. KN-C 7/3 o výmere 400 m2 zapísané v liste vlastníctva č. 1, spoločnosti Rekom,
s.r.o. Košice, ktorá sa zaviazala na vlastné náklady najneskôr v termíne do 31.12.2014
zrealizovať na dotknutej nehnuteľnosti výstavbu nájomného bytového domu, aby obec
Slovinky mohla požiadať o dotáciu zo štátneho rozpočtu na obstaranie – kúpu týchto bytov na
účel nájomného bývania podľa zákona NR SR č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania
a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a o úver zo Štátneho fondu rozvoja
bývania. Spomínaná časť parcely č. 7/3 je časťou nevyužitej školskej záhrady vo vlastníctve
obce Slovinky.
Zverejnenie tohto zámeru ako prípad hodný osobitného zreteľa bolo odsúhlasené Obecným
zastupiteľstvom v Slovinkách uznesením č. X/88/2013 zo dňa 23.10.2013.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní „Zámeru prenajať majetok obce Slovinky
ako prípad hodný osobitného zreteľa“ uznesením:
D./ Schvaľuje:
1./ Zámer prenajať časť pozemku v katastrálnom území Nižné Slovinky – časť parcely č. KNC 7/3 o výmere 400 m2 zapísané v liste vlastníctva č. 1, spoločnosti Rekom, s.r.o. Košice,
ktorá sa zaviazala na vlastné náklady najneskôr v termíne do 31.12.2014 zrealizovať na
dotknutej nehnuteľnosti výstavbu nájomného bytového domu, aby obec Slovinky mohla
požiadať o dotáciu zo štátneho rozpočtu na obstaranie – kúpu týchto bytov na účel nájomného
bývania, ako prípad hodný osobitného zreteľa. Cena za prenájom pozemkov je stanovená vo
výške 0,20 €/m2 /ročne.
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E./ Žiada:
1./ Starostu obce vypracovať nájomnú zmluvu na prenájom časti pozemku v katastrálnom
území Nižné Slovinky – časť parcely č. KN-C 7/3 o výmere 400 m2 zapísané v liste
vlastníctva č. 1, spoločnosti Rekom, s.r.o. Košice, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 1, ospravedlnení: 2
za: Marek Bencko, Milan Ferenc, Jozef Hudec, Gabriela Kopnická, Ján Nunhart,
Mgr. Žaneta Župinová
nehlasoval: Mgr. Slávka Michňová
ospravedlnení: Kamila Grisáková, Viera Mižigárová

K bodu 8./ Prípad hodný osobitného zreteľa – prenájom priestorov
Poslankyňa Gabriela Kopnická predložila poslancom obecného zastupiteľstva návrh Zámeru
dať do výpožičky majetok obce Slovinky ako prípad hodný osobitného zreteľa. V zmysle § 9
a) ods. 9) písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení je potrebné
schváliť predmet výpožičky ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom obecné
zastupiteľstvo rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Predmet výpožičky ako
prípad hodný osobitného zreteľa je dať do výpožičky majetok obce Slovinky a to nebytové
priestory v budove Osvetovej besedy Slovinky súp. č. 379 na pozemku v katastrálnom území
Vyšné Slovinky – č. parcely KN-C 126 zapísané v liste vlastníctva č. 1, za účelom
vybudovania posilňovne pre Obecný športový klub Slovinky oddiel – Fight club skull
Slovinky na dobu 10 rokov. Uvedené priestory sú v súčasnosti pre obec Slovinky
nevyužiteľné, nie sú nikomu prenajaté.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní „Zámeru dať do výpožičky majetok obce
Slovinky ako prípad hodný osobitného zreteľa“ uznesením:
D./ Schvaľuje:
1./ Zámer dať do výpožičky majetok obce Slovinky ako prípad hodný osobitného zreteľa.
E./ Žiada:
1./ Starostu obce vypracovať zmluvu o výpožičke na nebytové priestory v budove Osvetovej
besedy Slovinky súp. č. 379 na pozemku v katastrálnom území Vyšné Slovinky, číslo parcely
KN-C 126 zapísané v liste vlastníctva č. 1 za účelom vybudovania posilňovne pre Obecný
športový klub Slovinky oddiel – Fight club skull Slovinky na dobu 10 rokov.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 1, ospravedlnení: 2
za: Marek Bencko, Milan Ferenc, Jozef Hudec, Gabriela Kopnická, Ján Nunhart,
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Mgr. Žaneta Župinová
nehlasoval: Mgr. Slávka Michňová
ospravedlnení: Kamila Grisáková, Viera Mižigárová

K bodu 9./ Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2014
Hlavný kontrolór obce pán Ing. Vladimír Vaščák predložil obecnému zastupiteľstvu na
schválenie návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2014, ktorý bol
zverejnený na webovej stránke obce 15 dní pred zasadnutím obecného zastupiteľstva. Dňa
02.12.2012 bolo podaných ďalších 5 podnetov na kontrolnú činnosť pod číslom konania
679/2013, 680/2013, 681/2013, 682/2013 a 683/2013, ktoré hlavný kontrolór predložil na
schválenie obecnému zastupiteľstvu. Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní
týchto podnetov na vykonanie kontroly uznesením:
D./ Schvaľuje:
1./ Vykonanie kontrol uložených hlavnému kontrolórovi obce treťou stranou, čísla konania
679/2013,680/2013, 681/2013, 682/2013, 683/2013 zo dňa 02.12.2013.
Hlasovanie – za: 2, proti: 3, zdržal sa: 2, ospravedlnení: 2
za: Marek Bencko, Mgr. Slávka Michňová
proti: Milan Ferenc, Gabriela Kopnická, Ján Nunhart
zdržal sa: Jozef Hudec, Mgr. Žaneta Župinová
ospravedlnení: Kamila Grisáková, Viera Mižigárová
Uznesenie nie je schválené pre nedostatočný počet hlasov „za“ a v zmysle zákona
o obecnom zriadení uvedené podnety na vykonanie kontroly obecným zastupiteľstvom
neboli schválené.
Potom Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní návrhu Plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra na 1. polrok 2014 uznesením:
D./ Schvaľuje:
1./ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2014.
E./ Žiada:
1./ Starostu obce zverejniť Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2014.
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnení: 2
za: Marek Bencko, Milan Ferenc, Jozef Hudec, Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka Michňová,
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Ján Nunhart, Mgr. Žaneta Župinová
ospravedlnení: Kamila Grisáková, Viera Mižigárová

K bodu 10./ Rozpočtové opatrenie
Pracovníčka obecného úradu Ing. Anna Krajňáková predložila obecnému zastupiteľstvu návrh
Rozpočtového opatrenia č. 7/2013. Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet obce Slovinky
na rok 2013 dňa 10.12.2012 na 10. riadnom zasadnutí uznesením č. X/105/2012. V priebehu
posledného štvrťroka boli zistené skutočnosti, ktoré je potrebné zapracovať do rozpočtu.
V bežnom rozpočte u príjmov ide o upresnenie transferov zo ŠR, úpravu niektorých
poplatkov podľa skutočnosti, zapracovanie volieb na strane príjmov aj výdavkov, úpravu
rozpočtu základnej školy na základe jej žiadosti podľa posledných upravených normatívov,
došlo k navýšeniu poplatkov za energie, poplatkov v banke, údržbu výpočtovej techniky je
potrebné navýšiť z dôvodu účtovania správcu počítačovej siete z tejto položky.
U kapitálových výdavkov došlo k navýšeniu z dôvodu nákupu pozemkov a nákladov
spojených s revitalizáciou. Navýšenie výdavkov bude pokryté navýšením príjmov
a čiastočným znížením niektorých výdavkových položiek, u ktorých nie je predpoklad
čerpania. Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní návrhu Rozpočtového opatrenia
č. 7/2013 uznesením:
D./ Schvaľuje:
1./ Rozpočtové opatrenie č. 7/2013.
E./ Žiada:
1./ Starostu obce zverejniť Rozpočtové opatrenie č. 7/2013.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 1, ospravedlnení: 2
za: Marek Bencko, Milan Ferenc, Jozef Hudec, Gabriela Kopnická, Ján Nunhart,
Mgr. Žaneta Župinová
zdržal sa: Mgr. Slávka Michňová
ospravedlnení: Kamila Grisáková, Viera Mižigárová

K bodu 11./ Neuplatnenie programovej štruktúry v rozpočte obce
Ekonómka Ing. Anna Krajňáková predložila obecnému zastupiteľstvu návrh na neuplatnenie
programovej štruktúry v rozpočte obce Slovinky.
Dňa 29.11.2013 bola schválená novela zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy, okrem iného bolo schválené v § 4 ods. 5, že obecné zastupiteľstvo obce
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počtom obyvateľov do 2000 môže rozhodnúť o neuplatnení programového rozpočtu obce.
Úplné znenie § 4 odst. 5 „Rozpočet obce obsahuje aj zámery a ciele, ktoré bude obec
realizovať z výdavkov obce (ďalej len program obce) to neplatí, ak obecné zastupiteľstvo
obce s počtom obyvateľov do 2000 rozhodne o neuplatnení programu obce.“
V rámci diskusie k danej téme poslankyňa Mgr. Slávka Michňová oznámila, že má pripravené
uznesenie na podrobný rozpočet s rozpočtovou klasifikáciou. Podala návrh na toto uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
N./ Neschvaľuje:
1./ Predloženie podrobného rozpočtu obce v súlade s rozpočtovou klasifikáciou.
Hlasovanie – za: 0, proti: 0, zdržal sa: 6, nehlasoval: 1, ospravedlnení: 2
zdržal sa: Marek Bencko, Milan Ferenc, Jozef Hudec, Gabriela Kopnická, Ján Nunhart,
Mgr. Žaneta Župinová
nehlasoval: Mgr. Slávka Michňová
ospravedlnení: Kamila Grisáková, Viera Mižigárová
Uznesenie predloženého návrhu hlasovaním nebolo schválené.

Potom Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní návrhu na „Neuplatnenie
programovej štruktúry v rozpočte obce“ uznesením:
D./ Schvaľuje:
1./ Zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 1, ospravedlnení: 2
za: Marek Bencko, Milan Ferenc, Jozef Hudec, Gabriela Kopnická, Ján Nunhart,
Mgr. Žaneta Župinová
zdržal sa: Mgr. Slávka Michňová
ospravedlnení: Kamila Grisáková, Viera Mižigárová

K bodu 12./ Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na 1. polrok 2014
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Na základe článku 10 ods. 1 Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Slovinkách
starosta obce predkladá poslancom plán zasadnutí, ktorý obecné zastupiteľstvo schvaľuje na
svojom zasadnutí.
Gabriela Kopnická – upozornila poslancov, že v predloženom materiáli na rokovanie je
chybne uvedený kalendárny rok a týmto sa ospravedlnila.
Mgr. Slávka Michňová – navrhla opraviť rok a pridať ešte jedno zasadnutie.
12,10 hod. – poslanec Marek Bencko sa ospravedlnil a odišiel z rokovania obecného
zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní Plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva
na 1. polrok 2014 uznesením:
D./ Schvaľuje:
1./ Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na 1. polrok 2014.
E./ Žiada:
1./ Starostu obce zverejniť Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na 1. polrok 2014.
Hlasovanie – za: 5, proti: 1, zdržal sa: 0, ospravedlnení: 3
za: Milan Ferenc, Jozef Hudec, Gabriela Kopnická, Ján Nunhart, Mgr. Žaneta Župinová
proti: Mgr. Slávka Michňová
ospravedlnení: Marek Bencko, Kamila Grisáková, Viera Mižigárová

K bodu 13./ Interpelácia poslancov
Nebola podaná žiadna interpelácia poslancov.

K bodu 14./ Rôzne
Gabriela Kopnická – podala návrh na uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
uznesením:
F./ Ukladá:
1./ Komisii finančnej, správy obecného majetku, výstavby a územného plánovania zistiť
možnosti odkúpenia novovytvorenej parcely č. 450/4, katastrálne územie Vyšné Slovinky na
základe Geometrického plánu č. 34/12 obcou Slovinky od Rímskokatolíckej cirkvi
Rožňavskej diecézy.
Z: predseda komisie
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T: do najbližšieho zasadnutia
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnení: 2
za: Marek Bencko, Milan Ferenc, Jozef Hudec, Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka Michňová,
Ján Nunhart, Mgr. Žaneta Župinová
ospravedlnení: Kamila Grisáková, Viera Mižigárová

Mgr. Slávka Michňová
-

-

pýtala sa: na Komunitný plán, nový cestovný poriadok – na jeho úpravu, zápisnice
komisií – kto je zodpovedný za zverejnenie a či sa majú zverejňovať, schody na
nižnom cintoríne od hlavnej cesty – kedy sa vybudujú
žiada: prefotený zoznam detí navštevujúcich CVČ
upozorňuje: parkovisko v centre obce – červená čiara – domaľovať, fotografie na
webovej stránke sú zverejnené od konca, prezenčná listina – vyznačovanie prítomnosti
a neprítomnosti poslancov – v mesiaci októbri má vyznačené, že je ospravedlnená, ale
bola PN

K bodu 15./ Diskusia
Poslanci nemali žiadny diskusný príspevok. Diskusia bola umožnená ku každému bodu
rokovania.

K budu 16./ Záver
Na záver predsedajúca zástupkyňa starostu obce pani Gabriela Kopnická poďakovala všetkým
prítomným za účasť a zasadnutie ukončila. Zároveň všetkých srdečne pozvala na vianočnú
kapustnicu.
Začiatok rokovania obecného zastupiteľstva: 10,00 hod.
Ukončenie rokovania obecného zastupiteľstva: 12,15 hod.
Zapísala: Viera Lenartová

Gabriela Kopnická

V Slovinkách, dňa: 27.12.2013

zástupca starostu obce

Overovatelia zápisnice: Mgr. Slávka Michňová
Mgr. Žaneta Župinová
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