Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Slovinkách konaného dňa:
06.06.2012
V. zasadnutie
K bodu 1./ Otvorenie zasadnutia
V zmysle § 12 odst. 2 zákona o Obecnom zriadení číslo 369/1990 Zb. zástupca starostu obce
pán Milan Ferenc zvolal zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktorému predsedal. Starosta
obce pán Michal Pačan je práce neschopný. Pán Milan Ferenc privítal poslancov obecného
zastupiteľstva a ostatných prítomných. Ospravedlnil neúčasť poslancov Mareka Bencka, Ing.
Márie Grisákovej, Mgr. Slávky Michňovej a Petra Pačana. Konštatoval, že na začiatku
zasadnutia je prítomných 5 poslancov a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Prítomní:
Poslanci: Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Mgr. Žaneta Chomová, Gabriela Kopnická, Viera
Mižigárová
Zapisovateľka: Viera Lenartová
Ostatní prítomní: podľa prezenčnej listiny
K bodu 2./ Schválenie programu zasadnutia
Zástupca starostu obce pán Milan Ferenc predložil na schválenie návrh programu rokovania
obecného zastupiteľstva v zmysle pozvánky. K predloženému návrhu neboli žiadne
doplňujúce návrhy do programu.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením:
A./ Schvaľuje:
1. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva
1.) Otvorenie zasadnutia
2.) Schválenie programu zasadnutia
3.) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4.) Voľba návrhovej komisie
5.) Schválenie výšky úveru na účely zabezpečenia financovania investičného
projektu „Revitalizácia centrálnej zóny obce Slovinky“
6.) Rôzne
7.) Diskusia
8.) Záver
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní ospravedlnení: 4
za: Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Mgr. Žaneta Chomová, Gabriela Kopnická,
Viera Mižigárová
neprítomní ospravedlnení: Marek Bencko, Ing. Mária Grisáková, Mgr. Slávka Michňová,
Peter Pačan

1

K bodu 3./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku zápisnice zástupca starostu obce určil Vieru Lenartovú a za overovateľov
zápisnice Kamilu Grisákovú a Mgr. Žanetu Chomovú.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením:
A./ Určuje:
1./ Zapisovateľa zápisnice: Vieru Lenartovú
2./ Overovateľov zápisnice: Kamilu Grisákovú a Mgr. Žanetu Chomovú
K bodu 4./ Voľba návrhovej komisie
Za predsedu návrhovej komisie predsedajúci pán Milan Ferenc navrhol Vieru Mižigárovú a za
člena návrhovej komisie Gabrielu Kopnickú.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením:
A./ Volí:
1./ Predsedu návrhovej komisie: Vieru Mižigárovú a člena návrhovej komisie: Gabrielu
Kopnickú.
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní ospravedlnení: 4
za: Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Mgr. Žaneta Chomová, Gabriela Kopnická,
Viera Mižigárová
neprítomní ospravedlnení: Marek Bencko, Ing. Mária Grisáková, Mgr. Slávka Michňová,
Peter Pačan
K bodu 5./ Schválenie výšky úveru na účely zabezpečenia financovania investičného
projektu „Revitalizácia centrálnej zóny obce Slovinky“
Ekonómka Ing. Anna Krajňáková predložila Obecnému zastupiteľstvu návrh na schválenie
prijatia úveru na zabezpečenie financovania investičného projektu „Revitalizácia centrálnej
zóny obce Slovinky“.
Zmluva o dielo na realizáciu stavby „Revitalizácia centrálnej zóny obce Slovinky“ je uzavretá
s firmou Strabag s.r.o.. V čl.5. Platobné podmienky – sa o.i. uvádza, že firma bude fakturovať
obci cenu za skutočne vykonané práce a fakturovaná suma nesmie byť nižšia ako 20 %
z celkovej ceny diela. Prvú faktúru za vykonané práce vo výške 170.258,02 € nám už firma
Strabag doručila. Aby boli podmienky čo najvýhodnejšie pre úver, musíme reagovať ešte
tento týždeň a úver sa musí vybaviť rýchlo. Vzhľadom k tomu, že konečnú výšku úveru sme
s bankou dohodli až 5.6.2012, nebolo možné predložiť materiály podľa Rokovacieho
poriadku OZ sedem dní pred zasadnutím, ani podľa Rokovacieho poriadku komisií OZ dať
ich na prejednanie príslušnej komisii.
Poslankyňa Gabriela Kopnická podala návrh, aby predsedajúci dal hlasovať o tom, že obecné
zastupiteľstvo bude prejednávať materiál, ktorý nebol na rokovanie dodaný v súlade
s rokovacím poriadkom.
S vedomím, že rokovací poriadok je porušený, zástupca starostu obce Milan Ferenc dal
hlasovať za to, aby bod č. 5./ bol prerokovaný.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením:
A./ Schvaľuje:
1./ Rokovanie bodu č. 5./ Schválenie výšky úveru na účely zabezpečenia financovania
investičného projektu „Revitalizácia centrálnej zóny obce Slovinky“, aj keď nebol dodržaný
rokovací poriadok. Z dôvodu časovej tiesni materiály boli dodané na začiatku rokovania
obecného zastupiteľstva a neboli prejednané v príslušnej komisii.
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Hlasovanie – za: 4, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomní ospravedlnení: 4
za: Milan Frenc, Kamila Grisáková, Mgr. Žaneta Chomová, Gabriela Kopnická
zdržal sa: Viera Mižigárová
neprítomní ospravedlnení: Marek Bencko, Ing. Mária Grisáková, Mgr. Slávka Michňová,
Peter Pačan
Ing. Anna Krajňáková potom pokračovala v predkladaní návrhu na schválenie prijatia úveru
na zabezpečenie financovania investičného projektu „Revitalizácia centrálnej zóny obce
Slovinky“. Už pri tvorbe a schvaľovaní rozpočtu na rok 2012 sme počítali s úverom na
financovanie tejto akcie a to vo výške 623.871,- €. Teraz, keď je už časť práce urobená
a vyfakturovaná, je najvyšší čas začať vybavovať úver, aby sme celú akciu stihli uhradiť
v stanovenom čase. Úver vybavujeme v Prima banke (predtým Dexia banka), s ktorou máme
v tejto oblasti veľmi dobrú spoluprácu a dobré skúsenosti. Medzi dokladmi, ktoré banka
vyžaduje, je aj uznesenie o schválení prijatia úveru a vystavenia vlastnej vista biankozmenky.
Konkrétna výška úveru, ktorý žiadame je 610.247,98 €.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením:
B./ Schvaľuje:
1./ Prijatie úveru vo výške 610.247,98 EUR poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko,
a.s. so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH:
SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka
číslo: 148/L (ďalej len banka) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve,
s možnosťou opakovanej prolongácie zmluvy, vrátane možnosti zmeny úveru na
dlhodobý termínovaný úver, na účely zabezpečenia financovania investičného
projektu:
Revitalizácia centrálnej zóny obce Slovinky
s podporou projektu v zmysle príslušných predpisov o pomoci a podpore poskytovanej
z fondov Európskeho spoločenstva formou:
Regionálny operačný program
Spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu
SR
Prioritná os: 4. Regenerácia sídiel
Opatrenie: 4.1. Regenerácia sídiel
Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej vista biankozmenky
na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru,
vrátane možnosti vystavenia vlastnej vista biankozmenky na rad banky za
účelom nahradenia poskytnutého zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého
úveru pre prípad prolongácie prijatého úveru alebo zmeny úveru na dlhodobý
termínovaný úver.
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní ospravedlnení: 4
za: Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Mgr. Žaneta Chomová, Gabriela Kopnická,
Mižigárová Viera
neprítomní ospravedlnení: Marek Bencko, Ing. Mária Grisáková, Mgr. Slávka Michňová,
Viera Mižigárová
K bodu 6./ Rôzne
Viera Mižigárová
- Slovinský občasník – pripomienky: časovo nerovnomerný roznos novín v obci,
rozlúčka so zosnulým – zmenený pôvodný text, spoločenská kronika – jubilanti,
- čistota na Kolónii – upratať pri autobusovej zastávke - Slovinky ŽB,

3

-

vyprázdniť oranžové odpadové koše,
pokosiť chodník okolo futbalového ihriska.

Gabriela Kopnická
Navrhuje:
- poskytnúť finančný príspevok rodine Huďovej na opravu rodinného domu zničeného
dôsledkom požiaru,
- vyhlásiť verejnú zbierku pre rodinu Huďovú.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením:
A./ Schvaľuje:
1./ Poskytnutie finančného príspevku z položky 11.2 – Starostlivosť o rodinu a deti vo výške
1.300 € pre rodinu Huďových z dôvodu opravy rodinného domu zničeného dôsledkom
požiaru prevodom na účet.
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní ospravedlnení: 4
za: Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Mgr. Žaneta Chomová, Gabriela Kopnická,
Viera Mižigárová
neprítomní ospravedlnení: Marek Bencko, Ing. Mária Grisáková, Mgr. Slávka Michňová,
Peter Pačan
2./ Podanie žiadosti na vyhlásenie verejnej zbierky pre rodinu Huďových na Obvodný úrad
Spišská Nová Ves.
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní ospravedlnení: 4
za: Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Mgr. Žaneta Chomová, Gabriela Kopnická,
Viera Mižigárová
neprítomní ospravedlnení: Marek Bencko, Ing. Mária Grisáková, Mgr. Slávka Michňová,
Peter Pačan
B./ Odporúča:
1./ Starostovi obce zriadiť účet pre verejnú zbierku.
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní ospravedlnení: 4
za: Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Mgr. Žaneta Chomová, Gabriela Kopnická,
Viera Mižigárová
neprítomní ospravedlnení: Marek Bencko, Ing. Mária Grisáková, Mgr. Slávka Michňová,
Peter Pačan
Gabriela Kopnická
- Informovala poslancov o tom, že bola oslovená občanmi z časti obce Slovinky –
Dorotea v záujme vybudovať antukové oplotené ihrisko pre deti. S pomocou obce a
sponzorov chcú títo chlapi aj sami zainvestovať a podieľať sa na realizácii tejto
stavby. V minulom volebnom období bol záujem zo strany vtedajšieho zastupiteľstva
vybudovať takéto ihrisko v tejto časti obce oproti rodinnému domu pána Juraja
Marasa. Vzhľadom na ochranné pásmo od hrany potoka, ihrisko na tomto mieste sa
nemôže realizovať. Potom sa našli dva pozemky, ale tie sú vo vlastníctve
Rímskokatolíckej cirkvi, Biskupstva Rožňava. Preto obec požiadala o prenájom
parcely, ktorá sa nachádza vedľa prevádzky Bar Legy a parcely vedľa Rybníka pána
Uličného. Pán Milan Ferenc sa osobne stretol s generálnym vikárom tohto biskupstva,
ktorý voči obci bol veľmi ústretový a prisľúbil nám prenájom pozemku za 1 € s tým,
že písomnú odpoveď na zaslanú žiadosť dostaneme.
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Milan Ferenc
- Informoval poslancov, že Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Rožňava vlastní
pozemky aj v miestach medzi miestnou komunikáciou a rodinnými domami od pána
Jána Semana až po pani Annu Čipkárovú. Nebol by problém tieto pozemky odkúpiť
od cirkvi, ktorá ponúka cenu 2,40 € za 1 m2 .
Ing. Anna Krajňáková sa prihlásila o slovo. Zástupca starostu obce pán Milan Ferenc požiadal
obecné zastupiteľstvo o udelenie slova pani Ing. Anne Krajňákovej.
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní ospravedlnení: 4
za: Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Mgr. Žaneta Chomová, Gabriela Kopnická,
Viera Mižigárová
neprítomní ospravedlnení: Marek Bencko, Ing. Mária Grisáková, Mgr. Slávka Michňová,
Peter Pačan
Riaditeľka Základnej školy Slovinky pani Mgr. Karolína Stehlíková poprosila Ing. Annu
Krajňákovú, aby predniesla obecnému zastupiteľstvu jej ospravedlnenie sa poslankyni Mgr.
Slávky Michňovej. Z predžalobnej výzvy - žiadosti o ospravedlnenie od advokátskej
kancelárii, ktorá zastupuje Mgr. Slávku Michňovú vyplynulo pre riaditeľku ZŠ Slovinky toto:
Ing. Anna Krajňáková citovala:
„Vzhľadom na takéto Vaše konanie si Vás týmto dovoľujeme požiadať o zaslanie
ospravedlnenia do 10 dní doporučene na adresu mojej klientky a obecnému zastupiteľstvu tak,
aby na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva mohlo byť toto Vaše verejné
ospravedlnenie pred všetkými prítomnými prečítané a zaznamenané v zápisnici z tohto
zasadnutia obecného zastupiteľstva.“
Ing. Anna Krajňáková oznámila, že riaditeľka ZŠ Slovinky zaslala ospravedlnenie Mgr.
Slávke Michňovej a tú istú kópiu predkladá aj obecnému zastupiteľstvu. Potom prečítala
ospravedlnenie Mgr. Slávke Michňovej. Citovala:
„Vec: Ospravedlnenie sa
Na základe Vašej predžalobnej výzvy z dňa 9.5.2012 riaditeľka Základnej školy Slovinky,
Mgr. Karolína Stehlíková, sa Vám ospravedlňuje za uvedenie skutočností z pracovnoprávnych vzťahov týkajúcich sa zamestnávateľa a zamestnanca, ktoré uviedla v podnetoch na
zváženie pre poslancov, ktoré sa riešili na zasadnutí poslancov Obecného úradu v Slovinkách
v dňoch 5.3.2012 a 24.4.2012.
podpísaná Mgr. Karolína Stehlíková
riaditeľka školy“
Mgr. Žaneta Chomová
- Upozornila, že v časti obce Slovinky - pod vlekom je miesto označené tabuľou „Zákaz
sypania smetí“. Občania nerešpektujú tento zákaz a vytvárajú na tomto mieste
smetisko. Navrhuje vyhlásiť v miestnom rozhlase oznam o zákaze sypania
akéhokoľvek odpadu na spomínanom mieste.
K bodu 7./ Diskusia
Poslanci nemali žiadny diskusný príspevok. Diskusia bola umožnená ku každému bodu
rokovania.
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K bodu 8./ Záver
Na záver zástupca starostu obce pán Milan Ferenc poďakoval všetkým prítomným za účasť
a zasadnutie ukončil.
Začiatok rokovania obecného zastupiteľstva: 16,25 hod.
Ukončenie rokovania obecného zastupiteľstva: 17,38 hod.

Zapísala: Viera Lenartová

V Slovinkách, dňa 06.06.2012

Starosta obce
Michal Pačan

Overovatelia zápisnice: Kamila Grisáková
Mgr. Žaneta Chomová
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