Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Slovinkách konaného dňa
26.02.2015
IV. zasadnutie

K bodu 1./ Otvorenie zasadnutia
Rokovanie obecného zastupiteľstva zahájila a viedla starostka obce pani Gabriela Kopnická.
Privítala poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných. Ospravedlnila neúčasť
poslanca pána Jozefa Mihalčina. Konštatovala, že na začiatku zasadnutia je prítomných 5
poslancov a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Prítomní:
Poslanci: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková,
Ing. Mária Grisáková, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
Hlavná kontrolórka obce: Jitka Puhallová
Zapisovateľka: Viera Lenartová
Ostatní prítomní: podľa prezenčnej listiny

K bodu 2./ Schválenie programu zasadnutia
Predsedajúca starostka obce pani Gabriela Kopnická predložila poslancom obecného
zastupiteľstva na schválenie návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva v zmysle
pozvánky. K predloženému návrhu neboli žiadne doplňujúce návrhy do programu. Obecné
zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. IV/41/2015:
D./ Schvaľuje:
1./ Program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Pripomienky občanov
Návrh na Dodatok č. 1 k VZN obce Slovinky č. 1/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
obce Slovinky
7. Návrh na Dodatok č. 1 k VZN obce Slovinky č. 3/2015 o podmienkach prideľovania
obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného
8. Návrh na Dodatok č. 1 k VZN č. 7/2012 o úhradách za poskytovanie služieb a úkonov
vykonávaných obcou Slovinky a za prenájom priestorov, budov a zariadení
9. Interpelácia poslancov
10. Rôzne
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11. Diskusia
12. Záver
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnení: 2
za: Mgr. Jana Adamisová, PeadDr. Lenka Dzuriková, Ing. Mária Grisáková, Bc. Jozef Mnich,
Peter Zavada
ospravedlnení: Mgr. Dominik Ďorko, Jozef Mihalčin

K bodu 3./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starostka obce pani Gabriela Kopnická určila za zapisovateľku zápisnice pani Vieru Lenartovú
a za overovateľov zápisnice Ing. Máriu Grisákovú a Petra Zavadu. Obecné zastupiteľstvo
v Slovinkách uznesením č. IV/42/2015:
L./ Určuje:
1./ Zapisovateľa zápisnice: Vieru Lenartovú.
2./ Overovateľov zápisnice: Ing. Máriu Grisákovú a Petra Zavadu.

K bodu 4./ Voľba návrhovej komisie
Za predsedu návrhovej komisie starostka obce pani Gabriela Kopnická navrhla poslankyňu
PeadDr. Lenku Dzurikovú a za člena návrhovej komisie poslankyňu Mgr. Janu Adamisovú.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. IV/43/2015:
I./ Volí:
1./ Predsedu návrhovej komisie: PeadDr. Lenku Dzurikovú.
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnení: 2
za: Mgr. Jana Adamisová, PeadDr. Lenka Dzuriková, Ing. Mária Grisáková, Bc. Jozef Mnich,
Peter Zavada
ospravedlnení: Mgr. Dominik Ďorko, Jozef Mihalčin

2./ Člena návrhovej komisie: Mgr. Janu Adamisovú.
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnení: 2
za: Mgr. Jana Adamisová, PeadDr. Lenka Dzuriková, Ing. Mária Grisáková, Bc. Jozef Mnich,
Peter Zavada
ospravedlnení: Mgr. Dominik Ďorko, Jozef Mihalčin

2

K bodu 5./ Pripomienky občanov
16,15 hod. – na zasadnutie sa dostavil poslanec Mgr. Dominik Ďorko.
Občania podali tieto pripomienky:
Anna Čechová
Ružena Čechová
-

sťažujú sa na zablatenú cestu v oblasti „Hliníka“ a na chýbajúce verejné osvetlenie,
žiadajú zrealizovať zábradlie na spomínanej ceste.

Prítomný na zasadnutí obecného zastupiteľstva bol aj zástupca firmy REKOM, s.r.o. Košice
investičného zámeru Bytový dom – Slovinky.
Potom nasledovala diskusia v zmysle výstavby Bytového domu – Slovinky. Diskusiu viedli
prítomní občania, zástupca firmy REKOM, s.r.o. Košice a poslanci obecného zastupiteľstva.
Starostka obce pani Gabriela Kopnická podala návrh, aby investičný zámer Bytový dom –
Slovinky bol opätovne prerokovaný v bode 10./ Rôzne.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
C./ Súhlasí:
1./ Aby sa k otázke nájomných bytov vrátilo v bode 10./ Rôzne.

Hlasovanie – za: 3, proti: 1, zdržal sa: 2, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, PeadDr. Lenka Dzuriková, Bc. Jozef Mnich
proti: Peter Zavada
zdržal sa: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková

Potrebné kvórum hlasov „za“ nebolo hlasovaním dosiahnuté. Predložený návrh nebol
prijatý.

K bodu 6./ Návrh na Dodatok č. 1 k VZN obce Slovinky č. 1/2012 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce Slovinky
Starostka obce pani Gabriela Kopnická predložila poslancom obecného zastupiteľstva na
prerokovanie návrh na Dodatok č. 1 k VZN obce Slovinky č. 1/2012 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce Slovinky, ktorého spracovateľom bol zástupca starostky obce pán Bc. Jozef
Mnich. Dodatok je predložený z dôvodu potreby zabezpečiť súlad schvaľovania dotácií
s platným právnym predpisom. Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní návrhu na
Dodatok č. 1 k VZN obce Slovinky č. 1/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Slovinky
uznesením č. IV/44/2015:
D./ Schvaľuje:
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1./ Pripomienku k Dodatku č. 1 k VZN obce Slovinky č. 1/2012 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce Slovinky – znenie § 7 ods. 3 sa nahrádza textom: Prijímateľ dotácie je povinný
poskytnutú dotáciu zúčtovať do 10. januára nasledujúceho kalendárneho roka.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PeadDr. Lenka Dzuriková,
Ing. Mária Grisáková, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
ospravedlnený: Jozef Mihalčin

2./ Dodatok č. 1 k VZN obce Slovinky č. 1/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Slovinky
so zapracovanou pripomienkou.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PeadDr. Lenka Dzuriková,
Ing. Mária Grisáková, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
ospravedlnený: Jozef Mihalčin

K bodu 7./ Návrh na Dodatok č. 1 k VZN obce Slovinky č. 3/2015 o podmienkach
prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného
Starostka obce pani Gabriela Kopnická predložila obecnému zastupiteľstvu návrh na Dodatok
č. 1 k VZN obce Slovinky č. 3/2015 o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov
a spôsobe výpočtu nájomného. V texte predmetného všeobecne záväzného nariadenia v článku
2 bod 3 je uvedený neplatný Výnos Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky č. V-1/2006 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania. Z tohto dôvodu je potrebné
tento text nahradiť novým znením pozostávajúcim z názvu platného právneho predpisu. Obecné
zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní návrhu Dodatku č. 1 k VZN obce Slovinky č.
3/2015 o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného
uznesením č. IV/45/2015:
D./ Schvaľuje:
1./ Pripomienku k Dodatku č. 1 k VZN obce Slovinky č. 3/2015 o podmienkach prideľovania
obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného – v článku 2 Podmienky pre
zaradenie do zoznamu žiadateľov sa slová „Výnosom Ministerstva výstavby a regionálneho
rozvoja Slovenskej republiky č. V – 1/2006 zo 07.12.2006“ nahrádzajú textom: „V súlade s §
685 Občianskeho zákonníka a § 22 Zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom
bývaní.“
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PeadDr. Lenka Dzuriková,
Ing. Mária Grisáková, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
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ospravedlnený: Jozef Mihalčin

2./ Dodatok č. 1 k VZN obce Slovinky č. 3/2015 o podmienkach prideľovania obecných
nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného so zapracovanou pripomienkou.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PeadDr. Lenka Dzuriková,
Ing. Mária Grisáková, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
ospravedlnený: Jozef Mihalčin

K bodu 8./ Návrh na Dodatok č. 1 k VZN č. 7/2012 o úhradách za poskytovanie služieb
a úkonov vykonávaných obcou Slovinky a za prenájom priestorov, budov a zariadení
Starostka obce pani Gabriela Kopnická predložila poslancom obecného zastupiteľstva na
prerokovanie návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 7/2012 o úhradách za poskytovanie služieb a úkonov
vykonávaných obcou Slovinky a za prenájom priestorov, budov a zariadení. Spracovateľkou
predloženého návrhu bola Mgr. Lucia Marschallová. Z dôvodu záujmu občanov o služby
a úkony poskytované obcou, ktorých podmienky poskytovania neboli upravené v predmetnom
všeobecne záväznom nariadení, je potrebné tieto služby a úkony doplniť do všeobecne
záväzného nariadenia a určiť ich cenu. Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní
návrhu Dodatku č. 1 k VZN č. 7/2012 o úhradách za poskytovanie služieb a úkonov
vykonávaných obcou Slovinky a za prenájom priestorov budov a zariadení uznesením č.
IV/46/2015:
D./ Schvaľuje:
1./ Pripomienky k Dodatku č. 1 k VZN č. 7/2012 o úhradách za poskytovanie služieb a úkonov
vykonávaných obcou Slovinky a za prenájom priestorov, bodov a zariadení:
1.) odsek 1) znie: „1) Vyhotovenie fotokópií / tlačív:“.
2.) odsek 2) znie: „Faxové / mailové služby:
a)
b)
c)
d)

došlá 1 strana A4 – 0,13 €
odoslaná (1 strana A4) tuzemský fax – 0,33 €
odoslaná (1 strana A4) zahraničný fax – 0.66 €
odoslaný e-mail – 0,13 €.“

3.) v bode 9) za vetou „Prenájom prevádzkového vybavenia kuchynky za účelom jednorazového
použitia sa stanovuje sumou za jeden deň:“ sa za bod b) dopĺňa bod c), ktorý znie: „c) za
požičanie zvukovej techniky – 5 €“.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PeadDr. Lenka Dzuriková,
Ing. Mária Grisáková, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
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ospravedlnený: Jozef Mihalčin
2./ Dodatok č. 1 k VZN č. 7/2012 o úhradách za poskytovanie služieb a úkonov vykonávaných
obcou Slovinky a za prenájom priestorov, budov a zariadení so zapracovanými pripomienkami.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PeadDr. Lenka Dzuriková,
Ing. Mária Grisáková, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
ospravedlnený: Jozef Mihalčin

K bodu 10./ Rôzne
Jitka Puhallová hlavná kontrolórka obce Slovinky predložila Obecnému zastupiteľstvu
v Slovinkách na základe plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2014 schváleného uznesením
obecného zastupiteľstva Správu o výsledku následnej finančnej kontroly a v súlade s § 18f ods.
e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Správu o kontrolnej
činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2014. Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po
prerokovaní predloženej Správy o výsledkoch následnej finančnej kontroly a Správy
o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2014 uznesením č. IV/47/2015:
A./ Berie na vedomie:
1./ Správu z vykonaných následných finančných kontrol.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PeadDr. Lenka Dzuriková,
Ing. Mária Grisáková, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
ospravedlnený: Jozef Mihalčin
2./ Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Slovinky za rok 2014.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PeadDr. Lenka Dzuriková,
Ing. Mária Grisáková, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
ospravedlnený: Jozef Mihalčin

Peter Pačan predseda Urbariátu Vyšné Slovinky
-

opýtal sa komu môže spoločenstvo poskytnúť 2 % dane,
vrátil faktúru č. 7/15 za použitie autodopravy V3S.

Poslanci odporúčajú 2 % dane venovať Baníckemu cechu Slovinky.
Ing. Mária Grisáková
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-

-

navrhuje prijať všeobecne záväzné nariadenie o chove zvierat,
v prípade, že sa vyskytne ponuka školenia poslancov obecného zastupiteľstva, má
záujem absolvovať toto školenie,
opýtala sa, či sme podali projekt na zateplenie a rozšírenie materskej školy,
navrhuje kapitálové výdavky v roku 2015 použiť na opravu nižného cintorína –
oplotenie cintorína, na opravu cesty od gréckokatolíckej fary dole a na opravu cesty ku
pravoslávnemu chrámu a chodníka,
čo sa týka realizácie ihriska je za to, aby boli 3 ihriská a to na Kolónii, Dorotei a v strede
obce.

Ohľadom projektu materskej školy starostka obce odpovedala, že sme sa nezapojili, lebo
projekt neumožňoval nadstavbu.
Bc. Jozef Mnich zástupca starostky obce – pripomenul, že bude potrebné vrátiť sa k základným
dokumentom obce a opätovne ich prerokovať.

K bodu 11./ Diskusia
K bodu diskusia poslanci nemali žiadny diskusný príspevok. Diskusiu viedli v bode 5./
Pripomienky občanov a v bode 10./ Rôzne.

K bodu 12./ Záver
Na záver predsedajúca starostka obce pani Gabriela Kopnická poďakovala všetkým prítomným
za účasť a zasadnutie ukončila.
Začiatok rokovania obecného zastupiteľstva: 16,05 hod.
Ukončenie rokovania obecného zastupiteľstva: 19,30 hod.

Zapísala: Viera Lenartová
V Slovinkách, dňa: 26.02.2015

Gabriela Kopnická
starostka obce

Overovatelia zápisnice: Ing. Mária Grisáková
Peter Zavada
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