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VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA!
Máte pred sebou prvé číslo Slovinského občasníka
roku 2011.
Čo nás v tomto roku čaká?
Veľmi dôležitou udalosťou v našom živote bude sčítanie obyvateľstva, domov a bytov, ktoré sa uskutoční
v mesiaci máj 2011. Toto sčítanie sa
uskutočňuje raz za 10 rokov a slúži
na získanie uceleného obrazu o demografickej a sociálnej situácii ako
aj životných podmienok obyvateľov
SR. Sčítanie sa uskutoční prostredníctvom sčítacích komisárov, ktorí
Vám doručia sčítacie formuláre.
O podrobnostiach sčítania budete
ešte informovaní. Ja Vás chcem poprosiť, aby ste sčítacím komisárom
vychádzali v ústrety a poskytli im
požadované údaje. Túto povinnosť
Vám ukladá zákon č.263/2008 Z.z,
o sčítaní obyvateľov, domov a bytov
v roku 2011.
Vážení spoluobčania, po schválení
rozpočtu obce je zrejmé, čo nás
tohto roku čaká, ale aj tak by som
Vás chcel oboznámiť s niektorými
akciami, ktoré by sme chceli realizovať.
Konečne došlo k podpisu zmluvy medzi obcou
a Ministerstvom pôdohospodárstva pre projekt
„Revitalizácia centra obce Slovinky“ . Preto verím, že
tohto roku sa reálne tento projekt uskutoční. Obec

spracováva projekt „Protipovodňové opatrenia v obci
Slovinky“, ktorým chce žiadať o finančný príspevok
v máji, kedy má byť vyhlásená výzva.
Ďalšou akciou, ktorú plánujeme tohto roku uskutočniť, je vybudovanie rámového priepustu na Gelnic-

kom potoku v Kostolnej doline. Plánujeme uskutočniť
opravu budovy Požiarnej zbrojnice, Materskej školy
ako aj pokračovať v úprave stredného cintorína. Na
budove Požiarnej zbrojnice plánujeme opraviť fasádu

a vymaľovanie vnútorných priestorov. Na budove MŠ
bude prioritou výmena okien a dverí.
Ďalšie plánované aktivity sa dajú vyčítať v rozpočte
obce Slovinky.
Vážení občania, prišla krásna jar, ktorá zase odhalila
množstvo tzv. divokých skládok a rôzneho odpadu na teritóriu našej obce.
Tak ako už niekoľko krát v minulosti
na stránkach nášho občasníka Vás
žiadam, aby sme k tomuto problému
neboli ľahostajní a aby sme spoločnými silami odhaľovali našich „poriadkumilovných“ občanov. Nemajme oči
zatvorené, veď je to naša obec, naše
prostredie, kde žijeme.
Ďalším dlhodobým problémom v našej obci je problém „túlavých psov“.
Apelujem na všetkých majiteľov psov,
aby si svojich miláčikov zabezpečili
tak, aby sa nedostali voľne na verejné
priestranstvo, kde ohrozujú našich
občanov. Upozorňujem týchto chovateľov, že im hrozí pokuta podľa VZN
o chove psov do výšky.....
Vážení občania, je čas krásnych sviatkov jari, Veľkej noci.
Prajem Vám krásne prežitie Veľkonočných sviatkov,
nech Váš dom je plný pokoja, stôl hýri hojnosťou
a srdcia blízkych sú naplnené láskou a porozumením.
Michal Pačan, starosta obce

CHRISTOS VOSKRESE! VOISTINU VOSKRESE!
V týchto dňoch po celom svete sa veriaci pozdravujú
pozdravom Christus voskrese!
Týmto pozdravom Christos voskrese! sa prihováram
aj ja k vám veriacim i neveriacim, k všetkým obyvateľom obce Slovinky.
Po Veľkom a svätom pôste, kedy sme rozjímali o
utrpení a smrti nášho Pána Ježiša Krista začíname
prežívať Veľkonočné sviatky, najväčšie sviatky v roku,
sviatky našej viery.
Ak Kristus nevstal, márne je naše kázanie, márna je
naša viera (1 Kor 15,1-4)
Jedine na viere v zmŕtvychvstanie spočíva nádej
pre budúcnosť jednotlivca i celého sveta, pretože Ježiš svojim zmŕtvychvstaním premohol smrť. Svojím
zmŕtvychvstaním nám Ježiš dal jasný dôkaz, že
náš život nekončí smrťou a tým mu dal naplnenie
a zmysel.
Vzkriesenie je predovšetkým potvrdením všetkého,
čo Kristus vykonal a učil. Všetky pravdy, i tie, ktoré
sú ľudskému duchu najmenej dostupné, nachádzajú
svoje odôvodnenie. Kristus svojím zmŕtvychvstaním
podal konečný dôkaz svojej božskej autority, ako
to sľúbil.
Veľkonočné sviatky sú aj sviatkami našej viery.
Pravda o Ježišovom zmŕtvychvstaní vyzýva viac a viac
prežívať to, čo teológ Karl Ráhner hovorí, že viera je
stále sa stávajúca. Viera nie je, ako keď si kúpime
hodinky a nosíme ich, a nemusíme sa o ne starať,
ani ich naťahovať. Viera nie je taká skutočnosť, že

prijmeme vieru, a už sa nemusíme o ňu starať, už ju
máme, už ju nosíme. Nenosíme ju. Vieru treba ustavične oživovať. Keď sa neoživuje, hynie. Každoročné
slávenie Veľkej noci, ktoré sprostretkúva Cirkev, má i
ten význam, aby sme si svoju vieru oživovali.
Jar je nový život. Rovnako Kristovo zmŕtvychvstanie je nový život. Prijatím pravdy o zmŕtvychvstaní
vydávajme svedectvo svojím jednoduchým životom
naplneným láskou a službou blížnym.
Nech tochtoročné Veľkonočné sviatky nám všetkým
posilnia našu vieru, aby bola viditeľná v našom
každodennom živote, aby nastalo vzkriesenie aj v
medziľudských vzťahoch.
Prajem vám všetkým milostiplné a požehnané veľkonočné sviatky, sviatky zmŕtvychvstania nášho Pána
Ježiša Krista.
Voistine voskrese! Potvrďme to svojimi skutkami a
celým svojím životom! Nech Kristov pokoj vládne
v našich srdciach, rodinách, manželstvách, na
pracoviskách, v susedstvách, v našich cirkvách a v
celom našom národe.
„Choď a povedz to mojím bratom!“ Týmito slovami
aj nás Vzkriesený posiela do každodenného života,
aby sme životom zvestovali, že Ježiš žije!
To vám z celého srdca praje a od Vzkrieseného
Pána vyprosuje:
Mgr.Jozef Palušák,
kanonik h.c., farár Krompachy
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Pri obci Slovinky bol v minulosti zriadený Zväz invalidov a zdravotne postihnutých, ktorý aspoň sčasti
vypĺňal voľnýčas skupine ľudí s rovnakým osudom.
Zo zdravotných dôvodov vedúcej spolku a možno aj
iných problémov, bohužiaľ tento pomaly zanikol.
Staroba je zlá, a samota ešte horšia, preto na návrh komisie sociálnej OZ, na podnet poslankyne
Janky Smrekovej, je snaha v našej obci vytvoriť
miesto – klub, na stretávanie sa skôr narodených –
dôchodcov, zdravotne postihnutých, či invalidných
dôchodcov.
Týmto chceme oznámiť občanom obce možnosť
zriadenia Klubu dôchodcov pri obci Slovinky. Tento
klub má veľkú podporu zo strany starostu a poslancov našej obce,a tiež záruku aj finančnej podpory.

Už nebude treba ľudom dochádzať do blízkeho
mesta Krompachy za hľadaním zábavy, oddychu
a rozptýlenia, ako to bolo doteraz.
Preto chcem touto cestou vyzvať občanov, aby
podporili tento skvelý podnet a prejavili záujem. Zároveň má tento oznam splniť aj úlohu zistenia záujmu
občanov o novozriadený klub pre seniorov.
V prípade záujmu nahláste to osobne na Obecnom
úrade, telefonicky na č. 053/4472217, alebo elektronicky na slovinky@stonline.sk, poprípade vyjadrite
svoje pripomienky aj prostredníctvom poslancov.
Spravte niečo pre seba, touto cestou pre vašich
starých rodičov, či blízkych.
Mgr. Janka Smreková
poslankyňa OZ

ZRIADENÉ KOMISIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V SLOVINKÁCH
Komisia finančná, správy obecného majetku,
výstavby a územného plánovania
1./ Ing. Mária Grisáková – poslankyňa – predseda
2./ Gabriela Kopnická – poslankyňa
3./ Ladislav Fryc – občan
4./ Jozef Mihalčin – občan
5./ Klára Patzová – občan
Komisia ochrany verejného poriadku,
životného prostredia, lesného a vodného
hospodárstva
1./ Marek Bencko – poslanec – predseda
2./ Marcel Ďorko, Bc. – poslanec
3./ Juraj Mních – občan
4./ Miroslav Nagy – občan
5./ Ján Nunhart – občan

Komisia sociálna, obchodu, služieb
a cestovného ruchu
1./ Janka Smreková, Mgr. – poslankyňa – predseda
2./ Kamila Grisáková – poslankyňa
3./ Katarína Bogačevičová, Mgr. – občan
4./ Peter Nemčík – občan
5./ Drahomíra Vysocká – občan
Komisia školstva, kultúry a športu
1./ Slávka Michňová, Mgr. – poslankyňa – predseda
2./ Viera Mižigárová – poslankyňa
3./ Lenka Bikárová, Mgr. – občan
4./ Ľuboš Guspan – občan
5./ Jozef Seman – občan

RAJÓNY POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V SLOVINKÁCH
V rámci bližšieho kontaktu a spolupráce medzi
poslancom a občanom je obec Slovinky rozdelená
na tzv. rajóny, časti obce podľa bydliska občanov.
Osem z deviatich poslancov má pridelený jeden
rajón v pôsobnosti ktorého vyvíja svoju činnosť
s verejnosťou.
Je na občanoch, aby sa zoznámili so svojimi poslancami a predkladali im svoje sťažnosti, problémy,
prípadne pripomienky na životné prostredie, verejný
poriadok, osobnú ochranu, ochranu majetku vo
svojom vlastníctve a vo vlastníctve obce.
Povinnosťou poslancov je informovať občanov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.
Rozdelenie obce na rajóny jednotlivým poslancom
podľa čísla rodinných domov:
1./ Bencko Marek
Vyšné Slovinky
Dorotea - Hlavná cesta od kaplnky Vyšné Slovinky,
Nová ulica Dorotea

Obecné zastupiteľstvo
a Obecný úrad v Slovinkách

vyzýva
občanov Sloviniek na úzku spoluprácu pri riešení
aktuálnych problémov v našej obci . Vyzývame
Vás na spoluprácu pri riešení nelegálnych „divokých“ skládok odpadu, výskytu túlavých psov,
poškodzovaní miestnych cestných komunikácií
ťažkými dopravnými prostriedkami pri prevoze
dreva, ako aj ďalších problémov.
Svoje pripomienky predkladajte na obecnom
úrade alebo poslancom obecného zastupiteľstva.
Za pochopenie a spoluprácu Vám ďakuje
Michal Pačan, starosta obce

Čísla domov: 511 – 546, 476 – 499, 500 – 510,
554, 561, 600 – 611
2./ Kopnická Gabriela
Vyšné Slovinky
Štreka
Čísla domov: 393 – 456, 564, 567, 586, 563,
584, 625
3./ Grisáková Kamila
Vyšné Slovinky
JUSI Hlavná cesta, PZ, Zákuť, Urbariát Vyšné Slovinky, časť Hriady, Ulica
Čísla domov: 291 – 374, 553, 618
4./ Mižigárová Viera
Nižné Slovinky
Hŕbok, Poráčska dolina
Čísla domov: 144 – 219, 582, 521, 522, 552, 555,
556, 558, 559, 571, 572, 616, 617, 626
5./ Ing. Grisáková Mária
Nižné Slovinky
Obecný úrad Hlavná cesta, Rínok, Pošta
Čísla domov: 53 – 115, 562, 566, 612, 613, 614,
565, 569, 570, 574, 592, 596, 597, 598, 599
6./ Mgr. Michňová Slávka
Nižné Slovinky
Stupy – Južný ostrov, ihrisko, gréckokatolícky
kostol
Čísla domov: 220 – 278, 583
7./ Ďorko Marcel, Bc.
Nižné Slovinky, Vyšné Slovinky
Pošta – pod Turňami, Pošta – Hlavná cesta – JUSI,
okolie Osvetovej besedy
Čísla domov: 116 – 143, 279 – 290, 375 – 392,
573, 593, 594, 579, 581
8./ Mgr. Janka Smreková
Nižné Slovinky
Banská osada
Čísla domov: 1 – 48, 595, 585, 587, 550
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Za obdobie mesiacov január, február, marec 2011
SRDEČNE BLAHOŽELÁME NAŠIM
JUBILANTOM
85 – roční
Helena Prokopová
80 – roční
Štefan Kolesár
Viktor Košar
Mária Mižikárová
75 – roční
Ondrej Čipkár
70 – roční
Michal Bencko, Ing.
Štefan Bencko
Štefan Ďorko
Štefan Mnich
Anna Pačanová
Rudolf Varecha
65 – roční
Ján Čech
Anna Janošíková
Zuzana Kovalčíková
Anna Magerková
Milan Škorupka
60 – roční
Jozef Končo
Anna Lučanská
Ján Maršalek
Mária Mnichová
Marta Nemčíková
NARODILI SA
Erik Lučanský
Jakub Jančík
Slavomíra Tulejová
Peter Bikár
Vanesa Ďorková
Lucia Mračnová
ROZLÚČILI SME SA
Mária Vysocká
1922 – 2010
Michal Kovalčík
1941 – 2011
Juraj Vysocký
1962 – 2011
Michal Ďorko
1933 – 2011
Helena Sakáčová
1932 – 2011
Andrej Hudák
1928 – 2011
Juliana Lacková
1926 – 2011
Pavel Oeser
1962 – 2011
Ján Horváth
1949 – 2011
Ján Hudák		
1939 – 2011

Poďakovanie
Odchod blízkeho človeka zasiahne hlboko
každého z nás.
Dňa 8. 1. 2011sme odprevadili na poslednej
ceste nášho manžela, otca a dedka Michala
Ďorka, ktorý od nás odišiel po ťažkej chorobe
vo veku 77 rokov.
Vyslovujeme poďakovanie našim príbuzným,
všetkým priateľom a známym, ktorí akýmkoľvek
spôsobom pomohli nášmu zosnulému, či už
počas jeho choroby alebo pri organizovaní
pohrebu.
Ďakujeme o. Duchovnému Jeromonachovi
Pimenovi, p. Helene Pačanovej z ADOS-u, p.
Ing. Jozefovi Perháčovi z fy. Brantner, p. Márii
Jendruchovej, pracovníkom Obecného úradu
v Slovinkách, pánom z Baníckeho cechu.
Osobitné poďakovanie patrí p. MUDr. Márii
Uhrínovej, ktorá nám najviac pomohla v ťažkej
chvíli. Ďakujeme všetkým, ktorí sa snažili svojimi
prejavmi sústrasti a kvetinovými darmi zmierniť
náš žiaľ.
Rodina Ďorková
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UZNESENIA
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Slovinky zo dňa 22.12. 2010
Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:
Informáciu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce.
Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5
tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov do komisií a voľbu predsedov komisií.
Návrh na určenie mesačného platu starostovi obce.
1./ Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce.
Uznesenie č. 1
A./ berie na vedomie
výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
vystúpenie novozvoleného starostu
B./ konštatuje, že
novozvolený starosta obce Michal Pačan zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva: Marek Bencko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Mária
Grisáková, Ing., Gabriela Kopnická, Slávka Michňová, Mgr., Viera Mižigárová, Štefan Mnich, Janka Smreková, Mgr.
2./ Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta
a ods. 6 tretia veta zákona o obecnom zriadení.
Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
poveruje
poslanca Milana Ferenca zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta
a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
3./ Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov do komisií a voľbu predsedov komisií.
Uznesenie č. 3
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ zriaďuje
komisie, a to
Komisia finančná pre správu obecného majetku, výstavbu a územné plánovanie
Komisia pre ochranu verejného poriadku, pre lesné a vodné hospodárstvo a ochranu životného prostredia
Komisia sociálna, pre obchod, služby a cestovný ruch
Komisia pre rozvoj vzdelávania, kultúry, športu a školstva
B./ volí
1. predsedu komisie finančnej, pre správu obecného majetku, výstavbu a územné plánovanie: Mária Grisáková, Ing.
členov komisie:
a.) poslancov: Gabriela Kopnická
		
b.) odborníkov z radov obyvateľov obce: Ladislav Fryc
2. predsedu komisie pre ochranu verejného poriadku, pre lesné a vodné hospodárstvo a ochranu životného prostredia: Štefan Mnich
členov komisie:
a.) poslancov: Marek Bencko
		
b.) odborníkov z radov obyvateľov obce:
3. predsedu komisie sociálnej pre obchod, služby a cestovný ruch: Janka Smreková, Mgr.
členov komisie:
a.) poslancov: Kamila Grisáková
		
b.) odborníkov z radov obyvateľov obce:
4. predsedu komisie pre rozvoj vzdelávania, kultúry, športu a školstva:
Slávka Michňová, Mgr.
členov komisie:
a.) poslancov: Viera Mižigárová
		
b.) odborníkov z radov obyvateľov obce: Marcel Ďorko
4./ Určenie mesačného platu starostu.
Uznesenie č. 4
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
určuje
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu
určenom obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu vo výške 2,2 násobku priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve
SR v predchádzajúcom roku (2009) – 2,2 x 744,50 = 1638 €.
Zapísala: Viera Lenartová										

Starosta obce Michal Pačan

UZNESENIA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Slovinkách konaného dňa 7. 1. 2011
Uznesenie č. 1/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
Berie na vedomie:
Správu o plnení prijatých uznesení z ustanovujúceho zasadnutia.
Informáciu o poverení zástupcu starostu obce – starosta obce poveril za zástupcu starostu obce pána Milana Ferenca.
Príkaz č. 1/2011 k vykonaniu inventarizácie hmotného investičného majetku k 31.12.2010 v termíne od 10.1.2011 do 20.1.2011. Inventarizačná komisia je v zložení:
Predseda: Gabriela Kopnická. Členovia: Milan Ferenc, Slávka Michňová, Mgr., Anna Krajňáková, Ing.
Informáciu o zastúpení obce v združeniach.
Informáciu o aktivitách obce v minulom volebnom období v rokoch 2006 – 2010.
Uznesenie č. 2/2011
OBECNÉ ZASTUPITE2STVO
Schvaľuje:
Doplnenie členov komisií obecného zastupiteľstva odborníkov z radov občanov obce a to:
1./ Komisia finančná, pre správu obecného majetku, výstavbu a územné plánovanie:
Klára Patzová – hlasovanie – za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0.
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Jozef Mihalčin – hlasovanie – za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0.
2./ Komisia pre ochranu verejného poriadku, pre lesné a vodné hospodárstvo a ochranu životného prostredia:
Juraj Mních – hlasovanie – za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0.
Ján Nunhart – hlasovanie – za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0.
Miroslav Nagy – hlasovanie – za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0.
3./ Komisia sociálna, pre obchod, služby a cestovný ruch:
Katarína Bogačevičová, Mgr. – hlasovanie – za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0.
Drahomíra Vysocká – hlasovanie – za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0.
Peter Nemčík – hlasovanie – za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0.
4./ Komisia pre rozvoj vzdelávania, kultúry, športu a školstva:
Lenka Bikárová, Mgr. – hlasovanie – za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0.
Ľuboš Guspan – hlasovanie – za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0.
Uznesenie č. 3/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
Odvoláva:
Predsedov a členov komisií obecného zastupiteľstva vo volebnom období 2006 – 2010 ku dňu 07.01.2011. Hlasovanie – za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0.
Odvoláva pána Milana Ferenca z pozície, ktorá mu umožňovala zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods.
3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Hlasovanie – za: 8, proti: 0, zdržal
sa hlasovania: 0.
Uznesenie č. 4/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
Poveruje:
Poslankyňu Gabrielu Kopnickú zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia
veta a ods.6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Hlasovanie – za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0.
Uznesenie č. 5/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
Poveruje:
Poslankyňu Ing. Máriu Grisákovú prípravou nového návrhu rokovacieho poriadku.
T: 21.01.2011
Z: Ing. Mária Grisáková
Uznesenie č. 6/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
Poveruje:
Poslancov Slávku Michňovú, Mgr. a Gabrielu Kopnickú prípravou štatútu obce.
T: 21.01.2011
Z: Slávka Michňová, Mgr., Gabriela Kopnická
Uznesenie č. 7/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
Poveruje:
Poslankyňu Gabrielu Kopnickú na rokovanie s Ing. arch. Máriou Čutkovou ohľadom zverejnenia časti podkladov k projektovej dokumentácii „Revitalizácia centrálnej
zóny obce Slovinky“ na webovej stránke obce Slovinky.			
T: 03.02.2011
Z: Gabriela Kopnická
Uznesenie č. 8/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
Poveruje:
Starostu obce na zabezpečenie zverejnenia záverečného účtu obce za rok 2008 – 2009 na webovej stránke obce.
								
T: 03.02.2011
Z: Starosta obce
Uznesenie č. 9/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
Poveruje:
Starostu obce zabezpečiť diktafón na rokovania obecného zastupiteľstva.		
T: 03.02.2011
Z: Starosta obce
Uznesenie č. 10/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
Poveruje:
Starostu obce na základe čiastkových správ jednotlivých organizácií predložiť správu o činnosti organizácií, ktorým v roku 2010 bola poskytnutá dotácia z rozpočtu
obce.								
T: 03.02.2011
Z: Starosta obce
Uznesenie č. 11/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
Navrhuje:
Program najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 03.02.2011.
1./ Návrh plánu práce hlavného kontrolóra – kontrolór obce
2./ Správa o činnosti za predchádzajúce obdobie hlavného kontrolóra – kontrolór obce
3./ Predbežný návrh rozpočtu na rok 2011 – starosta obce
4./ Rokovací poriadok – Ing. Mária Grisáková
5./ Rajonizácia poslancov obecného zastupiteľstva – starosta obce
6./ Štatút obce – Slávka Michňová, Mgr., Gabriela Kopnická
Hlasovanie – za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0.
Zapísala: Viera Lenartová										

Starosta obce Michal Pačan

UZNESENIA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Slovinkách konaného dňa 03.02.2011
v zasadacej miestnosti obecného úradu Obce Slovinky
Uznesenie č. II/12/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
Berie na vedomie:
Správu o plnení prijatých uznesení.
Vzdanie sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva Štefana Mnícha, 44 r., nezávislý kandidát, na základe žiadosti zo dňa 28.01.2011.
Uznesenie č. II/13/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
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Neberie na vedomie:
Správu o činnosti hlavného kontrolóra za predchádzajúce obdobie.
Uznesenie č. II/14/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
Konštatuje, že:
Marcel Ďorko, Bc. náhradník vo volebnom obvode č. 1 zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. II/15/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
Odvoláva:
Člena komisie ochrany verejného poriadku, životného prostredia, lesného a vodného hospodárstva: Marek Bencko. Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0,
neprítomní: 2.
Člena komisie školstva, kultúry a športu: Marcel Ďorko, Bc. . Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2.
Uznesenie č. II/16/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A./ volí:
Predsedu návrhovej komisie: Ing. Máriu Grisákovú a členov návrhovej komisie: Gabrielu Kopnickú a Mgr. Janku Smrekovú. Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa:
0, neprítomní: 2.
Predsedu komisie ochrany verejného poriadku, životného prostredia, lesného a vodného hospodárstva: Marek Bencko. Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0,
neprítomní: 2.
Člena komisie ochrany verejného poriadku, životného prostredia, lesného a vodného hospodárstva poslanca: Marcel Ďorko, Bc. . Hlasovanie – za: 7, proti: 0,
zdržal sa: 0, neprítomní: 2.
Členov Rady Materskej školy: 1.) Gabriela Kopnická. Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2. 2.) Mgr. Slávka Michňová. Hlasovanie – za: 4, proti:
2, zdržal sa: 1, neprítomní: 2.
B./ určuje:
Zapisovateľa zápisnice: Vieru Lenartovú.
Overovateľov zápisnice: Mgr. Slávku Michňovú a Vieru Mižigárovú.
Uznesenie č. II/17/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
Žiada:
Starostu obce požiadať oficiálnym listom Ing. arch. Máriu Čutkovú o predloženie podkladov „Revitalizácia centrálnej zóny obce Slovinky“ na zverejnenie vizuálnej
podoby na webovej stránke obce so stanovením podmienok zverejnenia. 			
T: do 14.2.2011
Z: Starosta obce
Uznesenie č. II/18/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
Žiada:
Starostu obce predložiť poslancom obecného zastupiteľstva čiastkové správy jednotlivých organizácií o ich činnosti za rok 2010, ktorým bola poskytnutá dotácia
z rozpočtu obce v elektronickej alebo papierovej podobe. 				
T: do 10.02.2011
Z: Starosta obce
Uznesenie č. II/19/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
Žiada:
Starostu obce v čase rozpočtového provizória pozastaviť akékoľvek schvaľovanie zmlúv a dodatkov k zmluvám, taktiež objednávky v hodnote nad 500 € bez predchádzajúceho schválenia v zastupiteľstve, ako i v obcou zriadených rozpočtových a príspevkových organizáciách.
									
T: ihneď		
Z: Starosta obce
Uznesenie č. II/20/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
Žiada:
Starostu obce osloviť komerčné poisťovne ohľadom predloženia ponúk na poistenie budov v majetku obce.
									
T: do 25.03.2011
Z: Starosta obce
Uznesenie č. II/21/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
Žiada:
Starostu obce o dopracovanie návrhu rozpočtu obce v znení pripomienok obecného zastupiteľstva.
									
T: do 22.02.2011
Z: Starosta obce
Uznesenie č. II/22/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
Žiada:
Starostu obce o predloženie uznesení a kúpno-predajných zmlúv uzavretých za obdobie od 29.12.2006 do 21.12.2010 na rokovanie komisie finančnej, správy
obecného majetku, výstavby a územného plánovania. 					
T: do 26.02.2011
Z: Starosta obce
Uznesenie č. II/23/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
Žiada:
Starostu obce predložiť komisiám OZ návrh rozpočtu obce pre rok 2011. 			
T: do 22.02.2011
Z: Starosta obce
Uznesenie č. II/24/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
Žiada:
Starostu obce o predloženie všetkých platných zásad, smerníc a VZN.			
T: do 18.02.2011
Z: Starosta obce
Uznesenie č. II/25/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
Žiada:
Starostu obce predložiť návrh optimálneho riešenia telefonického zabezpečenia obecného úradu, vrátane mobilného telefónu pre starostu obce.
									
T: do 25.03.2011
Z: Starosta obce
Uznesenie č. II/26/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
Žiada:
Starostu obce o písomné vysvetlenie vzniknutej situácie na dnešnom rokovaní pánovi Pavlovi Fajtovi s požiadavkou písomného ospravedlnenia za svoje správanie
namierené voči poslankyni Mgr. Slávke Michňovej formou otvoreného listu zverejneného na internetovej stránke obce a úradných tabuliach obce.
									
T: do 11.02.2011
Z: Starosta obce
Uznesenie č. II/27/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
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Schvaľuje:
Návrh plánu práce hlavného kontrolóra. Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomní: 3.
Úpravu názvov komisií obecného zastupiteľstva.
1./ Komisia finančná, správy obecného majetku, výstavby a územného plánovania.
2./ Komisia ochrany verejného poriadku, životného prostredia, lesného a vodného hospodárstva.
3./ Komisia sociálna, obchodu, služieb a cestovného ruchu.
4./ Komisia školstva, kultúry a športu.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3.
Uznesenie č. II/28/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
Ukladá:
Hlavnému kontrolórovi obce prepracovať správu o činnosti hlavného kontrolóra za predchádzajúce obdobie s uvedením predpisu, podľa ktorého bola kontrola
vykonaná, dátum kontroly, zistené skutočnosti a informáciou, komu bola správa odovzdaná.
									
T: do 03.03.2011
Z: Hlavný kontrolór
Uznesenie č. II/29/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
Ukladá:
Predsedovi komisie finančnej, správy obecného majetku, výstavby a územného plánovania zvolať zasadnutie komisie na deň 26.02.2011 o 15,00 hod. .
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3.
Uznesenie č. II/30/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
Ukladá:
Predsedom komisií predložiť pripomienky k návrhu rozpočtu obce na rok 2011.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3. 				
T: do 04.03.2011
Z: Predsedovia komisií OZ
Uznesenie č. II/31/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
Ukladá:
Poslancom Mgr. Slávke Michňovej a Gabriele Kopnickej zjednotiť obidva návrhy Štatútu obce Slovinky a pripraviť jeden spoločný návrh Štatútu obce. Hlasovanie –
za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3.					
T: do 12.02.2011
Z: Mgr. Slávka Michňová, Gabriela Kopnická
Uznesenie č. II/32/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
Ukladá:
Poslankyni Ing. Márie Grisákovej dopracovať rokovací poriadok v zmysle pripomienok OZ a prepracovaný návrh predložiť na nasledujúce zasadnutie. Hlasovanie –
za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3.						
T: do 12.02.2011
Z: Ing. Mária Grisáková
Uznesenie č. II/33/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
Navrhuje:
Pracovné stretnutie obecného zastupiteľstva dňa 12.02.2011 o 15,00 hod. k projektu „Protipovodňové opatrenia v obci Slovinky“. Hlasovanie – za: 7, proti: 0,
zdržal sa: 0, neprítomní: 2.
Program najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 25.03.2011.
1./ Pripomienky občanov.
2./ Štatút obce.
3./ Rokovací poriadok.
4./ Rozpočet obce – stanovisko HK k rozpočtu obce.
5./ Správa finančnej komisie, obecného majetku, výstavby a územného plánovania o vykonaní
kontroly uznesení a kúpno-predajných zmlúv o odpredaji obecného majetku.
6./ Projekt „Protipovodňové opatrenia v obci Slovinky“.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3.
Zapísala: Viera Lenartová							

Podpísané dňa: 10.02.2011 Starosta obce Michal Pačan

UZNESENIA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Slovinkách konaného dňa 14.03.2011
v zasadacej miestnosti obecného úradu Obce Slovinky
Uznesenie č. III/34/2011
Bod 2./ Určenie overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ Určuje:
Zapisovateľa zápisnice:
Vieru Lenartovú.
Overovateľov zápisnice:
Bc. Marcela Ďorka a Kamilu Grisákovú.
Uznesenie č. III/35/2011
Bod 3./ Voľba návrhovej komisie
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ Volí:
Predsedu návrhovej komisie: Ing. Máriu Grisákovú a členov návrhovej komisie: Gabrielu Kopnickú a Mgr. Janku Smrekovú.
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2
za: Bc. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková, Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka Michňová, Mgr. Janka Smreková neprítomní: Marek
Bencko, Viera Mižigárová
Uznesenie č. III/36/2011
Bod 4./ Kontrola plnenia prijatých uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ Berie na vedomie:
Správu o plnení prijatých uznesení.
Uznesenie č. III/37/2011
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Bod 5./ Pripomienky občanov
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ Žiada:
Starostu obce poskytnúť Šachovému oddielu v Slovinkách finančné prostriedky vo výške ¼ z čerpania finančných prostriedkov v roku 2010.
							
T: ihneď		
Z: Starosta obce
Hlasovanie – za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1
za: Bc. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková, Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr. Janka Smrekováneprítomný: Marek Bencko
Uznesenie č. III/38/2011
Bod 6./ Štatút obce
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ Schvaľuje:
Štatút obce Slovinky v znení pripomienok obecného zastupiteľstva.
B./ Ukladá:
Poslancom Gabriele Kopnickej a Mgr. Slávke Michňovej dopracovať návrh Štatútu obce Slovinky v znení pripomienok obecného zastupiteľstva.
							
T: do 15.03.2011
Z: Gabriela Kopnická a Mgr. Slávka Michňová
C./ Žiada:
Starostu obce zverejniť Štatút obce Slovinky na internetovej stránke obce.
							
T: do 17.03.2011
Z: Starosta obce
Hlasovanie – za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Marek Bencko, Bc. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková, Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr,
Janka Smreková
Uznesenie č. III/39/2011
Bod 7./ Rokovací poriadok
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ Schvaľuje:
Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Slovinkách.
B./ Žiada:
Starostu obce zverejniť Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Slovinkách na internetovej stránke obce.
							
T: do 17.03.2011
Z: Starosta obce
Hlasovanie – za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Marek Bencko, Bc. Marcel Ďorko, Milan Ferenc. Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková, Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr.
Janka Smreková
Uznesenie č. III/40/2011
Bod 8./ Správa o činnosti hlavného kontrolóra za predchádzajúce obdobie
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ Berie na vedomie:
Správu o činnosti hlavného kontrolóra za predchádzajúce obdobie
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 4
za: Marek Bencko, Bc. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Gabriela Kopnická
zdržal sa: Ing. Mária Grisáková, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr. Janka Smreková
Uznesenie č. III/41/2011
Bod 9./ Sprevádzkovanie Klubu dôchodcov a Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Slovinkách
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ Podporuje:
Vznik Klubu dôchodcov v Slovinkách.
B./ Ukladá:
Komisii sociálnej, obchodu, služieb a cestovného ruchu pripraviť oznam o možnosti zriadenia Klubu dôchodcov v Slovinkách so záštitou obce Slovinky.
							
T: do 25.03.2011
Z: predseda komisie
C./ Žiada:
Starostu obce zverejniť na úradných tabuliach, v obecnom rozhlase, na internetovej stránke obce a Slovinskom občasníku informáciu o možnosti zriadenia Klubu
dôchodcov v Slovinkách so záštitou obce Slovinky.
Hlasovanie – za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Marek Bencko, Bc. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková, Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr.
Janka Smreková
Uznesenie č. III/42/2011
Bod 10./ Správa finančnej komisie, správy obecného majetku, výstavby a územného plánovania o vykonaní kontroly uznesení a kúpno predajných zmlúv o odpredaji
obecného majetku
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ Berie na vedomie:
Správu finančnej komisie, správy obecného majetku, výstavby a územného plánovania o vykonaní kontroly uznesení a kúpno predajných zmlúv o odpredaji obecného majetku.
B./ Upravuje:
V uznesení 3/2010/B/2 číslo parcely 871/13 na číslo parcely 876/3.
C./ Ruší:
Uznesenia č. 1/2007/C/1, 6/2007/B/1, 4/2008/B/3, 5/2008/B/3, 6/2008/B/3, 3/2009/B/4, 5/2009/B/3.
Hlasovanie – za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Marek Bencko, Bc. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková, Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr.
Janka Smreková
Uznesenie č. III/43/2011
Bod 11./ Projekt „Protipovodňové opatrenia v obci Slovinky“
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ Ukladá:
Poslankyni Gabriele Kopnickej požiadať geodeta pána Garneka o predloženie ponuky na vypracovanie geometrických plánov na vysporiadanie vlastníckych vzťahov
pozemkov zasahujúcich do vodných tokov Gelnického potoka a bezmenného potoka na realizáciu projektu „Protipovodňové opatrenia v obci Slovinky“.
							
T: do 24.03.2011
Z: Gabriela Kopnická
B./ Ukladá:
Zástupcovi starostu obce pánovi Milanovi Ferencovi prejednať s pánom Petrom Maňovským a pani Veronou Stajskovou podrobnosti odpredaja pozemkov zasahu-
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júcich do Gelnického potoka.						
T: do 24.03.2011
Z: zástupca starostu obce
Hlasovanie – za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Marek Bencko, Bc. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková, Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr.
Janka Smreková
Uznesenie č. III/44/2011
Bod 12/ Návrh na doplnenie člena komisie školstva, kultúry a športu o odborníka z radov občanov obce
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ Volí:
Člena komisie školstva, kultúry a športu odborníka z radov obyvateľov obce Jozefa Semana.
Hlasovanie – za: 5, proti: 0 zdržal sa: 4
za: Marek Bencko, Bc. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Gabriela Kopnická
zdržal sa: Ing. Mária Grisáková, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr. Janka Smreková
Uznesenie č. III/45/2011
Bod 13./ Návrh na doplnenie člena Rady školy pri ZŠ Slovinky
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ Volí:
Člena Rady školy pri ZŠ Slovinky poslankyňu Ing. Máriu Grisákovú.
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 4
za: Marek Bencko, Ing. Mária Grisáková, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr. Janka Smreková
zdržal sa: Bc. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Gabriela Kopnická
Uznesenie č. III/46/2011
Bod 14./ Návrh náplní činností komisií obecného zastupiteľstva
Bod 15./ Návrh rokovacieho poriadku komisií obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ Ukladá:
Predsedom komisií Obecného zastupiteľstva v Slovinkách zjednotiť Rokovací poriadok komisií Obecného zastupiteľstva v Slovinkách, ktorého súčasťou sú náplne
činností komisií obecného zastupiteľstva a tento rokovací poriadok predložiť na zasadnutie OZ v apríli 2011.
								
T: do 31.03.2011
Z: predsedovia komisií OZ
Hlasovanie – za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Marek Bencko, Bc. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková, Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr.
Janka Smreková
Uznesenie č. III/47/2011
Bod 16./ Správa o vykonanej inventarizácii obecného majetku k 31.12.2010
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ Žiada:
Starostu obce požiadať MF a MV SR podľa zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov o sprístupnenie informácie
o kompetenciách obecného zastupiteľstva vo vzťahu k inventarizácii majetku obce.
								
T: do 18.03.2011
Z: Starosta obce
Hlasovanie – za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Marek Bencko, Bc. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková, Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr.
Janka Smreková
Uznesenie č. III/48/2011
Bod 17./ Informácia o právnom postavení FK Baník Slovinky, zodpovedných osobách a ich kompetenciách vo vzťahu k jeho činnosti a definovaním postavenia
a zodpovednosti obce a jej orgánov vo vzťahu k FK Baník Slovinky
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ Žiada:
Starostu obce predložiť poslancom obecného zastupiteľstva Zmluvu o nájme športového areálu TJ Baník Slovinky.
								
T: do 18.03.2011
Z: Starosta obce
Hlasovanie – za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Marek Bencko, Bc. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková, Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr.
Janka Smreková
Uznesenie č. III/49/2011
Bod 18./ Rôzne
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ Schvaľuje:
Realizáciu Rámového priepustu na Gelnickom potoku podľa projektu vypracovaného Ing. Sekerecom.
B./ Žiada:
Starostu obce predložiť poslancom obecného zastupiteľstva zoznam verejných obstarávateľov na realizáciu Rámového priepustu na Gelnickom potoku.
								
T: do 18.03.2011
Z: Starosta obce
Starostu obce osloviť T – Com o revíziu a úpravu telekomunikačných rozvodov a telekomunikačného vedenia v obci.
								
T: do 31.03.2011
Z: Starosta obce
Hlasovanie – za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Marek Bencko, Bc. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková, Gabriela Kopnická, Mgr Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr.
Janka Smreková
Zapísala: Viera Lenartová							

Podpísané dňa: 21.03.2011 Starosta obce Michal Pačan
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UZNESENIA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Slovinkách konaného dňa 25.03.2011
v zasadacej miestnosti obecného úradu Obce Slovinky
Uznesenie č. IV/50/2011
Bod 2./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A,/ Určuje:
Zapisovateľa zápisnice: Vieru Lenartovú.
Overovateľov zápisnice: Bc. Marcela Ďorka a Mgr. Janku Smrekovú.
Uznesenie č. IV/51/2011
Bod 3./ Voľba návrhovej komisie
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ Volí:
Predsedu návrhovej komisie: Ing. Máriu Grisákovú a členov návrhovej komisie: Gabrielu Kopnickú a Mgr. Janku Smrekovú.
Hlasovanie – za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný ospravedlnený: 1
za: Bc. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková, Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr. Janka Smreková
neprítomný ospravedlnený: Marek Bencko
Uznesenie č. IV/52/2011
Bod 4./ Kontrola plnenia prijatých uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ Berie na vedomie:
Správu o plnení prijatých uznesení.
Uznesenie č. IV/53/2011
Bod 5./ Pripomienky občanov
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ Schvaľuje:
Zámer pomenovania ulíc.
B./ Žiada:
Starostu obce požiadať listom policajný zbor, zdravotnú poisťovňu, sociálnu poisťovňu a živnostenský úrad o vysvetlenie možnosti zmeny osobných dokladov priamo
v obci v súvislosti s pomenovaním ulíc.					
T: do 31.03.2011		
Z: Starosta obce
C./ Ukladá:
Poslancom obecného zastupiteľstva predložiť návrhy na členov komisie na pomenovanie ulíc a v rámci svojich možností získať informácie v súvislosti s pomenovaním
ulíc.								
T: do konca júna 2011
Z: poslanci OZ
Hlasovanie – za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný ospravedlnený: 1
za: Bc. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková, Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr. Janka Smreková
neprítomný ospravedlnený: Marek Bencko
Uznesenie č. IV/54/2011
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ Žiada:
Starostu obce o prípravu informačného letáku o spolupráci občanov s obecným zastupiteľstvom a obecným úradom.
								
T: do 01.04.2011		
Z: Starosta obce
Starostu obce zabezpečiť monitorovanie nakladania a prevozu dreva na základe podnetov občanov obce.
								
T: stály			
Z: Starosta obce
Starostu obce o zabezpečenie kontroly dodržiavania dopravných predpisov a váženia dopravných prostriedkov na prevoz dreva v súčinnosti s policajným zborom
a okresným dopravným inšpektorátom.					
T: do 10.04.2011		
Z: Starosta obce
Starostu obce požiadať právnickú osobu, ktorá skladuje drevo v obci o zabezpečenie čistenia nánosov na obecných komunikáciách.
								
T: do 10.04.2011		
Z: Starosta obce
B./ Ukladá:
Poslancom obecného zastupiteľstva distribuovať informačné letáky.		
T: do 10.04.2011 		
Z: poslanci OZ
Hlasovanie – za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný ospravedlnený: 1
za: Bc. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková, Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr. Janka Smreková
neprítomný ospravedlnený: Marek Bencko
Uznesenie č. IV/ 55/2011
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ Ukladá:
Komisii ochrany verejného poriadku, životného prostredia, lesného a vodného hospodárstva prešetriť podnety pána Jána Mnícha.
								
T: do 10.04.2011		
Z: predseda komisie
Hlasovanie – za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný ospravedlnený: 1
za: Bc. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková, Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr. Janka Smreková
neprítomný ospravedlnený: Marek Bencko
Uznesenie č. IV/56/2011
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ Ukladá:
Poslankyni Gabriele Kopnickej prizvať na zasadnutie obecného zastupiteľstva zástupcu Správy národného parku Slovenský raj.
								
T: do 01.04.2011		
Z: Gabriela Kopnická
Poslankyni Gabriele Kopnickej zistiť podmienky vytvorenia kompostoviska na území obce.
								
T: najbližšie zasadnutie OZ
Z: Gabriela Kopnická
Hlasovanie – za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný ospravedlnený: 1
za: Bc. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková, Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr. Janka Smreková
neprítomný ospravedlnený: Marek Bencko
Uznesenie č. IV/57/2011
Bod 6./ Rozpočet obce
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ Ukladá:
Dopracovať návrh rozpočtu obce v zmysle predložených pripomienok.		
T: do 30.03.2011		
Z: Ing. Anna Krajňáková
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Hlasovanie – za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný ospravedlnený: 1
za: Bc. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková, Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr. Janka Smreková
neprítomný ospravedlnený: Marek Bencko
B./ Schvaľuje:
Návrh rozpočtu obce na rok 2011.
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 3, neprítomný ospravedlnený: 1
za: Bc. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Gabriela Kopnická, Mgr. Janka Smreková
zdržal sa: Ing. Mária Grisáková, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová
neprítomný ospravedlnený: Marek Bencko
C./ Žiada:
Starostu obce zverejniť rozpočet obce na internetovej stránke obce.
T: do 31.03.2011
Z: Starosta obce
Hlasovanie – za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný ospravedlnený: 1
za: Bc. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková, Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr. Janka Smreková
neprítomný ospravedlnený: Marek Bencko
D./ Žiada:
Starostu obce pripraviť návrh rozpočtu obce na rok 2012 tak, aby bol predložený na rokovanie obecného zastupiteľstva najneskôr v decembri 2011.
Hlasovanie – za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný ospravedlnený: 1
za: Bc. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková, Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr. Janka Smreková
neprítomný ospravedlnený: Marek Bencko
Uznesenie č. IV/58/2011
Bod 7./ Rôzne
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ Ukladá:
Komisii finančnej, správy obecného majetku, výstavby a územného plánovania prešetriť podnet pána Jozefa Záhradníka, Slovinky č. 33 a prešetriť stav zosuvu svahu
pri pánovi Jurajovi Fottovi, Slovinky č. 437.					
T: do 02.04.2011		
Z: predseda komisie
Hlasovanie – za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0. neprítomný ospravedlnený: 1
za: Bc. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková, Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr. Janka Smreková
neprítomný ospravedlnený: Marek Bencko
Uznesenie č. IV/59/2011
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ Žiada:
Starostu obce požiadať Podtatranskú vodárenskú spoločnosť, a.s. Poprad o informáciu o postupe prác na rekonštrukcii vodovodného potrubia v časti obce Slovinky
– Dorotea – Štreka. 							
T: do 10.04.2011		
Z: Starosta obce
Hlasovanie – za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný ospravedlnený: 1
za: Bc. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková, Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr. Janka Smreková
neprítomný ospravedlnený: Marek Bencko
Uznesenie č. IV/60/2011
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ Žiada:
Starostu obce pozvať na nasledujúce riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva verejného obstarávateľa pána Ing. Karola Fábryho.
								
T: podľa textu		
Z: Starosta obce
Hlasovanie – za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný ospravedlnený: 1
za: Bc. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková, Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr. Janka Smreková
neprítomný ospravedlnený: Marek Bencko
Uznesenie č. IV/61/2011
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ Ukladá:
Komisii ochrany verejného poriadku, životného prostredia, lesného a vodného hospodárstva predložiť na nasledujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva návrhy
riešení nepriaznivej situácie s túlavými psami.				
T: podľa textu		
Z: Bc. Marcel Ďorko
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomný ospravedlnený: 1
za: Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková, Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr. Janka Smreková
zdržal sa: Bc. Marcel Ďorko
neprítomný ospravedlnený: Marek Bencko
Uznesenie č. IV/62/2011
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ Schvaľuje:
Termín riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva na deň 15.04.2011 s týmto programom:
1./ Pravidelné body
2./ VZN č.1/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Slovinky
3./ Verejné obstarávanie „Rámový priepust“ na Gelnickom potoku – výber obstarávateľa
4./ Rôzne
Hlasovanie – za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný ospravedlnený: 1
za: Bc. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková, Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr. Janka Smreková
neprítomný ospravedlnený: Marek Bencko
Zapísala: Viera Lenartová							

Podpísané dňa: 01.04.2011 Starosta obce Michal Pačan
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Prosba detí z materskej školy
Vážení Slovinčania, milí rodičia!
Od 1. 2. 2011 ste mohli v médiách postrehnúť reklamu na súťaž pre
školy a materské školy organizovanú firmami CIF a DOMESTOS pod
názvom „ Starostlivosťou o svoj domov pomáhajme deťom“. Zmyslom
tejto súťaže je zakúpiť čistiace prostriedky značky Cif alebo Domestos a bločky z predajne poslať do Vami vybranej školy. Obraciame
sa na Vás s prosbou: POMÔŽTE NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLE V
SLOVINKÁCH.
Bločky z predajní, prípadne kópiu z faktúry z podnikov a závodov, kde
ste zakúpili menované čistiace prostriedky doručte do našej MŠ. Zvýšite tak šancu vyhrať v súťaži 10 000 EUR, ktoré by sme mohli použiť
na obnovu a úpravu materskej školy, alebo školského ihriska.
Bližšie informácie o súťaži nájdete na stránke www.rozvojskol.sk.
Za Vašu ochotu a snahu vopred ďakujeme.
Vaše deti z materskej školy

ZDRAVOTNÍCKE OKIENKO
Prvá pomoc pri zastavení
dýchania a činnosti srdca
Zastavenie srdca vedie k smrti človeka.
Pri zastavení dýchania alebo zastavení srdca sa
zastaví prísun kyslíka a najdôležitejšie telesné orgány začnú odumierať ako prvé. Jediným účinným
postupom je včas zistiť zastavenie dýchania a srdca
a okamžite začať s poskytovaním prvej pomoci v
podobe srdcovo-pľúcneho oživovania.
Ako postupujeme?
Zistíme reakciu človeka na podnety: hlasno na neho
zavoláme, jemne ním zatrasieme.
Keď zistíme, že dotyčná osoba nereaguje, s najväčšou pravdepodobnosťou bude v bezvedomí.
Spoznáme to podľa nasledujúcich príznakov:
- modrá farba kože

- čudné, atypické zvuky pri dýchaní (slabé chrčanie)
- alebo spotená a bledá pokožka
Ak je človek v bezvedomí, je dôležité čo najskôr
rozpoznať či osoba dýcha (priložením svojho ucha
k ústam a nosu postihnutej osoby). Keď nepočujeme
jeho výdych, jedná sa o zastavenie dýchania- čo
najskôr voláme tiesňovú linku 112 alebo 155.
Pozor, dýchacie cesty môžu byť upchaté! Musíme
vykonať mierny záklon hlavy, tak sa uvoľnia dýchacie
cesty.
Následne, čo najskôr začneme s vonkajšou masážou
srdca. Podstatou nepriamej masáže srdca je pravidelné rytmické stláčanie a uvoľňovanie hrudnej kosti
oproti chrbtici, tým sa stlačí i srdce a krv sa vypudí

do celého tela. Pri uvoľnení tlaku ruky nedvíhame
z hrudníka.
Masáž srdca robíme v strede hrudnej kosti dlaňami
oboch rúk, rýchlosťou 30 stlačení, po ktorých
nasledujú 2 vdychy. Tento postup 30 stlačení a
2 vdychy opakujeme nepretržite až do príchodu
záchrannej služby.
Každá reťaz je tak silná, ako je silný jej najslabší
článok. Preto aj ten najlepší personál v optimálne
vybavenej nemocnici nestačí, ak nezačneme poskytovať prvú pomoc priamo na mieste zastavenia
srdca a to čo najskôr- ihneď po zastavení srdca.
Zastavenie prísunu kyslíka do mozgu vedie už po 3-4
min k jeho nenávratnému poškodeniu mozgových
buniek- smrti.
MUDr.Pačanová Dagmar
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DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR OBCE SLOVINKY
SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ DHZ
ZA ROK 2010
Dobrovoľný hasičský zbor v našej obci vznikol v roku
1927. Činnosť zboru niekoľko rokov stagnovala.
Počnúc Výročnou členskou schôdzou, ktorá sa
konala 13.3.2010 v priestoroch
Obecného úradu, sa nanovo obnovila činnosť DHZ. Boli vykonané zmeny vo vedení a vo výbore
DHZ. Za predsedu bol jednohlasne zvolený Peter Nemčík,
za členov výboru boli zvolení:
podpredseda, veliteľ – Andrej
Karpinský, tajomník – Kamila
Grisaková, preventivár – Matej Sýkora, pokladník
– Daniela Vysocká, referent mládeže – Romana
Puhallová, a strojník – Michal Petruňa. Boli prijatí
noví členovia. V súčasnosti má DHZ 31 členov.
Začiatky zboru po takejto dlhej pauze boli veľmi
ťažké. Bolo nutné zakúpiť novú výzbroj a výstroj pre
členov zboru a sprevádzkovať techniku. Zakúpili sa
nové hadice typu ,,B,C,, v požadovanej dĺžke cca.
300 m, sada armatúr, prúdnic a savíc a dovybavil sa
príves PS12. Bola zakúpená aj jedna sada hasičskej
výzbroje športového typu, ktorá sa používa výlučne
len pre športovú činnosť. Jedná sa o špeciálne savice 2 ks, sací kôš 1 ks, hadice B75 – NEO AWG
2 ks, rozdeľovač guľový, a prúdnice šport10. Pre
aktívnych členov boli zakúpené pracovné rovnošaty
UBO PS2 s nápisom „hasiči“. Pre súťažné družstvo
bol zakúpený pracovný odev (tričko, montérky).
Najväčšou prekážkou, ku ktorej sme sa postavili,
bola nefunkčná technika. Po menšom upratovaní
na hasičskej zbrojnici sme sa pustili do opravy
hasičskej striekačky PS12. Bolo to dosť náročné.
Obidve striekačky sú staršieho dáta výroby a dosť
značne opotrebované. Jedna striekačka bola v nekompletnom stave. Po týždni opráv sa nám podarilo
spojazdniť jednu striekačku. Nasledovalo skúšanie
striekačky vo forme požiarnych útokov v Lacemberskej a Poráčskej doline. Po dohode s vedením
Futbalového klubu sa tréningy realizujú na futbalovom
ihrisku, kde trénujeme a zároveň polievame ihrisko
v horúcich letných mesiacoch. Dňa 8.5.2010 sme
usporiadali členskú schôdzu pri príležitosti sviatku
Svätého Floriána, ktorá sa uskutočnila na futbalovom
ihrisku v Slovinkách. Po otvorení členskej schôdze
a za pekného počasia sme pre členov zboru a pre
verejnosť predviedli ukážku pripravenosti hasičského
družstva. Ukážka pozostávala z požiarneho útoku,

ktorý sa družstvu podarilo splniť za 45 s. Po schôdzi
a ukážke nasledovalo občerstvenie a voľná zábava.
V závere tohto nádherného dňa sme odohrali ešte
futbalový zápas proti futbalistom FK Baník Slovinky.
S príchodom leta prichádza aj obdobie hasičských
súťaží. Ako prvá bola súťaž v previerkach pripravenosti v Tepličke pri SNV. Bohužiaľ, tejto súťaže sme
sa nezúčastnili z dôvodu poruchy PS12, ktorá vznikla
týždeň pred súťažou, pri zásahu počas povodní
v podniku Kovohuty Krompachy. Urýchlene sme
riešili situáciu, snažili sme sa striekačku opraviť, ale
bohužiaľ nepodarilo sa nám ju dodnes spojazdniť.
Dôvodom poruchy je elektrické zapaľovanie a rôzne
iné poruchy. U tejto striekačky je nutná generálna
oprava. Po zvážení sme sa rozhodli, že dáme dokopy
druhú striekačku PS12. Chýbalo na nej veľa dielov.
S kompletizáciou nám pomohol pán Miloš Bekeš
z Krompách, ktorý nám ju spojazdnil. Oprava síce
trvala dlhšie ako sme predpokladali, ale aj napriek
tomu sme sa chceli zúčastniť ďalšej súťaže, ktorá sa
konala vo Sp. Vlachoch. Preto sme požiadali pána
Wolfa z DHZ Krompachy o zapožičanie striekačky
za čo sme mu veľmi vďační. Ďalšie súťaže sme už
odsúťažili so svojou vlastnou striekačkou.
Zúčastnili sme sa súťaží:
Sp. Vlachy		
(11. miesto, čas: 22,31s.)
Smižany		
(8. miesto, čas: 27,50s.)
Krompachy – nočná (7. miesto, čas: 31,24s.)
Krompachy – denná (5. Miesto, čas: 29,31s.)
Toľko k súťažnej činnosti.
Z pracovnej činnosti: Počas roka 2010 nás postihla
ďalšia vlna povodní, pri ktorých sme sa zúčastnili
a pomáhali zmierňovať následky tejto povodne.
Pomáhali sme napĺňať vrecia pieskom a spevňovať brehy vrecami a smykmi v lokalitách Slovinky
– Kolónia a v strede obce pri obchode Konzum.
Súčasne sme pracovali pri odčerpávaní spodných
vôd z pivničných priestorov rodinného domu pána
Hrabovčina. Pri ďalšej a ničivejšej povodni, pri ktorej
sa vyliala rieka Hornád, sme boli privolaní na pomoc
do závodu Kovohuty Krompachy, k odčerpaniu
vody z čerpačky, od ktorej závisel chod nepretržitej
prevádzky v závode. Pri prvom pokuse sa nám
nenávratne pokazila striekačka a ďalší pokus už bol
bezvýznamný, nakoľko rapídne stúpala hladina vody.
S problémami s technikou sme sa stretávali po celý
rok a tieto problémy pretrvávajú dodnes. Dúfame
že s týmto problémom sa nebudeme trápiť naveky.
S doteraz jedinou funkčnou striekačkou sa zúčastňujeme súťaží a zároveň vykonávame aj pracovnú

činnosť, čo by sa nemalo robiť. Táto striekačka je
staršej výroby a výkonovo nepostačuje súčasnému
štandardu hasičských súťaží. Je potrebná prestavba
striekačky PS12 na vyšší výkon, ktorá stojí nemalé
peniaze. Dúfame že v spolupráci z Obecným úradom sa nám to podarí. V závere roka po poslednej
súťaži sme päť dní vypomáhali spoločnosti Rudné
Bane B. Bystrica pri prebíjaní kanálového priepustu
v časti obce Kolónia pri reštaurácii Barbora. Priepust
križuje hlavnú cestu v dĺžke cca 14 metrov. Bol celý
upchatý štrkom a odpadom z nedávnych povodní.
Na prebíjanie sme použili striekačku PS12 s jedným
prúdom a prúdnicou typu „B“. Bolo to dosť náročné,
ale v spolupráci s pracovníkmi Rudných Baní sa
nám to nakoniec podarilo. Po všetkých súťažiach
a činnostiach sme zazimovali techniku a uskladnili
výzbroj.
Toto bolo také rýchle zosumarizovanie činnosti
Dobrovoľného hasičského zboru za rok 2010.
Týmto by som sa chcel poďakovať všetkým členom
za aktívnu aj prispievajúcu činnosť v minulom roku
v Dobrovoľnom hasičskom zbore.
Mesačný prehľad udalostí:
Marec 2010:
13. 3. – Výročná členská schôdza
20. 3. – upratanie zbrojnice a oprava striekačky
PS12 –1
26. 3. – nákup hasičskej výzbroje a výstroje (priebežne počas roka)
Apríl 2010:
1. 4. – brigáda – upratanie priestorov baru na OÚ
3. 4. – usporiadanie diskotéky v Kultúrnom dome
8. 4. – oprava striekačky PS12 – 1
9. 4. – oprava striekačky PS12 – 1
16. 4. – oprava striekačky PS12 – 1, príprava na
súťaž
Máj 2010:
5. 5. – údržba historickej striekačky PS16
8. 5. – členská schôdza – sviatok Svätého Floriána,
príprava na súťaž
31.5. – technický zásah pri povodniach 2 x
Jún 2010:
3. 6. – technický zásah pri povodniach
4. 6. – technický zásah pri povodniach
5. 6. – oprava striekačky PS12 – 1, príprava na
súťaž
26. 6. – súťaž Sp. Vlachy (zapožičaná striekačka)
Júl 2010:
10. 7. – oprava striekačky PS12 – 2
17. 7. – spojazdnenie stĺpu na sušenie hadíc
31. 7. – brigáda na hasičskej zbrojnici (rekonštrukcia
kúpeľne)
Aug. 2010:
14. 8. – príprava na súťaž, údržba výzbroje
15. 8. – súťaž Smižany
Sept. 2010:
5. 9. – údržba striekačky
7– 9. 9. – výpomoc pri prebíjaní kanálového priepustu (Kolónia)
11. 9. – súťaž Krompachy – nočná
13 – 14. 9. – výpomoc pri prebíjaní kanálového
priepustu (Kolónia)
18. 9. – súťaž Krompachy – denná
Okt. 2010:
2. 10. – údržba vozíka PS12 a upratanie zbrojnice
30. 10. – zazimovanie techniky a uskladnenie
výzbroje
Dec. 2010:
1. 12. – technický zásah – likvidácia požiaru stodoly
Peter Nemčík, predseda DHZ
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY
Literárne okienko detí ZŠ Slovinky
V novej rubrike nášho časopisu vám chceme predstaviť literárnu tvorbu našich detí, žiakov ZŠ Slovinky. Tieto
práce sú ukážkou tvorivosti detí na rôznych vyučovacích hodinách, napr. na hodinách slovenského jazyka,
biológie či občianskej náuky.
Nasledujúce ukážky sú prácou detí na hodinách biológie. Žiakom 8.ročníka bola zadaná úloha navrhnúť
expedíciu do sopečnej oblasti a vytvoriť plán zájazdu na sopku Etnu alebo Vezuv. Nikola Ďorková sa s touto
úlohou popasovala takto:

Etna
Dňa 29. 6. 2010 sa 3 muži, ktorí mali radi dobrodružstvo rozhodli, uskutočniť výlet na sopku Etna. Etna je
aktívna sopka nachádzajúca sa na východnom pobreží Sicílie pri Taliansku. Je to najväčšia sopka v Európe
vysoká 3 350 metrov. Ako skúsení odborníci si zbalili záchranárske i horolezecké pomôcky. Tiež si zbalili
náhradné oblečenie, obuv a aj nejaké jedlo pre ich vyhladnuté krky. Mali veľmi bujnú predstavu o tom, ako
to tam bude vyzerať. Všade vysoké stromy, sem tam rozkvitnutý kvet a medzi tým všetkým jedna obrovitánska
sopka. S balením problém nemali, lebo sa na Sicíliu chceli dostať čo najskôr. Lenže v tom zhone si zabudli
rezervovať letenky. Tak hneď volali do cestovnej agentúry, kde im oznámili zlú správu. Najbližšie lietadlo im
letelo až na druhý deň ráno. Tak si ešte skontrolovali batožinu, nastavili budíky na 06:00 a išli sa poriadne
vyspať. Ráno sa všetci traja stretli na už vopred dohodnutom mieste pri fontáne, odkiaľ si vzali taxík až na
Letisko v Bratislave. Po príchode na letisko si vyzdvihli letenky aj na cestu späť, čo ich vyšlo okolo 2 691€
a čakali na oznámenie ich letu . To nepotrvalo dlho a tak sa spolu s ostatnými cestujúcimi premiestnili do
lietadla, ktoré na nich už čakalo. Uložili si batožinu a pohodlne sa usadili. Počas letu mali 3 zastávky v Prahe
a Ríme až nakoniec po 8:45 hod. lete pristáli na letisku ALITALIA v Lamenzia-terme. Francúzština im problém
nerobila lebo tam už boli viackrát na rôznych expedíciách. Z Lamenzia- terme šli výletným autobusom až do
prístavu v Reggio di Calabria, odtiaľ loďou až do prístavu v Messine na Sicílii a odtiaľ zasa autobusom až
priamo k hotelu pri sopke. Letenky späť mali už rezervované o 5 dní neskôr preto nechceli meškať ani minútu
a rýchlo ísť skúmať sopku. Ale keďže bolo už veľa hodín, radšej sa ubytovali v hoteli a skúmanie nechali na
ďalší deň. Na druhý deň sa po raňajkách vybrali obdivovať prírodu a všetko, čo sa len dalo. Výskumníci boli
natoľko zvedaví, že sa chceli dozvedieť, ako vyzerá sopka na samom vrchu. Ale fakt bol taký, že sopka bola
aktívna a tak nebolo možné, aby sa k nej niekto priblížil z takej blízkosti. Ale oni mali plán. Celé ďalšie dva dni
zhotovovali plán, ako sa ta dostať. Až keď bol hotový, uvedomili si, akej chyby sa dopustili. Cesta nahor by im
bola zabrala veľa času, ktorý však nemali, lebo mali letenky vopred rezervované a tak museli stihnúť svoj let.
Tak zbytočne strácali čas nemožným, namiesto objavovania a obdivovania krásy. Celí nešťastní sa pobalili
a autobusom odcestovali späť do prístavu v Messine a odtiaľ loďou do Lamenzia-terme na letisko. Cesta
späť im trvala 7:25 hod., lebo sa nikde nezastavovali. Tak mali dosť času zamyslieť sa nad svojou hlúposťou.
Boli natoľko zaslepení túžbou po dosiahnutí cieľa, že si ani neuvedomovali, čo ich to bude stáť. Zo svojho
správania boli znechutení, ale aspoň si boli istí, že v budúcnosti rovnakú chybu už nikdy viac nezopakujú.
Tak sa rozlúčili, pobrali domov a odvtedy konali len po dôkladnom zvážení situácie.
Žiaci 5. ročníka pri preberanej téme ,,Huby“ dostali za úlohu vytvoriť na danú tému krátke básničky.
Huby
Hríb, bedľa, kuriatko
Pochutná si na nich aj zvieratko.
Muchotrávka, hodvábnica,
Už ťa volá nemocnica.
Ak sa v hubách nevyznáš,
Tak ich radšej nezbieraš.
Monika Marasová

Hubka
Jedna hubka, druhá hubka,
Už ich v koši máme pár,
Bude z toho praženička,
ja si na nej pochutnám.
Stephanie Škorupková

Na hodinách občianskej výchovy sa žiaci 9. ročníka
zaoberali témou „Životné prostredie“.
Svoj názor na riešenie tejto závažnej otázky vyjadril
aj Ján Maras.

Ekologické problémy sveta
Ekologické problémy sveta sa týkajú mňa, vás,
učiteľov a taktiež aj našej Zeme. Z hromadného
znečisťovania vyzerá naša Zem ako opitý muž nad
tri promile alkoholu s troškou marihuany a kokaínu.
A preto môžeme smútkom povedať, že naša Zem je
„chorá“.A nemáme sa čo čudovať, keď medzi najhlavnejšie ekologické problémy sveta patrí : znečisťovanie ovzdušia, poškodzovanie zdravia ľudí, kyslé
dažde, skleníkový efekt, zväčšovanie ozónovej diery,
znižovanie tvorby kyslíka, znečisťovanie vôd, úbytok
pôdy, nadmerné čerpanie nerastných zdrojov, nárast
objemu odpadov a problémy ich odstraňovania…
Ale za všetky problémy si môžeme sami. A teraz, ako
to riešiť? Túto otázku ste si niektorí možno kládli.
A ako vyzerala vaša odpoveď? Ja som sa nad tým
taktiež zamýšľal. A napadlo ma to, že najprv by som
zastavil a taktiež zbúral všetky jadrové a tepelné elektrárne a nahradil ich vodnými a veternými elektrárňami a tým by som minimalizoval tvorbu skleníkového
efektu. Slnečné žiarenie by bolo slabšie a pomaly
by sa strácali niektoré choroby na svete. Zastavil by
som výrobu lesných strojov alebo zastavil hromadné
vyrubovanie lesov a lesných porastov. A tým by sa
zvýšila výroba kyslíka. Prikázal by som recyklovať
odpad, zakázal by som ho len tak pohadzovať po
lúkach, poliach a pasienkoch. Bol by som za prísnejšie tresty za vlievanie toxických látok do vôd, riek
či potokov. Možno ste si niektorí hovorili, že sa to
nedá, lebo nie sme prezidenti.
Ale to je hlúposť, nemusím byť poslancom, veľvyslancom alebo prezidentom. Stačí, keď budem tým, kým
som, človekom, ktorý má chrániť a udržiavať našu
Zem v čistote.

ŠPORTOVÁ SPRÁVA FK BANÍK SLOVINKY
Na úvod športovej správy chceme oboznámiť verejnosť a športových fanúšikov, k akým zmenám
v klube došlo a taktiež aká bola jarná príprava
u A mužstva, dorastu a žiakov. Hodnotenie minulej
polovice sezóny sme uviedli v poslednom Slovinskom občasníku minulého roku. Najväčšie zmeny
sme urobili u dospelých z dôvodu, že posledné
zápasy odohratej polovice súťaží boli jednoznačne
odfláknuté v prospech niektorých hráčov, ktorým
sme umožnili hosťovanie v inom klube a niektorí sa
do dnešného dňa neozvali, lebo ich trápi svedomie.
Osobne ako prezident klubu som s ich morálkou
a výkonom na ihrisku už dlhšiu dobu nebol spokojný
a čakal som na príležitosť, aby to sami potvrdili, že
zápasy odflákli v prospech mužstva, do ktorého sa
sami žiadali, preto sa aj výročná členská schôdza
konala v oneskorenom čase 6.3.2011, kde už boli
pritlačení a nastal čas, kde bolo treba už riešiť prestupy a hosťovanie. Kôli neutrálnym pripomienkam
športových fanúšikov, že obec reprezentuje dosť
veľa hráčov z okolia a nie domáci, sme sa rozhodli,
že A mužstvo doplníme hráčmi z dorastu, ktorí sú už
dosť vyspelí na to, aby mohli odohrať za dva dni dva
zápasy. Poniektorí taktiež navštevujú športovú školu,
v ktorej denne absolvujú futbalovú prípravu.

Jarnú tréningovú prípravu sme začali už siedmeho
januára dvakrát týždenne. Tréningov sa zúčastňovalo 20 až 25 hráčov. Najväčšia spokojnosť bola
s dorastom. U A mužstva veľa hráčov cestuje za
prácou do väčších vzdialeností. Najmenej sme sa
venovali príprave žiakov, u ktorých sme nemohli
vytvoriť podmienky, ktoré ako pre mládež potrebujú.
Dorast a A mužstvo z dôvodu šetrenia domáceho
futbalového ihriska chodievali trénovať na veľmi
známe odkalisko Sloviniek. S jarnou prípravou sme
mali veľké problémy a museli sme si siahnuť do
vlastných vreciek veľmi hlboko, aby sme urobili prípravu takú, aby sa futbalový klub nezrušil. Najväčším
problémom pre futbalový klub boli noví poslanci, ktorí
si neuvedomujú, že s futbalom sa pracuje dvanásť
mesiacov v roku, keď chceme niečo dosiahnúť. Ešte
to tu nebolo, aby žiaci mali dvojmesačnú prestávku,
dospelí sa nezúčastnili na turnaji o pohár predsedu
SOFZ, kde všetky mužstvá z okolia, nemali v tom
žiadny problém a rozpočet bol schválený v týždni,
v ktorom začína sezóna. Keď som osobne žiadal začiatkom roka finančnú podporu, ktorú sme každý rok
začiatkom roka dostali, bola nám zamietnutá a vina
sa dala na bývalých poslancov, že je to ich chyba
a vec bola vyriešená. Noví poslanci zabudli na sľub,

že budú obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov. Do
dnešného dňa nám nová predsedníčka komisie pre
školstvo, kultúru a šport v ničom nepomohla a vôbec ani nejaví záujem o FK a máme jeden štvrťrok
za nami. Aj zimné školské prázdniny mohli byť na
klzisku ešte o nejaké dni dlhšie, lenže rozhodnutie
pani predsedníčky nám v tom zabránilo.
Dňa 6.3.2011 sa uskutočnila výročná schôdza FK
Baník Slovinky, na ktorej bola dosť veľká účasť. Na
schôdzi sme hodnotili minulý ročník FK, hospodárenie za rok 2010, hodnotenie jesennej časti,
údržbu športového areálu a prebiehala aj diskusia,
do ktorej sa zapojila väčšia časť prítomných, najmä
starší páni.
Schôdzi sa zúčastnil aj zástupca starostu, pán Milan
Ferenc, ktorému chceme tiež poďakovať za jeho
príhovor a povzbudenie do ďalších majstrovských
zápasov a skrášľovanie futbalového areálu, v ktorom
nám bude taktiež na pomoci.
Pavol FAJTH, prezident FK

14

SLOVINSKÝ OBČASNÍK

marec 2011

KARNEVAL

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

MAREC – MESIAC KNIHY

V rámci fašiangového obdobia sme aj na našej
škole zorganizovali stretnutie rôznych rozprávkových
bytostí, čarodejníkov či strašiakov. 11. februára 2011
sa nám predviedli krásne a nápadité masky, ktoré
ukázali rôzne zábavné tanečné kreácie na parkete
v telocvični. Zástupca ZRPŠ a nezávislá porota
ohodnotila najkrajšie z týchto karnevalových masiek
a odmenila ich peknými cenami.
Na druhý deň, v sobotu 12. februára 2011 sa stretli
masky znova. Na ľade ZŠ Slovinky v spolupráci s
FK Baník v zastúpení pánom Fajthom a ObÚ zorganizovali už II. ročník masiek na korčuliach. Šmolko,
čarodejnica, chrobáčik, včielka či mušketier ukázali,
že aj keď sú z rozprávkového sveta, vedia korčuľovať
a neboja sa zimy. Povzbudiť nás prišli dokonca z
ďalekého Ruska v podobe masiek krásnej Nastenky
a silného Ivana. Aj tieto karnevalové masky na korčuliach boli odmenené krásnymi cenami a určite si
odniesli aj dobrý pocit z tohto stretnutia.
Všetkým organizátorom a maskám ďakujeme a
tešíme sa na stretnutie opäť o rok.
PaedDr. Lenka Dzuriková,
zástupkyňa riaditeľky školy

Nástup dieťaťa do školy je pre každú rodinu určite
veľkou udalosťou, ktorá zo sebou prináša veľa radosti, hrdosti, no i určité obavy.
Na to, aby dieťa mohlo nastúpiť povinnú školskú

„Nemilovať knihu, znamená nemilovať múdrosť a nemilovať múdrosť, znamená stávať sa hlupákom.“
		
(Ján Ámos Komenský)

dochádzku musí absolvovať zápis do I. ročníka.
3. februára 2011 sme sa s budúcimi prvákmi a ich
rodičmi stretli v priestoroch našej základnej školy.
Po privítaní a úvodom slove naši budúci žiaci s veľkým otáznikom v očiach očakávali, čo sa bude diať.
Kým rodičia týchto detí vybavovali všetky písomné
náležitosti, škôlkári písali, kreslili, maľovali a za prítomnosti svojich učiteliek z MŠ a pani psychologičky
Mgr. Katovej ukázali svoju šikovnosť. Rozoznávali
farby, čísla, recitovali básničky, spievali pesničky,
dokonca si aj zatancovali. Príjemné chvíle strávené
v spoločnosti budúcich prvákov veľmi rýchlo ubehli
a okrem pekných zážitkov si tieto deti odniesli i malú
pozornosť – darčekovú taštičku, v ktorej okrem iných
vecí našli aj sladkú maškrtu.
Pri mojej otázke „Koľkí z vás sa tešia do školy?“,
dali ruky hore skoro všetky deti. Prajem im, aby im
tá radosť a odhodlanie vydržali a v septembri k nám
s radosťou do I. ročníka nastúpili.
PaedDr. Lenka Dzuriková
zástupkyňa riaditeľky

Už tradične mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i mesiacom knihy. Kniha, najväčší priateľ
človeka od vynálezu kníhtlače patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých.
Aj v našej škole sme v mesiaci marec viac zdôrazňovali potrebu čítania a dôležitosti kníh a podporovali
trvalý záujem o knihy. Žiaci 1. stupňa, vrátane prvákov
sa tešili zo svojich vlastných kníh, ktoré vyrábali. Starší žiaci si mohli vyskúšať vlastnú tvorbu básní.
Naša škola ponúka žiakom vypožičiavať si knihy zo
školskej knižnice a to počas celého roka, nielen v
marci, čo veľa žiakov pravidelne využíva.
Žiaci mali možnosť rozšíriť si vedomosti o výrobe
kníh aj prostredníctvom prezentácií, ktoré sa tešia
veľkej obľube. Už aj u žiakov 1. ročníka sme dokázali
prebudiť záujem o čítanie kníh a detských časopisov.
Všetci žiaci sa tiež zapojili do školského kola súťaže
„Hviezdoslavov Kubín“, pričom najlepší dostali možnosť reprezentovať školu.
Myslíme si, že naši žiaci pochopili, že na knihy nemožno zabúdať, majú nezastupiteľnú úlohu v živote
a nie sú ničím nahraditeľné.
Mgr. Kleinová, Mgr. Krompaská

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – 57. ročník v umeleckom prednese poézie a prózy
Ó, mojej matky reč je krásota,
je milota, rozkoš, láska svätá!
Je, vidím, cítim, celok života!
Môj pokrm dobrý, moja čaša zlatá,
a moja odev, ktorej neviem ceny…
Buď požehnaný, kto sa pohodil
v tom so mnou, trvá pri tom nepremenný!
Buď kliaty, kto sa zaprel, odrodil…
Pavol Országh Hviezdoslav
V jednej z tried našej školy sa 16. februára stretli
milovníci beletrie, aby vlastným pričinením vniesli do
reality všedných školských dní slávnostnú atmosféru.
Recitátori svojimi umeleckými prednesmi zastavili
na malú chvíľku lavínu každodenných školských
povinností, úloh, príprav... Stretli sa, aby sa spoločne započúvali, pochopili a precítili to, čo bolo na
počiatku, to, čo pohladí i zraní, čo spojí i rozdelí, to,
čím mnoho ráz plytváme a vypúšťame z úst bez rozmyslu. Áno, slávnostne ladené popoludnie v strede
týždňa patrilo majstrovstvu slova, reči, najkrajšiemu
rodnému jazyku.
Poslaním stretnutia recitátorov a priateľov umeleckého slova bolo prehĺbiť literárne poznanie žiakov,
kultivovať reč, rozvíjať ich tvorivosť, schopnosť precítiť a prezentovať naučený text vhodným využitím
zvukových vlastností reči.
Členovia poroty hodnotili veku zodpovedajúci,
primeraný výber textu, tvorivé uplatnenie zvukových
vlastností reči, gestá, mimiku, posturiku, precítenosť
prednesu a schopnosť pútavou recitáciou zaujať.

Úspešnými a nádejnými recitátormi či objavmi školského kola boli:
I. kategória (žiaci II. – IV. ročníka)
POÉZIA
1. miesto – HUDÁKOVÁ Barbora
2. miesto – ŠČURKA Marek
3. miesto – VOLAVKA Daniel
PRÓZA
1. miesto – KENDROVÁ Aneta
2. miesto – MNICHOVÁ Katarína
3. miesto – MARASOVÁ Martina
II. kategória (žiaci V. – VII. triedy)
POÉZIA
miesto – PERHÁČOVÁ Alica
miesto – MARASOVÁ Monika
miesto – MIŽIKÁROVÁ Zuzana
PRÓZA
1. miesto – ČARNÁ Tamara
2. miesto – BRUTOVSKÁ Katarína
miesto – NAGYOVÁ Alexandra
III. kategória (žiaci VIII. – IX. triedy)
POÉZIA
1. miesto – MARSCHALLOVÁ Mária
2. miesto – RUŽBARSKÁ Viktória
3. miesto – KRAJŇÁK Jozef
PRÓZA
1. miesto – MARAS Ján
2. miesto – ĎORKOVÁ Nikola
3. miesto – FRYCOVÁ Lucia
4. miesto – MARAS Jozef

Z recitačného popoludnia si odniesli vecné ceny
nielen najlepšie pripravení recitátori,
ale aj všetci tí, ktorí sa školskej recitačnej prehliadky nezľakli a prišli medzi
nás. Dvaja najlepší recitátori z každej
kategórie poézie a prózy postúpili do
vyššieho spádového (obvodného)
kola súťaže, ktoré sa uskutočnilo 16.
marca v Základnej škole, Komenského 6 v Spišských Vlachoch. Aj tu
svojím prednesom porotu oslovili naši
nádejní recitátori. Niektorí sa v silnej
konkurencii recitátorov z iných škôl
dokázali aj umiestniť.
Ocenenými žiakmi spádového (obvod.) kola boli:
II. kategória
POÉZIA
1. miesto – PERHÁČOVÁ Alica
III. kategória
PRÓZA
3. miesto – MARAS Ján
Všetkým tým, ktorí nás dokázali majstrovaním so slovom očariť, upútať,
osloviť, pohladiť, rozveseliť i rozžialiť
ďakujeme a už teraz sa tešíme na
ďalšie stretnutia s mladými priateľmi
umeleckej literatúry, nádejnými recitátormi.
Spracoval PaedDr. Vojtech Peter
SCHÖNVICKÝ
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