Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Slovinkách konaného dňa:
03.02.2011
Starosta obce pán Michal Pačan otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva, na ktorom
privítal poslancov OZ a ostatných prítomných. Ospravedlnil neúčasť poslankyne OZ Kamily
Grisákovej a poslanca Mareka Bencka. Konštatoval, že na začiatku zasadnutia je prítomných
7 poslancov a OZ je uznášania schopné.
Prítomní:
Poslanci: Bc. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, 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:
Starosta obce podal návrh o doplnenie programu:
1./ Sľub nového poslanca – náhradníka
2./ Voľba predsedu komisie pre ochranu verejného poriadku, pre lesné a vodné hospodárstvo
a ochranu životného prostredia
3./ Doplnenie členov komisií:
a./ pre ochranu verejného poriadku, pre lesné a vodné hospodárstvo a ochranu životného
prostredia
b./ pre rozvoj vzdelávania, kultúry, športu a školstva
4./ Schválenie uznesenia
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0.
Gabriela Kopnická podala návrh o doplnenie programu:
1./ Prejednanie odkúpenia pozemkov, časti parciel pre projekt „Protipovodňové opatrenia
v obci Slovinky“
2./ Voľba členov do Rady školy pri ZŠ Slovinky a do Rady školy pri MŠ Slovinky z radov
poslancov OZ
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0.
Ing. Mária Grisáková podala návrh o doplnenie programu:
1./ Poverenie pre komisiu finančnú, pre správu obecného majetku, výstavbu a územné
plánovanie na vykonanie kontroly predaja pozemkov za obdobie od 29.12.2006 do
21.12.2010
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0.
Mgr. Slávka Michňová podala návrh o doplnenie programu:
1./ Úprava názvov komisií zriadených pri OZ v Slovinkách
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 1.
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Program zasadnutia:
01.) Otvorenie zasadnutia
02.) Určenie overovateľov zápisnice
03.) Voľba návrhovej komisie
04.) Kontrola prijatých uznesení
05.) Sľub nového poslanca – náhradníka
06.) Voľba predsedu komisie pre ochranu verejného poriadku, pre lesné a vodné
hospodárstvo a ochranu životného prostredia
07.) Doplnenie členov komisií:
a./ pre ochranu verejného poriadku, pre lesné a vodné hospodárstvo a ochranu
životného prostredia
b./ pre rozvoj vzdelávania, kultúry, športu a školstva
08.) Voľba členov do Rady školy pri ZŠ Slovinky a do Rady školy pri MŠ Slovinky z
radov poslancov OZ
09.) Prejednanie odkúpenia pozemkov, časti parciel pre projekt „Protipovodňové
opatrenia v obci Slovinky“
10.) Správa o činnosti hlavného kontrolóra za predchádzajúce obdobie
11.) Návrh plánu práce hlavného kontrolóra
12.) Predbežný návrh rozpočtu na rok 2011
13.) Úprava názvov komisií obecného zastupiteľstva
14.) Štatút obce – návrh
15.) Rokovací poriadok – návrh
16.) Rajonizácia poslancov obecného zastupiteľstva
17.) Poverenie pre komisiu finančnú, pre správu obecného majetku, výstavbu a územné
plánovanie na vykonanie kontroly predaja pozemkov za obdobie od 29.12.2006 do
21.12.2010
18.) Rôzne
19.) Diskusia
20.) Schválenie uznesenia
21.) Záver

K bodu 2./
Za overovateľov zápisnice starosta obce určil Mgr. Slávku Michňovú a Vieru Mižigárovú, za
zapisovateľku Vieru Lenartovú.

K bodu 3./
Za predsedu návrhovej komisie starosta obce navrhol Ing. Máriu Grisákovú a za členov
návrhovej komisie Gabrielu Kopnickú a Mgr. Janku Smrekovú. Hlasovanie – za: 6, proti: 0,
zdržal sa: 0.

K bodu 4./
Správu o plnení prijatých uznesení podal starosta obce.
K uzneseniu č. 7/2011:

2

Ing. Mária Grisáková podala návrh, aby starosta obce požiadal oficiálnym listom Ing. arch.
Máriu Čutkovú o predloženie podkladov projektovej dokumentácie „Revitalizácia centrálnej
zóny obce Slovinky“ na zverejnenie vizuálnej podoby na webovej stránke obce so
stanovením podmienok zverejnenia v termíne do 14.02.2011.
K uzneseniu č. 10/2011:
Ing. Mária Grisáková podala návrh: Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce, aby predložil
poslancom OZ čiastkové správy jednotlivých organizácií o ich činnosti za rok 2010, ktorým
bola poskytnutá dotácia z rozpočtu obce v elektronickej, alebo papierovej podobe v termíne
do 10.02.2011.

K bodu 5./
Na základe písomnej žiadosti zo dňa 28.01.2011 sa pán Štefan Mních, nar. 04.01.1967,
nezávislý kandidát vzdal mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva v Slovinkách. Prvý
náhradník vo volebnom obvode č. 1 je Marcel Ďorko, Bc., nar. 11.04.1987, nezávislý
kandidát. Starosta obce pán Michal Pačan prečítal znenie sľubu poslanca. Nový poslanec –
náhradník Bc. Marcel Ďorko zložil sľub svojim podpisom pod text sľubu. Starosta obce mu
pogratuloval a zároveň odovzdal osvedčenie poslanca obecného zastupiteľstva.

K bodu 6./
Vzdaním sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva uvolnila sa funkcia predsedu komisie
pre ochranu verejného poriadku, pre lesné a vodné hospodárstvo a ochranu životného
prostredia. Zástupca starostu obce týmto podal návrh na odvolanie člena tejto komisie
poslanca Mareka Bencka.
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2.
Taktiež podal návrh na odvolanie člena komisie pre rozvoj vzdelávania, kultúry, športu
a školstva poslanca Bc. Marcela Ďorka.
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2.
Za predsedu komisie pre ochranu verejného poriadku, pre lesné a vodné hospodárstvo
a ochranu životného prostredia bol na návrh starostu obce zvolený pán Marek Bencko.
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2.

K bodu 7./
Zástupca starostu obce podal návrh na doplnenie člena komisie pre ochranu verejného
poriadku, pre lesné a vodné hospodárstvo a ochranu životného prostredia, poslanca Bc.
Marcela Ďorka. Tento návrh bol jednohlasne prijatý.
Hlasovanie – za:7, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2.
Potom zástupca starostu obce podal návrh na doplnenie člena komisie pre rozvoj vzdelávania,
kultúry, športu a školstva odborníka z radov obyvateľov obce pána Jozefa Hudeca, člena
výboru FK Baník Slovinky. Obecné zastupiteľstvo tento návrh zamietlo.
Hlasovanie – za: 3, proti: 0, zdržal sa: 4, neprítomní: 2.
Pri voľbe členov jednotlivých komisií sa poslanci na ustanovujúcej schôdzi dohodli, že členov
z radu občanov navrhne predseda komisie po oslovení a ich súhlase, čo predsedníčka tejto
komisie Mgr. Slávka Michňová využila. Doplnenie člena komisie pre rozvoj vzdelávania,
kultúry, športu a školstva sa prejedná na budúcom zastupiteľstve.
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Obecné zastupiteľstvo k tomuto bodu udelilo slovo pánovi Pavlovi Fajtovi, prezidentovi FK
Baník Slovinky, ktorý pripomenul, že pán Jozef Hudec je každoročne školený, vlastní
preukaz, má licenciu a dlhodobo sa zaoberá futbalom.

K bodu 8./
Za člena Rady školy pri ZŠ Slovinky navrhla poslankyňa Mgr. Slávka Michňová poslankyňu
Vieru Mižigárovú.
Hlasovanie – za: 3, proti: 3, zdržal sa: 1, neprítomní: 2.
Druhý návrh podala poslankyňa Gabriela Kopnická a za člena Rady školy pri ZŠ Slovinky
navrhla poslanca Bc. Marcela Ďorka.
Hlasovanie – za: 3, proti: 4, zdržal sa: 0, neprítomní: 2.
Starosta obce konštatoval, že obecné zastupiteľstvo tieto návrhy neodsúhlasilo a voľbu člena
Rady školy pri ZŠ Slovinky presúva na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Za členov Rady školy pri MŠ Slovinky navrhla poslankyňa Gabriela Kopnická seba, ako
dlhoročnú členku a zástupcu starostu obce pána Milana Ferenca.
Hlasovanie za Gabrielu Kopnickú – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2.
Hlasovanie za Milana Ferenca – za: 3, proti: 0, zdržal sa: 4, neprítomní: 2.
Ing. Mária Grisáková podala pozmeňujúci návrh a navrhla za členov Rady školy pri MŠ
Slovinky poslankyne Gabrielu Kopnickú a Mgr. Slávku Michňovú.
Hlasovanie za Mgr. Slávku Michňovú – za: 4, proti: 2, zdržal sa: 1, neprítomní: 2.
Obecné zastupiteľstvo zvolilo členov Rady školy pri MŠ Slovinky Gabrielu Kopnickú a Mgr.
Slávku Michňovú.

K bodu 9./
Poslankyňa Gabriela Kopnická stručne oboznámila poslancov OZ s problematikou projektu
„Protipovodňové opatrenia v obci Slovinky“. V marci 2011 bude zverejnená výzva na
protipovodňové opatrenia, kedy po 90-tich dňoch bude spísaná žiadosť. Jedná sa o potoky
Gelnický a bezmenný, t.j. potok Zákuť a tie sa riešia nájmom so Slovenským
vodohospodárskym podnikom. Projektovou dokumentáciou sa zistilo, že približne 50 m2 je vo
vlastníctve súkromných osôb. V súčasnosti je priestor a čas na to, aby sa tieto pozemky
vysporiadali odkúpením týchto častí parciel. Projektová dokumentácia je k dispozícií na OcÚ,
žiadosť je tiež pripravená, chýba už len nájomná zmluva so Slovenským vodohospodárskym
podnikom. Poslankyňa Gabriela Kopnická podala návrh na pracovné stretnutie obecného
zastupiteľstva dňa 12.02.2011 o 15,00 hod. k projektu „Protipovodňové opatrenia v obci
Slovinky“, aby tieto veci sa riešili a boli širšie prejednané. OZ tento návrh odsúhlasilo.
Hlasovanie – za: 7, proti:0, zdržal sa: 0, neprítomní 2.

K bodu 10./
Správu o činnosti hlavného kontrolóra za predchádzajúce obdobie podal kontrolór obce Ing.
Vladimír Vaščák.
Pripomienky k Správe o činnosti hlavného kontrolóra za predchádzajúce obdobie:
Ing. Mária Grisáková zhodnotila správu a vyslovila veľkú nespokojnosť so štýlom
spracovania. Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a jeho novela v roku 2004 presne
vymedzujú úlohy kontrolóra, rozsah kontrolnej činnosti, ako i pravidlá kontrolnej činnosti.
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V správe je spomenuté, čo bolo urobené, ale nie sú vyvodené upozornenia, výsledky, závery.
Je suché konštatovanie aké sú nedoplatky na daniach a miestnych poplatkoch, ale chýbajú
návrhy riešenia nedoplatkov. V správe sa uvádza, že bola vykonaná kontrola čerpania
finančných prostriedkov z príspevku obce pre TJ Baník Slovinky. Nedostatkom je
neuhrádzanie dane DÚ. TJ nemá vysporiadané daňové nedoplatky. Aké je právne postavenie
TJ? Je súčasťou obce, alebo je samostatný právny subjekt? Môže byť poskytnutá dotácia od
obce, ak TJ nemá vyrovnané záväzky voči DÚ?
Hlavný kontrolór k hodnoteniu správy poznamenal, že TJ je samostatný právny subjekt, má
pridelené IČO, podáva samostatné daňové priznanie, to znamená, že zodpovednosť za
účtovné doklady a uzávierku má TJ. Obec poskytuje dotácie TJ, ale doklady nie sú zúčtované
v účtovníctve obce. Nevidí dôvod, aby dotácia nebola poskytnutá od obce, ale o tom
rozhoduje OZ.
K nedoplatkom na dani – PO Bane sú š.p. v likvidácii a Holywet je v konkurze. Po preverení
tejto veci navrhuje, aby OZ tieto nedoplatky pre nevymožiteľnosť v budúcnosti odpísalo. Čo
sa týka platenia KO je možné exekučné konanie, o tom rozhodne vedenie obce.
V správe, čo bolo povedané v úvode tohto bodu, kontrolór obce podotkol, že takúto
charakteristiku odmieta. Pokiaľ budú zvýšené požiadavky na jeho činnosť, potom požiada
OZ, aby mu bol zvýšený aj pracovný úväzok.
Ing. Mária Grisáková predložila poslancom správu z blízkej obce z Richnavy „vzor“, ako
správa vyzerá a prekladá sa ňou skutočný hodnoverný obraz v obci. Hlavný kontrolór sa
vyjadril, že ak je potrebné takto štylizovať správu, nebude sa tomu brániť.
Mgr. Slávka Michňová opýtala sa, či sú vypracované zásady vykonávania finančnej kontroly
a na konsolidačnú závierku. Na otázky jej odpovedal hlavný kontrolór. Ing. Anna Krajňáková
predložila Smernicu č.1/2005 o vykonávaní finančnej kontroly. Smernica neobsahovala
patričné náležitosti, ako je číslo a dátum uznesenia OZ, dátum účinnosti, chýbal podpis
starostu a pečiatka obce. Predložená smernica vypracovaná pre obec Slovinky pod č. 1/2005
bola vypracovaná 16.05.2006 v obci Dravce.
Po tejto rozprave sa obecné zastupiteľstvo uznieslo, že Správu o činnosti hlavného kontrolóra
za predchádzajúce obdobie neberie na vedomie.
Obecné zastupiteľstvo na návrh poslankyne Ing. Márie Grisákovej ukladá hlavnému
kontrolórovi obce prepracovať Správu o činnosti hlavného kontrolóra za predchádzajúce
obdobie s uvedením predpisu, podľa ktorého bola kontrola vykonaná, dátum kontroly, zistené
skutočnosti a informácia komu bola odovzdaná, v termíne do 03.03.2011.
Po tomto bode poslanec Bc. Marcel Ďorko ospravedlnil svoju neúčasť v pokračovaní
zasadnutia OZ. Svoj odchod odôvodnil pracovnou povinnosťou. Na rokovaní obecného
zastupiteľstva zostalo 6 poslancov.

K bodu 11./
Kontrolór obce predložil OZ návrh plánu práce hlavného kontrolóra. Na 1. polrok 2O11
navrhuje takýto plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra:
1. Kontrola stavu pohľadávok obce – výška, splatnosť, odpisovanie
2. Kontrola vykonávania predbežnej finančnej kontroly na obecnom úrade
3. Kontrola stavu vnútorných predpisov na obecnom úrade
4. Vypracovanie odborného stanoviska hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce
na rok 2011
5. Vypracovanie odborného stanoviska hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za
rok 2010
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6. Vykonanie kontrol uložených hlavnému kontrolórovi obce uzneseniami obecného
zastupiteľstva v zmysle § 18 f ods. 1 písm. h) zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
7. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2010
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tento „Návrh plánu práce hlavného kontrolóra“.
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomní: 3.

K bodu 12./
Predbežný návrh rozpočtu na rok 2011 predložila ekonómka Ing. Anna Krajňáková. Poslanci
sa pýtali na jednotlivé položky rozpočtu:
- príjmy – transfery na kultúru – cirkev
- elektrická energia
- poistenie budov
- mzdy v jednej položke – rozdeliť
- rozpočet na rok 2010 – doplniť plnenie rozpočtu v %, rok 2009 – plnenie v eurách
- upraviť rozpočtovú klasifikáciu
- programový rozpočet – je rozpracovaný
- predložiť rozpočty organizácií zriadených obcou a príspevkových organizácií
K rozpočtu na rok 2011 komisie obecného zastupiteľstva dajú písomné pripomienky,
stanovisko k rozpočtu na rok 2011 podá hlavný kontrolór obce. Do doby schválenia rozpočtu
obce v príslušnom roku poslancami obec hospodári v tzv. rozpočtovom provizóriu, čo
znamená, že obec aj bez schválenia poslancov v danom roku hospodári s financiami, ale len
do výšky 1/12 skutočných výdavkov z predchádzajúceho roku.
Na základe týchto pripomienok a požiadaviek sa obecné zastupiteľstvo uznieslo:
a./ Žiada starostu obce v čase rozpočtového provizória pozastaviť akékoľvek schvaľovanie
zmlúv a dodatkov k zmluvám, taktiež objednávky v hodnote nad 500 € bez predchádzajúceho
schválenia v zastupiteľstve, ako i v obcou zriadených rozpočtových a príspevkových
organizáciách.
b./ Žiada starostu obce, aby v termíne do 25.03.2011 oslovil komerčné poisťovne ohľadom
predloženia ponúk na poistenie budov v majetku obce.
c./ Žiada starostu obce v termíne do 22.02.2011 o dopracovanie návrhu rozpočtu obce v znení
pripomienok obecného zastupiteľstva.
d./ Žiada starostu obce v termíne do 22.02.2011 predložiť komisiám OZ návrh rozpočtu obce
pre rok 2011.

K bodu 13./
Poslankyňa Mgr. Slávka Michňová navrhuje urobiť úpravu názvov komisií OZ tak, aby sa
slovo „pre“ vynechalo, tiež názov Dobrovoľný verejný hasičský zbor zmeniť na Dobrovoľný
hasičský zbor, tak ako je to už zapracované v predkladanom štatúte obce.
Úpravu názvov komisií obecného zastupiteľstva schvaľuje OZ v tomto znení:
1./ Komisia finančná, správy obecného majetku, výstavby a územného plánovania.
2./ Komisia ochrany verejného poriadku, životného prostredia, lesného a vodného
hospodárstva.
3./ Komisia sociálna, obchodu služieb a cestovného ruchu.
4./ Komisia školstva, kultúry a športu.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, držal sa: 0, neprítomní: 3.
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K bodu 14./
Obecnému zastupiteľstvu boli predložené dva štatúty obce a to poslankyne Mgr. Slávky
Michňovej a poslankyne Gabriely Kopnickej. Poslanci k predloženým návrhom mali tieto
pripomienky:
Milan Ferenc – zriadiť „inštitút poslanca“ a „radu obce“, s čím poslanci nesúhlasili.
- zápisy do kroniky – jedenkrát ročne – zápisy schvaľuje OZ
- kontrolór obce – vybavovanie sťažností
- do rozpočtu obce zapracovať programový rozpočet obce
- zástava a vlajka obce Slovinky – zapracovať do štatútu
Obidva predložené štatúty sú v mnohom podobné a rozdiely sú minimálne. Poslankyňa Ing.
Mária Grisáková navrhuje zjednotiť obidva štatúty a pripraviť jeden spoločný.
Obecné zastupiteľstvo uznesením ukladá poslancom Mgr. Slávke Michňovej a Gabriele
Kopnickej zjednotiť obidva návrhy Štatútu obce Slovinky a pripraviť jeden spoločný návrh
štatútu obce v termíne do 12.02.2011.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3.

K bodu 15./
Návrh Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Slovinkách predložila Ing. Mária
Grisáková. Poslanci k predkladanému návrhu mali tieto pripomienky:
Milan Ferenc požaduje, aby pravidelným bodom programu rokovania OZ boli „Pripomienky
občanov“ a tento bod zaradiť ako prvý po bodoch, ktoré sú stále body rokovania. Potom
poslanci pripomienkovali jednotlivé články rokovacieho poriadku, ako príprava materiálov,
hlasovanie, pozvánka na zasadnutie.
Obecné zastupiteľstvo uznesením ukladá poslankyni Ing. Márie Grisákovej v termíne do
12.02.2011 dopracovať rokovací poriadok v zmysle pripomienok OZ a prepracovaný návrh
predložiť na nasledujúce zasadnutie.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3.

K bodu 16./
V rámci bližšieho kontaktu a spolupráce poslanec a občan je obec Slovinky rozdelená na tzv.
rajóny, časti obce podľa bydliska občanov. Starosta obce pridelil ôsmim z deviatich
poslancov, teda okrem zástupcu starostu obce po jednom rajóne, v pôsobnosti ktorého bude
poslanec vyvíjať svoju činnosť s verejnosťou. Poslanci k rajónom nemali žiadne pripomienky.
Zástupca starostu obce pán Milan Ferenc sa ponúkol, že je ochotný prejsť rajóny s každým
poslancom OZ.

K bodu 17./
Poslankyňa Ing. Mária Grisáková zistila nedostatky v uzneseniach v predošlom volebnom
období a hlavne čo sa týka odpredaja obecných pozemkov.
Obecné zastupiteľstvo uznesením ukladá predsedovi komisie finančnej, správy obecného
majetku, výstavby a územného plánovania zvolať zasadnutie komisie na deň 26.02.2011
o 15,00 hod. .
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3.
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Obecné zastupiteľstvo uznesením žiada starostu obce v termíne do 26.02.2011 o predloženie
uznesení a kúpnopredajných zmlúv uzavretých za obdobie od 29.12.2006 do 21.12.2010 na
rokovanie komisie finančnej, správy obecného majetku, výstavby a územného plánovania.

K bodu 18./
Počas rokovania 14. bodu programu obecného zastupiteľstva (štatút obce) vstúpil do
rokovacej miestnosti pán Pavol Fajth, prezident FK Baník Slovinky, prerušil rokovanie
a neprimeraným spôsobom odovzdal predsedníčke komisie školstva, kultúry a športu Mgr.
Slávke Michňovej kľúče od klziska. Touto reakciou vyjadril svoj negatívny postoj
k zamietnutému návrhu doplnenia člena komisie športu pána Jozefa Hudeca.
Na základe tejto udalosti obecné zastupiteľstvo uznesením žiada starostu obce v termíne do
11.02.2011 o písomné vysvetlenie vzniknutej situácie na dnešnom rokovaní pánovi Pavlovi
Fajtovi s požiadavkou písomného ospravedlnenia za svoje správania namierené voči
poslankyni Mgr. Slávky Michňovej formou otvoreného listu zverejneného na internetovej
stránke obce a úradných tabuliach obce.
Z diskusných príspevkov k jednotlivým bodom programu sa OZ uznieslo:
a./ Žiada starostu obce v termíne do 18.02.2011 o predloženie všetkých platných zásad,
smerníc a VZN.
b./ Žiada starostu obce v termíne do 25.03.2011 predložiť návrh optimálneho riešenia
telefonického zabezpečenia obecného úradu, vrátane mobilného telefónu pre starostu obce.
c./ Ukladá predsedom komisií predložiť pripomienky k návrhu rozpočtu obce na rok 2011
v termíne do 04.03.2011.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3.
d./ Navrhuje program najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať
dňa 25.03.2011.
1. Pripomienky občanov
2. Štatút obce
3. Rokovací poriadok
4. Rozpočet obce – stanovisko HK k rozpočtu obce
5. Správa finančnej komisie, obecného majetku, výstavby a územného plánovania
o vykonaní kontroly uznesení a kúpnopredajných zmlúv o odpredaji obecného
majetku
6. Projekt „Protipovodňové opatrenia v obci Slovinky“
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3.
Poslankyňa Ing. Mária Grisáková podala písomnú interpeláciu starostovi obce, kde sa pýta na:
- projekt „Revitalizácia centra obce“
- odmeňovanie starostu
- aké interné predpisy obce sú v súčasnej dobe platné.

K bodu 19./
V diskusii vystúpili poslanci a občania s týmito pripomienkami a požiadavkami:
Mgr. Janka Smreková – problém voľne pohybujúcich sa psov po obci.
Jozef Mihalčin – zabezpečiť lepšie osvetlenie v zasadacej miestnosti, podal návrh na
obhliadku obce poslancami OZ z dôvodu zmapovania verejných priestranstiev obce,
komunikácií, pobreží vodných tokov, organizácií obce a podobne.
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Viera Mižigárová – upozornila na potrebu realizácie opätovného osadenia lávok na
Slovinskom potoku, ktoré zobrala povodeň.
Andrej Karpinský – študent Zvolenskej univerzity – píše bakalársku prácu, ktorej cieľom
a hlavnou úlohou je sfunkčniť DHZ v obci, keďže zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred
požiarmi zveril časť výkonu štátnej správy na úseku pred požiarmi obciam a taktiež určil
ďalšie povinnosti, ktoré musia obce plniť.
Diskutovalo sa tiež ku každému bodu rokovania, na diskusné príspevky bolo odpovedané.

K bodu 20./
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo tento návrh schválilo.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3.

K bodu 21./
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie, ktoré
trvalo odo dňa 03.02.2011 od 16,30 hod. do 04.02.2011 do 01,35 hod. .

Zapísala: Viera Lenartová

V Slovinkách, dňa 04.02.2011

Starosta obce
Michal Pačan

Overovatelia zápisnice: Mgr. Slávka Michňová
Viera Mižigárová
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