ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Slovinky, konaného dňa 10.03.2022 v
Slovinkách.

Prítomní:
Poslanci: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav
Pačan, Mgr. Patrik Stajsko
Zapisovateľka: Mgr. Lucia Marschallová
Ostatní prítomní: podľa prezenčnej listiny
1. Otvorenie
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Slovinky otvorila o 16:57 hod. starostka obce Bc.
Gabriela Kopnická, ktorá privítala všetkých prítomných. Konštatovala, že zasadnutie je zvolané
v súlade so zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Obecné zastupiteľstvo sa zišlo v počte 6 poslancov z celkového počtu 7, takže je uznášania
schopné. Ospravedlnila neúčasť Ing. Jany Benckovej.

2. Schválenie programu rokovania
Bc. Gabriela Kopnická, starostka obce Slovinky predniesla návrh programu rokovania
obecného zastupiteľstva podľa pozvánky. Podľa § 12 ods. 4 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení sa návrh programu rokovania oznamuje a zverejňuje na úradnej tabuli aspoň tri dni
pred zasadnutím obecného zastupiteľstva. Návrh programu následne predložila poslancom na
schválenie.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
D./ Schvaľuje:
Program rokovania obecného zastupiteľstva
1./ Otvorenie zasadnutia
2./ Schválenie programu zasadnutia
3./ Voľba návrhovej komisie
4./ Voľba overovateľov zápisnice
5./ Pripomienky občanov
6./ Interpelácie poslancov
7./ Správa o stave plnenia uznesení
8./ Žiadosti o nenávratný finančný príspevok
9./ Majetkové záležitosti
10./ Návrh na schválenie dotácií z rozpočtu obce
11./ Rôzne

12./ Záver
Hlasovanie - za: 6 , proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný:1
Za: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav
Pačan, Mgr. Patrik Stajsko
Neprítomný: Ing. Jana Bencková

Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

3. Voľba návrhovej komisie
Bc. Gabriela Kopnická, starostka obce Slovinky navrhla za predsedu Bc. Jozefa Mnicha
Rozprava: Bez pripomienok a návrhov
O návrhu dala hlasovať.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
I./ Volí:
Predsedu návrhovej komisie Bc. Jozefa Mnicha
Hlasovanie - za: 6 , proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný:1
Za: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav
Pačan, Mgr. Patrik Stajsko
Neprítomný: Ing. Jana Bencková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

Bc. Gabriela Kopnická, starostka obce Slovinky navrhla za člena Mgr. Patrika Stajska
Rozprava: Bez pripomienok a návrhov
O návrhu dala hlasovať.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
I./ Volí:
Člena návrhovej komisie Mgr. Patrika Stajska
Hlasovanie - za: 6 , proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný:1

Za: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav
Pačan, Mgr. Patrik Stajsko
Neprítomný: Ing. Jana Bencková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

4. Voľba overovateľov zápisnice
Bc. Gabriela Kopnická, starostka obce Slovinky navrhla za overovateľov zápisnice Jozefa
Hudeca a Jaroslava Pačana.
Rozprava: Bez pripomienok a návrhov
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
I./ Volí
Overovateľa zápisnice Jozefa Hudeca
Hlasovanie - za: 6 , proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný:1
Za: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav
Pačan, Mgr. Patrik Stajsko
Neprítomný: Ing. Jana Bencková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
I./ Volí
Overovateľa zápisnice Jaroslava Pačana
Hlasovanie - za: 6 , proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný:1
Za: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav
Pačan, Mgr. Patrik Stajsko
Neprítomný: Ing. Jana Bencková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

5. Pripomienky občanov
Bez pripomienok

6. Interpelácie poslancov
Žiaden z poslancov nepredložil interpeláciu.

7. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
7.1 Správa o stave planenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Slovinkách
Bc. Gabriela Kopnická, starostka obce Slovinky predložila poslancom OZ v zmysle uznesenia
č. IX/92/2015 OZ v Slovinkách materiál na riadne zasadanie k bodu kontrola plnenia uznesení.
Správa o plnení uznesení bude predkladaná ako stály bod rokovania OZ. V správe o plnení sú
premietnuté uznesenia so stavom ich plnenia v troch tabuľkách.
Rozprava: V rozprave vystúpila Ing. Mária Grisáková, a Bc. Gabriela Kopnická.
Poslankyňa Ing. Mária Grisáková ďalej oznámila, že za návrhy uznesení nebude hlasovať,
nakoľko materiály neboli zaslané načas.
Člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ berie na vedomie
Informatívnu správu o stave plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Slovinkách
k 3.3.2022
Hlasovanie - za: 5 , proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný:1, nehlasoval:1
Za: Mgr. Jana Adamisová, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav Pačan, Mgr. Patrik Stajsko
Neprítomný: Ing. Jana Bencková
Nehlasoval: Ing. Mária Grisáková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

7.2 Návrh na zrušenie uznesení Obecného zastupiteľstva v Slovinkách
Bc. Gabriela Kopnická, starostka obce Slovinky predložila poslancom OZ dôvodovú správu.
„Už dlhodobo sú v správe o plnení prezentované uznesenia, ktoré už nie sú vykonateľné. Čo sa
týka pozemkov Rímskokatolíckej cirkvi Rožňava je momentálne zo strany vlastníka odmietavý
postoj k predaju týchto nehnuteľností. V ďalších troch uzneseniach sa jedná o schválenie
podania žiadostí o NFP s už neplatným kódom výzvy. Odporúčam poslancom zrušiť navrhované
uznesenia a v prípade vyhlásenia nových výziev na podávanie žiadostí o NFP prijať nové
uznesenia.“
Rozprava: Bez pripomienok a návrhov

Člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
H. Ruší
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Slovinky č. IX/63/2018 zo dňa 25.10.2018 v znení :
OZ schvaľuje nadobudnutie (kúpu) nehnuteľného majetku – pozemkov, novovytvorenej
parcely č. 618/3, záhrada o výmere 719 m2 a novovytvorenej parcely č. 632/8, zastavaná plocha
o výmere 120 m2, ktoré vznikli oddelením od pôvodnej parcely č. 90 618 na základe
Geometrického plánu č. 27/2018 za dohodnutú cenu 3,00 eur za m2, čo predstavuje celkovú
cenu vo výške 2 517 eur.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Slovinky č. IV/50/2019 zo dňa 27.6.2019 v znení:
OZ schvaľuje vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu a modernizáciu
verejného osvetlenia v obci.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Slovinky č. V/42/2020 zo dňa 13.8.2020 v znení:
OZ súhlasí s predložením žiadostí o NFP na sprostredkovateľský orgán, kód výzvy OPKZPPO2- SC211-2020-62, zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine na
obecných cintorínoch, pri OcÚ Slovinky, v centrálnej zóne obce Slovinky a športovom areáli
obce Slovinky.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Slovinky č. VI/53/2020 zo dňa 28.9.2020 v znení:
OZ súhlasí s predložením žiadostí o NFP na sprostredkovateľský orgán, číslo výzvy
11378/2020-4210-52028, zameranej výstavbu, prestavbu a rekonštrukciu verejne prístupných
elektrických nabíjacích staníc.
Hlasovanie - za: 5 , proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný:1, nehlasoval:1
Za: Mgr. Jana Adamisová, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav Pačan, Mgr. Patrik Stajsko
Neprítomný: Ing. Jana Bencková
Nehlasoval: Ing. Mária Grisáková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

8. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok
Bc. Gabriela Kopnická, starostka obce Slovinky predložila poslancom OZ dôvodovú správu.
„Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný
program Kvalita životného prostredia dňa 15. 11. 2021 vyhlásil VÝZVU č. 72 NA
PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO
PRÍSPEVKU so zameraním triedený zber komunálnych odpadov, kód výzvy OPKZP-PO1SC111-2021-72. Termín uzavretia hodnotiaceho kola je 15. 3 . 2022
Hlavná aktivita projektu: Príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie so zameraním na
recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu
komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych
odpadov, v rámci špecifického cieľa 1.1.1: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so
zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku

odpadov. V rámci uvedeného typu aktivity sa príspevok poskytuje na triedený zber komunálnych
odpadov.
V rámci tejto žiadosti chceme požiadať o financovanie nákupu hákového kontajnerového
nakladača, samotný kontajner, mobilný drvič ďalej finančné prostriedky na vybudovanie
garáže pre zakúpenú techniku, prístrešku na kontajnery pre triedený zber a spevnených plôch
v areály.
Rozpočtovaná suma objektu SO 01 – Garážové státie – 73 180,26 s DPH
Rozpočtovaná suma objektu SO 02 – Spevnená plocha – 69 795,56 s DPH
Rozpočtovaná suma objektu SO 01 – Oporný múr – 58 001, 88 s DPH
Rozpočtovaná suma objektu SO 01 – Oceľový prístrešok – 38 341,55 s DPH
Rozpočtovaná suma objektu SO 01 – Oplotenie – 2 029,93 s DPH
Rozpočtovaná suma objektu SO 01 – Oceľové schodisko – 14 541,05 s DPH
Rozpočtovaná suma objektu SO 01 – Strojno-techn. vyb. – 232 452,00s DPH
Externý manažment - 5 000,00 s DPH
Stavebný dozor - 5 000,00 s DPH“
Rozprava: Bez pripomienok a návrhov
Člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A. Schvaľuje
predloženie žiadosti o NFP a jeho spolufinancovanie
Názov projektu: „Zberný dvor v obci Slovinky“
Výšku celkových výdavkov na projekt: 498 342,23 Eur
Výšku celkových oprávnených výdavkov na projekt: 498 342.23 Eur
Výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu z celkových oprávnených
výdavkov – 5 %: 24 917,11 Eur
Kód výzvy, v rámci ktorej bude žiadosť o NFP predložená: OPKZP-PO1-SC111-2021-72
Hlasovanie - za: 5 , proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný:1, nehlasoval:1
Za: Mgr. Jana Adamisová, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav Pačan, Mgr. Patrik Stajsko
Neprítomný: Ing. Jana Bencková
Nehlasoval: Ing. Mária Grisáková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

9. Majetkové záležitosti
9.1 Schválenie zámeru a spôsobu predaja majetku obce p. Milanovi Horváthovi a p.
Gabriele Horváthovej
Bc. Jozef Mnich, zástupca starostky obce Slovinky predložil poslancom OZ dôvodovú správu.
„Špecifikácia

Predmetom predaja je časť pozemku – parcely registra E-KN, LV č.1518, parcelné číslo 90230
o výmere cca 34 m2, zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Vyšné Slovinky
Skutkový stav
Pozemok sa nachádza v zastavanom území obce a predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok
k nehnuteľnosti.
Vyjadrenie príslušnej komisie:
Komisia ochrany verejného poriadku, životného prostredia, výstavby a územného plánovania
pri Obecnom zastupiteľstve v Slovinkách neodporúča predmetný pozemok odpredať, nakoľko
je spomínaná parcela jedinou prístupovou cestou k ďalším pozemkom.
Kúpna cena
Cena za prevod majetku bola stanovená v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
obce Slovinky.“
Rozprava: V rozprave vystúpili Bc. Jozef Mnich, Bc. Gabriela Kopnická a Mgr. Jana
Adamisová.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
C./ súhlasí
so zámerom obce Slovinky predať p. Milanovi Horváthovi a p. Gabriele Horváthovej, bytom
Slovinky 567, časť pozemku - parcelu registra E-KN, LV č.1518, parcelné číslo 90230 o
výmere cca 34 m2, zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Vyšné Slovinky
Hlasovanie - za: 0 , proti: 5, zdržal sa: 0, neprítomný:1, nehlasoval:1
Proti: Mgr. Jana Adamisová, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav Pačan, Mgr. Patrik
Stajsko
Neprítomný: Ing. Jana Bencková
Nehlasoval: Ing. Mária Grisáková
Hlasovaním nebolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh nebol prijatý.
D./schvaľuje
spôsob predaja podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že predmetný
pozemok je v susednej blízkosti žiadateľa a ten sa oň stará.
Vzhľadom na výsledok predošlého uznesenia sa za toto uznesenie nehlasovalo.

9.2 Schválenie predaja majetku obce p. Štefanovi Šefčíkovi
Bc. Jozef Mnich, ako predkladateľ materiálu využil právo stiahnuť tento materiál z rokovania
a to z dôvodu, že nie sú splnené zákonné podmienky na odpredaj nehnuteľnosti navrhovaným

spôsobom. Záležitosť bude opakovane prerokovaná na nasledujúcom zasadnutí obecného
zastupiteľstva.

10. Návrh na schválenie dotácií z rozpočtu obce
Ing. Anna Krajňáková, ekonómka obce, predložila poslancom OZ dôvodovú správu. „Banícky
cech vo výške: 6.500,- €
Pravoslávna cirkevná obec v Slovinkách vo výške: 2.000,- €
Obecný športový klub Slovinky vo výške: 13.500,- €
- v tom: Taebo: 300,- €
Šachisti: 650,- €
Kynológovia: 800,- €
Fight Skull Club: 1.750,- €
Futbalový klub: 10.000,- €
Tieto žiadosti boli zapracované do návrhu rozpočtu na rok 2022.
Odporúčanie komisie je nasledovné:
Dotácia pre Banícky cech vo výške: 6.500,- €
Dotácia pre Pravoslávnu cirkevnú obec v Slovinkách vo výške: 2.000,- €
Dotácia pre Obecný športový klub Slovinky vo výške: 13.500,- €
- v tom: Taebo: 300,- €
Šachisti: 650,- €
Kynológovia: 800,- €
Fight Skull Club: 1.750,- €
Futbalový klub: 10.000,- €“
Rozprava: V rozprave vystúpili Bc. Gabriela Kopnická, Mgr. Jana Adamisová, Ing. Mária
Grisáková a Ing. Anna Krajňáková.
Člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
D. Schvaľuje
Dotáciu pre Banícky cech vo výške: 6.500,- €
Dotáciu pre Pravoslávnu cirkevnú obec v Slovinkách vo výške: 2.000,- €
Dotáciu pre Obecný športový klub Slovinky vo výške: 13.500,- €
- v tom: Taebo: 300,- €
Šachisti: 650,- €
Kynológovia: 800,- €
Fight Skull Club: 1.750,- €
Futbalový klub: 10.000,- €
Hlasovanie - za: 5 , proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný:1, nehlasoval:1

Za: Mgr. Jana Adamisová, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav Pačan, Mgr. Patrik Stajsko
Neprítomný: Ing. Jana Bencková
Nehlasoval: Ing. Mária Grisáková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

E. Žiada
Starostku obce vypracovať zmluvy o poskytnutí dotácií s Baníckym cechom, Pravoslávnou
cirkevnou obcou v Slovinkách a Obecným športovým klubom Slovinky a zverejniť tieto
zmluvy.
Hlasovanie - za: 5 , proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný:1, nehlasoval:1
Za: Mgr. Jana Adamisová, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav Pačan, Mgr. Patrik Stajsko
Neprítomný: Ing. Jana Bencková
Nehlasoval: Ing. Mária Grisáková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

11. Rôzne
11.1 Návrh rozpočtového opatrenia č. 3/2022
Bc. Gabriela Kopnická, starostka obce Slovinky predložila poslancom OZ dôvodovú správu.
„Združenie miest a obcí Slovenska v spolupráci s partnermi v oblasti samospráv, cirkví a
charity vypracovalo Logistický model, v rámci ktorého s ohľadom na aktuálnu situáciu vyhlásili
3 moduly aktivácie vlastných a spolupracujúcich združených kapacít. V nadväznosti na tento
dokument dávame do pozornosti informáciu k finančnej zbierke z verejných zdrojov.
V prípade ak poslanci OZ Slovinky rozhodnú prispieť finančne na riešenie humanitárnej krízy
v súvislosti s vojnou na Ukrajine na transparentný účet zriadený Združením miest a obcí
Slovenska je potrebné schváliť takýto príspevok obecným zastupiteľstvom a podpísať Zmluvu o
spolupráci so ZMOS.
Vo vzťahu k obsahu zmluvy a spolupráci:
ZMOS zvolil tento návrh riešenia vzhľadom na to, že dotácie musia byť zúčtované, čo by mohlo
v súčasnej rýchlo sa vyvíjajúcej a meniacej situácií predstavovať neprimerané administratívne
zaťaženie. Vzhľadom na uvedené odporúča zmluvný vzťah medzi obcou a ZMOS, ktorý vylúči
potrebu zúčtovania. Po skončení mimoriadnej situácie ZMOS bude o konečnom a konkrétnom
použití prostriedkov informovať obce, ktoré na transparentný účet prispejú.
Nie je možné uvedené uskutočniť cez darovacie zmluvy – v prípade obcí je darovanie v zmysle
zákona o obecnom zriadení zakázané (§ 8 ods. 3). Zmluva o spolupráci je pomerne široký
zmluvný typ a umožňuje flexibilne špecifikovať vzájomné práva a povinnosti.“
Rozprava: V rozprave vystúpili Bc. Gabriela Kopnická, Mgr. Jana Adamisová, Ing. Mária
Grisáková a Bc. Jozef Mnich.
Člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.

Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
D. schvaľuje
v súlade s ustanoveniami § 7 ods. 1, písm. e) a § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a v súlade s § 4 ods. 3, písm. h) a písm. p) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
a) zmluvu o spolupráci medzi obcou a Združením miest a obcí Slovenska, na základe
ktorej budú uvedenej organizácií poskytnuté finančné prostriedky v objeme 3 000,- € z
rozpočtu obce a to na plnenie úloh vyplývajúcich z riešenia humanitárnej krízy
súvisiacej s vypuknutím vojnového konfliktu na Ukrajine, najmä v súvislosti so
zabezpečovaním základných životných potrieb občanov Ukrajiny, ktorí utekajú pred
vojnovým konfliktom alebo im bol priznaný status dočasného útočiska na území
Slovenskej republiky v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine a splnomocňuje
starostu na uzavretie tejto Zmluvy.
b) v súvislosti so Zmluvou o spolupráci rozpočtové opatrenie obce č. 3/2022
Hlasovanie - za: 6 , proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný:1
Za: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav
Pačan, Mgr. Patrik Stajsko
Neprítomný: Ing. Jana Bencková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.
11.2 Podpora iniciatívy ZMOS
Bc. Gabriela Kopnická, starostka obce Slovinky predložila poslancom OZ dôvodovú správu.
„Združenie miest a obcí Slovenska vníma jeden volebný obvod ako príčinu aj autora mnohých
problémov Slovenska. V parlamente dlhodobo pôsobí veľká skupina poslankýň a poslancov s
veľmi slabou legitimitou. Mandát získali vďaka dobrému miestu na kandidátnej listine, a nie
vďaka výraznej podpore voličov. Za pôsobenie v parlamente sú preto viac vďační straníckej
centrále, ako ľuďom v regiónoch. Cieľom tejto petície je vyhlásenie referenda, po úspechu
ktorého by Slovensko malo toľko volebných obvodov, koľko má samosprávnych krajov. Vďaka
tomu zvýšime previazanosť parlamentu s regiónmi a už nebude môcť nastať situácia, že až po
parlamentných voľbách zisťujeme, kto, a či vôbec niekto, z konkrétneho regiónu bude
vykonávať mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Úspechom tejto aktivity bude
fakt, že rozdelenie mandátov v parlamente konečne bude spravodlivé, umocníme skutočnú
volebnú demokraciu a táto zmena bude reflektovať na adekvátne zastúpenie jednotlivých krajov
v parlamente.
Potrebujeme previazanosť parlamentu s regiónmi, potrebujeme viac ako to, čo máme.
Združenie miest a obcí Slovenska takmer tri roky viedlo na úrovni regionálnych združení
diskusie o zmene počtu volebných obvodov. Na minuloročnom septembrovom sneme schválilo
zmenu počtu volebných obvodov pre parlamentné voľby za svoju prioritu.
Združenie miest a obcí Slovenska je presvedčené o tom, že práve viac volebných obvodov je
najzásadnejšia reforma, ktorá nepotrebuje eurofondy, ani štátne dotácie. Chce to vôľu a
presvedčenie. Presne to, čo samospráva na základe úspešného, viac ako tridsaťročného
pôsobenia jednoznačne má.

Košický samosprávny kraj taktiež podporuje zmenu systému volieb do Národnej rady SR v
prospech väčšieho zastúpenia poslancov z regiónov. Iniciatívu v tomto smere v pondelok
schválilo košické krajské zastupiteľstvo. Poslanci v uznesení požiadali predsedu KSK, aby
aktívne rokoval s kompetentnými ústrednými orgánmi štátnej správy s cieľom dosiahnuť zmenu
volebného systému. Za bolo 37 poslancov, hlasovania sa zdržali piati a proti nebol nikto.“
Rozprava: V rozprave vystúpili Bc. Gabriela Kopnická, Mgr. Jana Adamisová, Ing. Mária
Grisáková, Bc. Jozef Mnich a Mgr. Patrik Stajsko.
Člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
D. schvaľuje
aktivitu ZMOS iniciovať referendum s jasnou otázkou: „Ste za to, aby Národná rada Slovenskej
republiky prijala ústavný zákon, ktorým sa Ústava Slovenskej republiky zmení a doplní tak, že
v čl. 74 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky sa za prvú vetu doplní text v znení :“Poslanci sú
volení vo volebných obvodoch, ktoré sú tvorené územiami vyšších územných celkov.”
Hlasovanie - za: 5 , proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný:1, nehlasoval:1
Za: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Mária Grisáková ,Jozef Hudec, Jaroslav Pačan, Mgr. Patrik
Stajsko
Neprítomný: Ing. Jana Bencková
Nehlasoval: Bc. Jozef Mnich
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.
12. Záver
Na záver starostka obce Slovinky poďakovala poslancom za účasť.
Začiatok rokovania obecného zastupiteľstva:

16:57 hod.

Ukončenie rokovania obecného zastupiteľstva:

18:19 hod.

Zapísala: Mgr. Lucia Marschallová
V Slovinkách, dňa: 10.3.2022

