ZÁPISNICA
zo zasadania Obecného zastupiteľstva obce Slovinky, konaného dňa 11.2.2020 v
Slovinkách.

Prítomní:
Poslanci: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav
Pačan, Mgr. Patrik Stajsko
Zapisovateľka: Viera Lenartová
Ostatní prítomní: podľa prezenčnej listiny
1. Otvorenie
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Slovinky otvorila o 16:57 hod. starostka obce
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.
2. Schválenie programu rokovania
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./ Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
6./ Interpelácie poslancov
7./ Pripomienky občanov
8./ Majetkové záležitosti
9./ Návrh na schválenie dotácií z rozpočtu obce
10./ Rozpočtové opatrenia
11./ Rôzne
12./ Záver

Hlasovanie - za: 6, proti : 0, zdržal sa: 0, neprítomná:1
Za: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav
Pačan, Mgr. Patrik Stajsko
Neprítomná: Ing. Jana Bencková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

3. Voľba návrhovej komisie
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, neprítomná:1
Za: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav
Pačan, Mgr. Patrik Stajsko
Neprítomná: Ing. Jana Bencková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

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, neprítomná:1
Za: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav
Pačan, Mgr. Patrik Stajsko
Neprítomná: Ing. Jana Bencková

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

4. Voľba overovateľov zápisnice
Gabriela Kopnická, starostka obce Slovinky navrhla za overovateľov zápisnice Jaroslava
Pačana a Mgr. Janu Adamisovú
Rozprava: Bez pripomienok a návrhov
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
I./ Volí
Overovateľa zápisnice Jaroslava Pačana
Hlasovanie - za: 6, proti : 0, zdržal sa: 0, neprítomná:1
Za: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav
Pačan, Mgr. Patrik Stajsko
Neprítomná: Ing. Jana Bencková

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

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

5. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
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: Bez pripomienok a návrhov

Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ Berie na vedomie
Informatívnu správu o stave plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Slovinkách
k 5.2.2020
Hlasovanie - za: 6, proti : 0, zdržal sa: 0, neprítomná:1
Za: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav
Pačan, Mgr. Patrik Stajsko
Neprítomná: Ing. Jana Bencková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

6. Interpelácie poslancov
Neboli podané žiadne interpelácie.

7. Pripomienky občanov
Pripomienky predložila p. Margita Novotná, spýtala sa či chodník k MŠ slúži ako chodník alebo
ako parkovisko, keďže na ňom veľmi často parkujú osobné autá a tvoria tak prekážku pre
chodcov.

8. Majetkové záležitosti
Bc. Jozef Mnich predložil poslancom obecného zastupiteľstva dôvodovú správu. „Sociálnemu
podniku obce Slovinky, s. r. o. bol 1.1. 2020 priznaný štatút registrovaného integračného sociálneho
podniku. V dňoch 7.1. až 9.1. 2020 podnik prijal do pracovného pomeru 9 zamestnancov na plný
pracovný úväzok, jedného zamestnanca na pracovný úväzok 0,4 a začal tak svoju činnosť. Z dôvodu
preklenutia časového nesúladu medzi nabiehaním príjmov ( úhrady za vykonané služby a ukončené
práce pre obec Slovinky, kompenzačného príspevku od úradu práce , sociálnych vecí a rodiny ) a
výdavkov, Sociálny podnik požiadal obec Slovinky o poskytnutie bezúročnej pôžičky vo výške 10
000, - € s termínom vrátenia do 31.12.2020.
V zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov obec môže poskytnúť návratnú finančnú výpomoc zo svojho rozpočtu
právnickej osobe , ktorej je zakladateľom.“
Rozprava: Pripomienky predložila poslankyňa Ing. Mária Grisáková a Bc. Jozef Mnich.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
D./ Schvaľuje

Poskytnutie pôžičky z rozpočtu obce Sociálnemu podniku obce Slovinky, s.r.o. vo výške
10 000€ s termínom vrátenie do 31.12.2020
Hlasovanie - za: 6, proti : 0, zdržal sa: 0, neprítomná:1
Za: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav
Pačan, Mgr. Patrik Stajsko
Neprítomná: Ing. Jana Bencková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

9. Návrh na schválenie dotácií z rozpočtu obce
Ing. Anna Krajňáková predložila poslancom obecného zastupiteľstva dôvodovú správu. „
V roku 2019 si požiadali o dotáciu tieto organizácie:
Banícky cech vo výške : 2500€
Pravoslávna cirkevná obce v Slovinkách vo výške : 1500€
Gréckokatolícka cirkev farnosť Slovinky vo výške : 3000€
Rímskokatolícka cirkev farnosť Slovinky vo výške : 1500€
Obecný športový klub Slovinky vo výške: 12 250€
- v tom:

Taebo: 300€
Šachisti: 650€
Kynológovia: 800€
Futbalový klub: 10 500€

Na zasadnutí Komisie ekonomickej, správy obecného majetku dňa 27.1.2020 boli prejednané
žiadosti jednotlivých subjektov v súlade s VZN č. 1/2012. Na základe odporučenie komisie
ekonomickej, správy obecného majetku predkladám obecnému zastupiteľstvu na schválenie
návrh na rozdelenie dotácií a príspevkov z rozpočtu obce športovým, kultúrnym a iným
organizáciám na rok 2020.
Návrh na rozdelenie:
Banícky cech vo výške : 2500€
Pravoslávna cirkevná obce v Slovinkách vo výške : 1500€
Gréckokatolícka cirkev farnosť Slovinky vo výške : 1500€
Rímskokatolícka cirkev farnosť Slovinky vo výške : 1500€
Obecný športový klub Slovinky vo výške: 12 250€
- v tom:

Taebo: 300€

Šachisti: 650€
Kynológovia: 800€
Futbalový klub: 10 500€
U organizácií, ktorým sa poskytuje dotácia vo forme finančného príspevku, je potrebné
uzatvoriť zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce v zmysle VZN č. 1/2012.“
Rozprava: Pripomienky predložila poslankyňa Ing. Mária Grisáková.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
D./ Schvaľuje
Dotáciu pre Banícky cech vo výške : 2500€
Dotáciu pre Pravoslávnu cirkevnú obce v Slovinkách vo výške : 1500€
Dotáciu pre Gréckokatolícku cirkev farnosť Slovinky vo výške : 1500€
Dotáciu pre Rímskokatolícku cirkev farnosť Slovinky vo výške : 1500€
Dotáciu pre Obecný športový klub Slovinky vo výške: 12 250€
- v tom:

Taebo: 300€
Šachisti: 650€
Kynológovia: 800€
Futbalový klub: 10 500€

Hlasovanie - za: 6, proti : 0, zdržal sa: 0, neprítomná:1
Za: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav
Pačan, Mgr. Patrik Stajsko
Neprítomná: Ing. Jana Bencková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

10. Rozpočtové opatrenia
10.1. RO starostky obce č. 13/2019
Ing. Anna Krajňáková predložila poslancom obecného zastupiteľstva dôvodovú správu. „
V zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce podľa článku 19, ods. 1, písm.
a) a b), článku 20 a článku 21, ods. 1 a 3 a na základe § 14 , odsek 1 Zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004, podľa ktorého účelovo určené prostriedky

poskytnuté zo štátneho rozpočtu nepodliehajú schvaľovaniu orgánom obce, navrhla zmenu
položiek rozpočtu.“
Rozprava: Pripomienky predložila poslankyňa Ing. Mária Grisáková.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./Berie na vedomie
Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 13/2019
Hlasovanie - za: 5, proti : 0, zdržal sa: 1, neprítomná:1
Za: Mgr. Jana Adamisová, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav Pačan, Mgr. Patrik
Stajsko
Zdržal sa: Ing. Mária Grisáková
Neprítomná: Ing. Jana Bencková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

10.2. RO č. 2/2020
Ing. Anna Krajňáková predložila poslancom obecného zastupiteľstva dôvodovú správu.
„Pôžička pre Sociálny podnik sa poskytuje z dôvodu potreby zabezpečenia fungovania
Sociálneho podniku v prvých mesiacoch, kým bude mať vlastné príjmy. Budova bývalého skladu
CO, ktorú sme minulý rok odkúpili a máme v majetku, si vyžaduje rozsiahlu rekonštrukciu a
modernizáciu, hlavne čo sa týka sociálnych zariadení, rozvodov elektriny a vody. Štartovací
vozík je zariadenie používané pri problémoch so štartovaním nákladných áut, traktorov
a mechanizmov. Tankovacia nádrž slúži ako zásobáreň na kvalitnejší benzín do kosačiek, ktorý
by sa ináč musel donášať pracne v bandaskách zo SNV. Obecné insignie sú potrebné pre
dôstojnú prezentáciu obce, pri slávnostných stretnutiach starostov, ale aj pri slávnostných
príležitostiach na pôde obce. V júni bude futbalový klub OŠK Slovinky oslavovať 70. výročie
vzniku klubu v obci. Z tohto dôvodu je potrebné navýšiť položku športové súťaže, z ktorej sa
budú financovať upomienkové predmety, občerstvenie pre 10 mužstiev, ocenenie pre bývalých
hráčov a funkcionárov. Zároveň navrhujeme navýšiť položku údržba športového areálu, kde je
potrebné celý areál dať do poriadku, aby zodpovedal požiadavkám, nevyhnutým na jeho
fungovanie a prevádzkovanie, zároveň, aby bol dôstojným stánkom športu, reprezentujúcim
obec, jednak pri oslavách 70. výročia klubu, kedy privítame na jeho pôde významné osobnosti
futbalového sveta, ale aj v ďalších rokoch, aby prispel k zvýšeniu úrovne slovinského futbalu.
Na vykrytie vyššie uvedených nákladových položiek použijeme zostatok prostriedkov
z predchádzajúceho roka, ktorý je v skutočnosti oproti zostatku schválenému v rozpočte na rok
2020 vyšší. Zároveň boli začaté a pokračujú práce na rekonštrukcii KD (chodba, sociálne
zariadenia, kuchynka ap.), z toho dôvodu vytvárame novú kapitálovú položku, ktorú naplníme
presunom finančných prostriedkov z bežnej údržby KD a údržby MK.“

Rozprava: Bez pripomienok a návrhov
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
D./ Schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 2/2020
Hlasovanie - za: 6, proti : 0, zdržal sa: 0, neprítomná:1
Za: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav
Pačan, Mgr. Patrik Stajsko
Neprítomná: Ing. Jana Bencková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

11. Rôzne
V bode rôzne neboli predložené žiadne materiáli.

12. Záver
Na záver starostka obce Slovinky poďakovala poslancom za účasť.
Začiatok rokovania obecného zastupiteľstva:

16:57 hod.

Ukončenie rokovania obecného zastupiteľstva: 17:40 hod.

Zapísala: Viera Lenartová
V Slovinkách, dňa: 11.2.2020

Gabriela Kopnická
starostka obce
Overovatelia zápisnice:

