Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Slovinkách konaného dňa:
24.06.2011
Starosta obce pán Michal Pačan otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva, na ktorom
privítal poslancov OZ a ostatných prítomných. Ospravedlnil neúčasť poslancov Mareka
Bencka a Bc. Marcela Ďorka. Neskorší príchod oznámila poslankyňa Viera Mižigárová.
Konštatoval, že prítomných je 6 poslancov a OZ je uznášania schopné.
Prítomní:
Poslanci: 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 rokovania:
Ing. Mária Grisáková podala návrh o doplnenie programu:
1./ Zriadenie komisie pre ochranu verejného záujmu ako bod č. 12./
Hlasovanie – za: 6, proti: 0 zdržal sa: 0, neprítomní ospravedlnení: 3
za: Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková, Gabriela Kopnická,
Mgr. Slávka Michňová, Mgr. Janka Smreková
neprítomní ospravedlnení: Marek Bencko, Bc. Marcel Ďorko, Viera Mižigárová
Starosta obce podal návrh o doplnenie programu:
1./ Návrh na uznesenie ako bod č. 14./
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní ospravedlnení: 3
za: Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková, Gabriela Kopnická,
Mgr. Slávka Michňová, Mgr. Janka Smreková
neprítomní ospravedlnení: Marek Bencko, Bc. Marcel Ďorko, Viera Mižigárová
Program zasadnutia:
01.) Otvorenie zasadnutia
02.) Určenia zapisovateľa a overovateľov zápisnice
03.) Voľba návrhovej komisie
04.) Kontrola plnenia prijatých uznesení
05.) Pripomienky občanov
06.) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2010
07.) Záverečný účet obce za rok 2010
08.) Žiadosti o odpredaj obecného pozemku
09.) Zmluvy na odkúpenie pozemkov pani Verona Stajsková a pán Peter Maňovský
10.) Zriadenie Denného centra seniorov obce Slovinky, štatút
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11.) Plat starostu obce podľa zákona č. 154/2011
12.) Zriadenie komisie pre ochranu verejného záujmu
13.) Rôzne
14.) Návrh na uznesenie
15.) Diskusia
16.) Záver
K bodu 2./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil Vieru Lenartovú a za overovateľov zápisnice
Kamilu Grisákovú a Mgr. Janku Smrekovú.
K bodu 3./ Voľba návrhovej komisie
Za predsedu návrhovej komisie starosta obce navrhol Ing. Máriu Grisákovú a za členov
návrhovej komisie Gabrielu Kopnickú a Vieru Mižigárovú.
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní ospravedlnení: 2
za: Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková, Gabriela Kopnická,
Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr. Janka Smreková
neprítomní ospravedlnení: Marek Bencko, Bc. Marcel Ďorko
K bodu 4./ Kontrola plnenia prijatých uznesení
Správu o plnení prijatých uznesení z predošlého zasadnutia obecného zastupiteľstva podal
starosta obce.
Ing. Mária Grisáková navrhla doplniť uznesenie č. V/68/2011/B/1 v znení:
A./ Ukladá:
1./ Komisii ochrany verejného poriadku, životného prostredia, lesného a vodného
hospodárstva posúdiť havarijný stav kanalizácie v časti obce Slovinky Kolónia pri dome pani
Fedorekovej, Slovinky č. 45, navrhnúť riešenie na odstránenie havarijného stavu a zistiť
spôsob likvidácie splaškov v časti obce Kolónia podľa jednotlivých rodinných domov
v termíne do 08.07.2011.
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní ospravedlnení: 2
za: Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková, Gabriela Kopnická,
Mg. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr. Janka Smreková
neprítomní ospravedlnení: Marek Bencko, Bc. Marcel Ďorko
Ing. Mária Grisáková upozornila, že v uznesení č. V/69/2011/A/1 je uvedené nesprávne číslo
VZN a žiada opraviť novým uznesením v znení:
A./ Žiada:
1./ Starostu obce v termíne do 15.07.2011 vyhlásiť v miestnom rozhlase informáciu
o povinnosti dodržiavania VZN č. 1/2006 o zneškodňovaní komunálneho odpadu a nakladaní
s drobným odpadom a stavebným odpadom v obci Slovinky, zverejniť VZN na úradných
tabuliach, na webovej stránke obce v sekcii „VZN“ a dať ho do pozornosti na webovej
stránke obce.
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní ospravedlnení: 2
za: Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková, Gabrierla Kopnická,
Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr. Janka Smreková
neprítomní ospravedlnení: Marek Bencko, Bc. Marcel Ďorko
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Starosta obce pri kontrole uznesenia č. V/70/2011/B/1 povedal, že ešte nie je spísaná a určená
hmotná zodpovednosť za cisternovú automobilovú striekačku CAS 25 RTHP.
Pri kontrole ďalších uznesení sa obecné zastupiteľstvo uznieslo:
A./ Žiada:
1./ Starostu obce prizvať na nasledujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva administrátora
webovej stránky.
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní ospravedlnení: 2
za: Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková, Gabriela Kopnická,
Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr. Janka Smreková
neprítomní ospravedlnení: Marek Bencko, Bc. Marcel Ďorko
A./ Žiada:
1./ Starostu obce pripraviť na nasledujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva minimálne tri
ponuky predajcov na motorové vozidlo KIA CEED SW – predĺžená verzia a minimálne tri
ponuky na motorové vozidlo PEUGEOT 207 SW.
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní ospravedlnení: 2
za: Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková, Gabriela Kopnická,
Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr. Janka Smreková
neprítomní ospravedlnení: Marek Bencko, Bc. Marcel Ďorko
K bodu 7./ Pripomienky občanov
Ladislav Fryc
- vrátil sa k schválenému uzneseniu k problému havarijného stavu kanalizácie v časti
obce Slovinky Kolónia a zdôraznil, že táto kanalizácia nie je obecná a občania
z Kolónie sú na ňu napojení načierno, ako aj podnikatelia v tejto časti obce
- navrhuje, aby každý občan si urobil nepriepustnú žumpu, poprípade občanov, ktorých
sa to týka, zvolať na obecný úrad, pretože náklady obce na odstránenie tohto
havarijného stavu by boli veľmi vysoké
Milan Ferenc
- navrhuje vytvoriť komisiu, dať do pozornosti tento problém a celoplošne poriešiť
kanál
Mgr. Slávka Michňová
- návrh riešenia tejto problematiky nech pripraví obecný úrad
Ing. Mária Grisáková
- komisia ŽP zistí skutkový stav, potom musíme hľadať problém
- navrhuje zvolať pracovné stretnutie poslancov OZ a rokovať samostatne k tomuto
problému
Drahomíra Vysocká
- upozornila, že v potoku na Rínku pri dome pani Hrabuvčinovej je vybudovaný
betónový múrik a v strede potoka je vytvorený ostrovček s nánosom rôzneho odpadu
ako aj s prútím orezaných vŕb. Príde väčšia voda a upchá most pri kostole.
Starosta obce
- odpovedal, že obec betónovala cestu, ale vŕby sme neorezali
Milan Ferenc
- odpovedal, že potok obec vyčistí
Ladislav Fryc
- pripomenul, že za pílou z brehu potoka treba tiež odpratať korene zo stromov
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Mária Nemčíková
- opýtala sa, kedy sa bude robiť cesta na ulici popred nich v Poráčskej doline pod
Sadom, nemajú ani pouličné osvetlenie na tomto úseku cesty a tiež na ceste v mieste
smerom ku kontajneru sa v čase dažďov objavuje veľká mláka
Starosta obce
- odpovedal, že na osvetlenie tohto úseku bude treba osadiť nové stĺpy a tieto
požiadavky sa môžu riešiť až v budúcoročnom rozpočte
Mgr. Slávka Michňová
- pripomenula, že písomne požiadala o odstránenie pouličného osvetlenia oproti jej
domu, ale odpoveď nedostala a pokiaľ je to svetlo potrebnejšie napr. v Poráčskej
doline, tak ho treba nainštalovať tam
Ján Brutovský
- prostredníctvom poslankyne Mgr. Slávky Michňovej podal písomne – pripomienky –
otázky obecnému úradu. Jedná sa o odvodnenie lokality Stupy. Otázky:
- Prečo projekt tohto odvodnenia bol zrealizovaný neodborne?
- Prečo nebola použitá priepustná fólia, ktorá zabraňuje usádzaniu sedimentov v rúre?
- Kto je zodpovedný (stavebný dozor) za zlé vykonané dielo?
- Finančné prostriedky, ktoré boli použité sa vyplatili za nefunkčné dielo. Je to vôbec
skolaudované?
- Prečo dodnes nie je dokončený výpust do potoka?
Ladislav Fryc
- odpovedal, že v časti od plota p. Brutovského smerom k potoku je všetko v poriadku
a to sa týka jeho pozemku t.j. p. Fryca, pozemku suseda aj ihriska. Čistiaca šachta
mala byť zrealizovaná na pozemku u p. Brutovského, ale on s tým nesúhlasil. Možno
ten problém je v úseku medzi ním a p. Maršalekom. Čistiaca šachta je asi u p.
Maršaleka. Ak by boli čistiace šachty vyčistené, snáď ten problém by nebol.
Starosta obce
- odpovedal, že Odvodňovací kanál Stupy nebol skolaudovaný. Je to vodná stavba, obec
ju realizuje na vlastné náklady a tak sa to nekolauduje.
Peter Bogačevič vystúpil s týmito požiadavkami:
- zasypať kanál v Poráčskej doline
- zorganizovať ples pre občanov
Pripomienky od mladých mamičiek podala poslankyňa Vierka Mižigárová
- urobiť pre mladé mamičky s deťmi detské preliezky a ihriská a niečo podobné urobiť
pre deti aj v časti obce Vyšné Slovinky – Dorotea
Vierka Mižigárová
- požiadala o výstavbu lavičky cez potok pred Mariánom Ščurkom. P. Ivančo a p.
Ščurka lavičku urobia, urbariát poskytne drevo.
Starosta obce na to odpovedal, že to bude ďalšia čierna stavba.
K bodu 6./ Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2010
Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2010 predložil obecnému zastupiteľstvu hlavný
kontrolór obce Ing. Vladimír Vaščák. Hlavný kontrolór v stanovisku hodnotí:
- náležitosti návrhu záverečného účtu obce
- údaje o plnení rozpočtu
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- aktíva a pasíva
- stav a vývoj dlhu
V závere uviedol, že rozpočtový výsledok hospodárenia za rok 2010 je v prebytku 135 530 €
a odporúča obecnému zastupiteľstvu záverečný účet obce za rok 2010 schváliť.
K bodu 7./ Záverečný účet obce za rok 2010
Záverečný účet obce Slovinky za rok 2010 predložila obecnému zastupiteľstvu pracovníčka
obecného úradu ekonómka Ing. Anna Krajňáková. Záverečný účet pozostáva z troch častí:
A. Rozpočtové hospodárenie, B. Bilancia aktív a pasív a C. Výsledok hospodárenia, kde
prebytok je 135.530 €. Poslanci k predloženému návrhu záverečného účtu obce za rok 2010
mali tieto pripomienky:
Mgr. Slávka Michňová – nie je záverečný účet školy, súčasťou záverečného účtu mala byť
vypracovaná aj dôvodová správa.
Ing. Mária Grisáková – členenie jednotlivých položiek je iné ako je uvedené v rozpočte.
Záverečný účet je potrebné prejsť, prehodnotiť a prepracovať.
Mgr. Janka Smreková navrhuje záverečný účet prerokovať spolu s finančnou komisiou, aby
sa upresnili nezrovnalosti.
Poslanci hlasovali za predložený návrh záverečného účtu obce za rok 2010.
Hlasovanie – za: 3, proti: 3, zdržal sa: 1, neprítomní ospravedlnení: 2
za: Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Gabriela Kopnická
proti: Ing. Mária Grisáková, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová
zdržal sa: Mgr. Janka Smreková
neprítomní ospravedlnení: Marek Bencko, Bc. Marcel Ďorko
Tento predložený návrh nebol schválený.
Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo:
A./ Žiada:
1./ Ekonómku Ing. Annu Krajňákovú o dopracovanie návrhu Záverečného účtu obce Slovinky
za rok 2010 podľa pripomienok a predložiť návrh Záverečného účtu obce Slovinky za rok
2010 na rokovanie komisii finančnej, správy obecného majetku, výstavby a územného
plánovania v termíne: 04.07.2011.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomní ospravedlnení: 2
za: Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková, Mgr. Slávka Michňová,
Viera Mižigárová, Mgr. Janka Smreková
zdržal sa: Gabriela Kopnická
neprítomní ospravedlnení: Marek Bencko, Bc. Marcel Ďorko
K bodu 8./ Žiadosti o odpredaj obecného pozemku
Svoju účasť na zasadnutí OZ ospravedlnila poslankyňa Mgr. Slávka Michňová, potom
starosta obce predniesol poslancom obecného zastupiteľstva tieto žiadosti:
1./
Pán Juraj Karolčík a manželka Mária Karolčíková žiadajú o odpredaj časti obecnej parcely č.
900/5, k.ú. Nižné Slovinky. V ich záujme je kúpa obecného pozemku v šírke približne 1,5 m
pozdĺž ich oplotenia.
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2./
Pani Anna Šimoňáková a pán Eduard Šimoňák žiadajú o kúpu pozemku, na ktorom je
postavená garáž – 24 m2 a odkúpenie brehu, ktorý slúži ako prístupová cesta od garáže na
hlavnú cestu.
3./
Pán Juraj Štec žiada o úpravu verejnej kanalizácie poza dom č. 289. Oprava kanalizácie je
nutná z dôvodu, že voda pretekajúca okolo múra domu narúša statiku domu, múr zamaká, ako
aj kazí estetiku domu.
Na základe týchto predložených žiadostí sa obecné zastupiteľstvo uznieslo:
A./ Ukladá:
1./ Komisii finančnej, správy obecného majetku, výstavby a územného plánovania preskúmať
žiadosť o odpredaj pozemku pána Juraja Karolčíka a manželky Márie Karolčíkovej.
2./ Predsedovi komisie finančnej, správy obecného majetku, výstavby a územného plánovania
prizvať na obhliadku pozemku pána Radovana Kendru.
B./ Žiada:
1./ Starostu obce v termíne do 08.07.2011 predložiť komisii finančnej, správy obecného
majetku, výstavby a územného plánovania uznesenie týkajúce sa predaja predmetného
pozemku.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní ospravedlnení: 3
za: Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková, Gabriela Kopnická,
Viera Mižigárová, Mgr. Janka Smreková
neprítomní ospravedlnení: Marek Bencko, Bc. Marcel Ďorko, Mgr. Slávka Michňová
A./ Žiada:
V termíne do 15.07.2011:
1./ Starostu obce požiadať pani Annu Šimoňákovú a pána Eduarda Šimoňáka o opätovné
predloženie žiadosti o kúpu pozemku s presnou špecifikáciou predmetu kúpy pozemku.
2./ Starostu obce oznámiť pánovi Jurajovi Štecovi, že vlastníkom cestnej komunikácie
a odtokového kanálu nie je obec Slovinky, ale Slovenská správa ciest Košického
samosprávneho kraja.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní ospravedlnení: 3
za: Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková, Gabriela Kopnická,
Viera Mižigárová, Mgr. Janka Smreková
neprítomní ospravedlnení: Marek Bncko, Bc. Marcel Ďorko, Mgr. Slávka Michňová
K bodu 9./ Zmluvy na odkúpenie pozemkov p. V. Stajsková a p. P. Maňovský
V rámci realizácie projektu „Protipovodňové opatrenia v obci Slovinky“ zástupca starostu
obce Milan Ferenc predložil poslancom kúpne zmluvy o odpredaj pozemkov zasahujúcich do
Gelnického potoka od predávajúcich:
- Verona Stajsková – odpredáva kupujúcemu Obci Slovinky novovzniknutú parcelu č.
28/2 o výmere 30 m2 , ktorá bola vytvorená na základe GP č. 13/2011 vyhotoveného
geodetom Petrom Garnekom
- Peter Maňovský – odpredáva kupujúcemu Obci Slovinky novovzniknutú parcelu č.
635/13 o výmere 37 m2 , ktorá bola vytvorená na základe GP č. 13/2011
vyhotoveného geodetom Petrom Garnekom.
Poslanci k predloženým zmluvám nemali žiadne pripomienky.
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K bodu 10./ Zriadenie Denného centra seniorov obce Slovinky, štatút
Starosta obce požiadal poslankyňu Mgr. Janku Smrekovú o poskytnutie bližších informácií,
čo sa týka zriadenia Klubu dôchodcov v Slovinkách pod záštitou obce.
Mgr. Janka Smreková odpovedala, že podľa jej dostupných informácií je potrebné, aby
obecné zastupiteľstvo najprv schválilo zriadenie Denného centra Slovinky v súlade s platnou
legislatívou a následne schválilo štatút tohto centra.
V rozprave potom vystúpili:
Milan Ferenc navrhuje to rozbehnúť v menšom štýle a na báze väčšej dobrovoľnosti, ako aj
zo začiatku skúsiť fungovať bez zaregistrovania.
Mária Grisáková povedala, že na ustanovujúcej schôdzi si občania seniori odsúhlasia, že sa
združujú, schvália si svoje orgány, štatút alebo prevádzkový poriadok. Oni musia prejaviť
prvú vôľu, že to chcú mať a my im poskytneme priestory na tri mesiace, aby sa združovali.
Na základe toho sa obecné zastupiteľstvo uznieslo:
A./ Súhlasí:
1./ S poskytnutím priestorov obecného úradu v záujme združovania občanov s postupnou
prípravou Denného centra seniorov obce Slovinky na dobu do 30.09.2011.
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní ospravedlnení: 4
za: Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková, Gabriela Kopnická
Mgr. Janka Smreková
neprítomní ospravedlnení: Marek Bencko, Bc. Marcel Ďorko, Mgr. Slávka Michňová,
Viera Mižigárová
K bodu 11./ Plat starostu obce podľa zákona č. 154/2011
Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva so zákonom č. 154/2011, ktorým
sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov. V § 8a sa hovorí, že starosta zvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva tak, aby sa
uskutočnilo do 30. júna 2011 a rozhodlo o plate starostu v súlade s týmto zákonom.
Gabriela Kopnická navrhuje zachovať plat starostu čo má teraz.
V záujme ostatných poslancov bolo tiež zachovať výšku stanoveného platu starostu.
Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo:
A./ Schvaľuje:
1./ Plat starostu obce vo výške 1,98 násobku nominálnej mzdy v národnom hospodárstve
zvýšenej o 11,11 %, t.j. v celkovej výške 1692 €.
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní ospravedlnení: 4
za: Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková, Gabriela Kopnická,
Mgr. Janka Smreková
neprítomní ospravedlnení: Marek Bencko, Bc. Marcel Ďorko, Mgr. Slávka Michňová,
Viera Mižigárová
K bodu 12./ Zriadenie komisie pre ochranu verejného záujmu
Na návrh poslankyne Ing. Márie Grisákovej sa obecné zastupiteľstvo uznieslo:
A./ Žiada:
1./ Poslancov obecného zastupiteľstva pripraviť na nasledujúce zasadnutie obecného
zastupiteľstva návrh členov komisie ochrany verejného záujmu podľa zákona č. 357/2004.
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní ospravedlnení: 4
za: Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková, Gabriela Kopnická,
Mgr. Janka Smreková
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neprítomní ospravedlnení: Marek Bencko, Bc. Marcel Ďorko, Mgr. Slávka Michňová,
Viera Mižigárová
K bodu 13./ Rôzne
Kontrolór Ing. Vladimír Vaščák podľa Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za
1. polrok 2011 predložil poslancom Správu o výsledku následnej finančnej kontroly.
Predmetom následnej finančnej kontroly bola kontrola stavu pohľadávok obce – výška,
splatnosť, odpisovanie za kontrolované obdobie – rok 2010. Poslanci k predloženej správe
nemali žiadne pripomienky. Hlavný kontrolór požiadal pracovníčku správy daní a poplatkov
pani Vieru Lenartová pripraviť návrh na odpis pohľadávok.
Starosta obce požiadal komisiu finančnú, správy obecného majetku, výstavby a územného
plánovania, aby na mieste prešetrila a posúdila aktuálny stav odvodu dažďovej vody
z miestnej komunikácie v úseku pri futbalovom ihrisku a zároveň požiadal aj komisiu
životného prostredia, keďže rieši havarijný stav kanalizácie v časti obce Slovinky Kolónia,
aby prešetrila aj tento stav kanálu.
Starosta obce povedal, že v auguste sa v obci už tradične konajú každoročne folklórne
slávnosti TITILOMBOM. Poslanci stanovili termín tohtoročných folklórnych slávností na deň
20.08.2011.
Starosta obce oznámil poslancom, že začiatkom prázdnin firma SLOVAKTUÁL zrealizuje
výmenu okien a dverí v budove materskej školy.
Milan Ferenc podotkol, že je potrebné odborne riešiť aj kanalizáciu – odpad z kuchyne
materskej školy.
Kamila Grisáková oznámila, že lipa rastúca pri potoku v časti obce Vyšné Slovinky pri p.
Karpinskému tieni pouličnému osvetleniu,
- opýtala sa, čo s kameňmi, ktoré sú poukladané na krajnici hlavnej cesty pri p.
Popovičovi, p. Karoľovej a p. Ondíkovi,
- poznamenala, že konáre stromov zasahujú do dopravného značenia v obci a dopravné
značky vôbec nevidno.
Gabriela Kopnická povedala, že pán Vlček Slovinky č. 88 robí úpravu okolia toku Gelnického
potoka, ktorá nie je v súlade s predpokladaným zámerom „Protipovodňové opatrenia v obci
Slovinky“ – treba ho na to upozorniť,
- plynári – osloviť p. Jána Semana ohľadom cesty a plynu pri p. Nemčíkovej,
- obecné kompostovisko – riešiť – na najbližšie zasadnutie dať ako bod programu.
Mgr. Janka Smreková opýtala sa, kto je vlastníkom pozemkov v časti obce Slovinky Kolónia.
Starosta obce jej na to odpovedal, že pozemky sú majetkom Baní, š.p. v likvidácii.
Ing. Mária Grisáková navrhla, aby poslanci pripravili na budúce zasadnutie návrhy na
zriadenie novej redakčnej rady pre Slovinský občasník.
Poslanci sa dohodli, aby do programu najbližšieho zasadnutia boli zahrnuté tieto body:
- Plán práce hlavného kontrolóra
- Správa hlavného kontrolóra za 1. polrok
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Na základe toho sa obecné zastupiteľstvo uznieslo:
A./ Berie na vedomie:
1./ Správu o výsledku následnej finančnej kontroly.
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní ospravedlnení: 4
za: Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková, Gabriela Kopnická,
Mgr. Janka Smreková
neprítomní ospravedlnení: Marek Bencko, Bc. Marcel Ďorko, Mgr. Slávka Michňová,
Viera Mižigárová
A./ Žiada:
1./ Komisiu finančnú, správy obecného majetku, výstavby a územného plánovania a komisiu
ochrany verejného poriadku, životného prostredia, lesného a vodného hospodárstva posúdiť
aktuálny stav odvodu dažďovej vody z miestnej komunikácie pri futbalovom ihrisku
a navrhnúť riešenie v termíne do 08.07.2011, zodpovední sú predsedovia komisií.
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní ospravedlnení: 4
za: Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková, Gabriela Kopnická,
Mgr. Janka Smreková
neprítomní ospravedlnení: Marek Bencko, Bc. Marcel Ďorko, Mgr. Slávka Michňová,
Viera Mižigárová
B./ Schvaľuje:
1./ Termín konania Folklórnych slávností TITILOMBOM na deň 20.08.2011.
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní ospravedlnení: 4
za: Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková, Gabriela Kopnická,
Mgr. Janka Smreková
neprítomní ospravedlnení: Marek Bencko, Bc. Marcel Ďorko, Mgr. Slávka Michňová,
Viera Mižigárová
A./ Žiada:
1./ Starostu obce v termíne do 15.07.2011 o písomné požiadanie Slovenskej správy ciest
Košického samosprávneho kraja o zviditeľnenie dopravných značiek v obci, hlavne
odstránenie konárov zasahujúcich do dopravného značenia.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní ospravedlnení: 3
za: Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková, Gabriela Kopnická,
Viera Mižigárová, Mgr. Janka Smreková
neprítomní ospravedlnení: Marek Bencko, Bc. Marcel Ďorko, Mgr. Slávka Michňová
A./ Ukladá:
1./ Poslancom obecného zastupiteľstva pripraviť na budúce zasadnutie obecného
zastupiteľstva návrhy na zriadenie novej redakčnej rady pre Slovinský občasník.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní ospravedlnení: 3
za: Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková, Gabriela Kopnická,
Viera Mižigárová, Mgr. Janka Smreková
neprítomní ospravedlnení: Marek Bencko, Bc. Marcel Ďorko, Mgr. Slávka Michňová,
K bodu 14./ Návrh na uznesenie
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo tento návrh schválilo.
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Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní ospravedlnení: 3
za: Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková, Gabriela Kopnická,
Viera Mižigárová, Mgr. Janka Smreková
neprítomní ospravedlnení: Marek Bencko, Bc. Marcel Ďorko, Mgr. Slávka Michňová
K bodu 15./ Diskusia
Poslanci nemali žiadny diskusný príspevok. Diskusia bola umožnená ku každému bodu
rokovania.
K bodu 16./ Záver
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
Začiatok rokovania obecného zastupiteľstva: 16,00 hod.
Ukončenie rokovania obecného zastupiteľstva: 21,10 hod.

Zapísala: Viera Lenartová

V Slovinkách, dňa 24.06.2011
Starosta obce
Michal Pačan

Overovatelia zápisnice: Kamila Grisáková
Mgr. Janka Smreková
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