ZÁPISNICA
zo zasadania Obecného zastupiteľstva obce Slovinky, konaného dňa 08.12.2020 v
Slovinkách.

Prítomní:
Poslanci: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Jana Bencková, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Bc.
Jozef Mnich, Jaroslav Pačan, Mgr. Patrik Stajsko
Zapisovateľka: Mgr. Lucia Marschallová
Ostatní prítomní: podľa prezenčnej listiny
1. Otvorenie
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Slovinky otvorila o 16:56 hod. starostka obce Bc.
Gabriela Kopnická, ktorá privítala všetkých prítomných. Konštatovala, že zasadnutie je zvolané
v súlade so zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Obecné zastupiteľstvo sa zišlo v počte 6 poslancov z celkového počtu 7, takže je uznášania
schopné.
2. Schválenie programu rokovania
Bc. Gabriela Kopnická, starostka obce Slovinky predniesla návrh programu rokovania
obecného zastupiteľstva podľa pozvánky. Podľa § 12 ods. 4 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení sa návrh programu rokovania oznamuje a zverejňuje na úradnej tabuli aspoň tri dni
pred zasadnutím obecného zastupiteľstva. Návrh programu následne predložila poslancom na
schválenie.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
D./ Schvaľuje:
Program rokovania obecného zastupiteľstva
1./ Otvorenie zasadnutia
2./ Schválenie programu zasadnutia
3./ Voľba návrhovej komisie
4./ Voľba overovateľov zápisnice
5./ Pripomienky občanov
6./ Interpelácie poslancov
7./ Správa o stave plnenia uznesení
8./ Správa o výsledku kontroly
9./ Návrh VZN č. 2/2020 o podmienkach poskytovania dotácií
10./ Návrh VZN č. 3/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku MŠ
11./ Súdny spor vo veci zrušenia uznesenia OZ
12./ Majetkové záležitosti

13./ Rozpočtové opatrenia
14./ Rôzne
15./ Záver
Hlasovanie - za: 6, neprítomný:1
Za: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Jana Bencková, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Bc. Jozef
Mnich, Jaroslav Pačan,
Neprítomný: Mgr. Patrik Stajsko
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

3. Voľba návrhovej komisie
Bc. Gabriela Kopnická, starostka obce Slovinky navrhla za predsedu Bc. Jozefa Mnicha
Rozprava: bez pripomienok a návrhov
O návrhu dala hlasovať.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
I./ Volí:
Predsedu návrhovej komisie Bc. Jozefa Mnicha
Hlasovanie - za: 6, neprítomný:1
Za: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Jana Bencková, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Bc. Jozef
Mnich, Jaroslav Pačan,
Neprítomný: Mgr. Patrik Stajsko
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý
Bc. Gabriela Kopnická, starostka obce Slovinky navrhla za člena Ing. Janu Benckovú
Rozprava: bez pripomienok a návrhov
O návrhu dala hlasovať.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
I./ Volí:
Člena návrhovej komisie Ing. Janu Benckovú
Hlasovanie - za: 5, zdržal sa: 1, neprítomný:1
Za: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav
Pačan,
Zdržal sa: Ing. Jana Bencková

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

4. Voľba overovateľov zápisnice
Bc. Gabriela Kopnická, starostka obce Slovinky navrhla za overovateľov zápisnice Mgr. Janu
Adamisovú a Jozefa Hudeca

Rozprava: Bez pripomienok a návrhov
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
I./ Volí
Overovateľa zápisnice Mgr. Janu Adamisovú
Hlasovanie - za: 6, neprítomný:1
Za: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Jana Bencková, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Bc. Jozef
Mnich, Jaroslav Pačan,
Neprítomný: Mgr. Patrik Stajsko
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý

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

5. Pripomienky občanov
P. Margita Novotná – spýtala na stav riešenia žiadosti o odkúpenie pozemku.
Mgr. Jana Adamisová informovala, že komisia bude zvolaná koncom decembra
Ing. Mária Grisáková- upozornila na kontajner na sklo v Poráčskej doline, sú pri ňom vrecia
s odpadom, je potrebné dať oznam zakazujúci ukladať ukladať odpad k nádobám na sklo.

6. Interpelácie poslancov
Poslanci obecného zastupiteľstva nepredložili žiadne nové interpelácie.

7. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
Bc. Gabriela Kopnická, starostka obce Slovinky predložila poslancom OZ v zmysle uznesenia
č. IX/92/2015 OZ v Slovinkách materiál na riadne zasadanie k bodu kontrola plnenia uznesení.
Správa o plnení uznesení bude predkladaná ako stály bod rokovania OZ. V správe o plnení sú
premietnuté uznesenia so stavom ich plnenia v troch tabuľkách.
Rozprava: 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 1.12.2020
Hlasovanie - za: 6, neprítomný:1
Za: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Jana Bencková, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Bc. Jozef
Mnich, Jaroslav Pačan,
Neprítomný: Mgr. Patrik Stajsko
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý

8. Správa o výsledku kontroly
JUDr. Ing. Stanislav Kandrik LL.M., hlavný kontrolór obce predniesol poslancom obecného
zastupiteľstva dôvodovú správu. V zmysle ust. § 18f ods. 1 písm. h/ zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“),
predkladá hlavný kontrolór obecnému zastupiteľstvu na Slovinkách správu o výsledku
vykonaných kontrol.
Hlavný kontrolór postupuje pri výkone kontrolnej činnosti v súlade s ustanoveniami zákona
o obecnom zriadení, zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
„SPRÁVA HLAVNÉHO KONTROLÓRA O VÝSLEDKU KONTROLY
č. 2/2020
Hlavný kontrolór obce Slovinky na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok
2020 vykonal
„Kontrolu vybavovania sťažností a petícií za rok 2019“
I. VŠEOBECNÉ NÁLEŽITOSTI

Oprávnená osoba: JUDr. Ing. Stanislav Kandrik, LL.M, hlavný kontrolór obce Slovinky
Kontrolovaný subjekt: Obecný úrad Slovinky, Slovinky č.58, 053 40 Slovinky, IČO:
00329550
Označenie kontroly: Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2019
Cieľ kontroly: - preveriť dodržiavanie a uplatňovanie zákona č. 9/2010 Z. z.
o sťažnostiach, zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v z. n. p.
a Smernice č. 1/2017 o vybavovaní sťažností a petícií
- preveriť dodržiavanie zákonného postupu pri vybavovaní sťažností a
petícií vrátane zabezpečenia, resp. vyhotovenia predpísaných
písomností,
- preveriť dodržiavanie príslušnosti na vybavovanie sťažnosti a petícií
z hľadiska osôb, ktoré sťažnosti a petície prešetrujú a vybavujú,
- preveriť dodržiavanie zákonných lehôt na vybavovanie sťažností a
petícií
Kontrolované obdobie: rok 2019
Miesto Obecný úrad Slovinky, Slovinky č. 58, 053 40 Slovinky
a čas vykonania kontroly: v čase od 23.11.2020 4

II. VÝSLEDOK KONTROLY – OPIS ZISTENÝCH NEDOSTATKOV
A. Kontrola vybavovania sťažností za rok 2019
1. Základné informácie o predmete kontroly a právna úprava v oblasti vybavovania a
prešetrovania sťažností
Oblasť vybavovania a prešetrovania sťažností v podmienkach samosprávy obce Slovinky sa v
priebehu kontrolovaného obdobia riadila týmito normami:
- Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o
sťažnostiach“)
- Zásady vybavovania sťažností a petícií v podmienkach Obce Slovinky ( s účinnosťou odo dňa
05.03.2012)
Podľa ust. § 3 ods. 1 zákona o sťažnostiach je sťažnosť podanie fyzickej alebo právnickej osoby,
ktorým
a) sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva,
že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy,
b) poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých
odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy.
Zároveň podľa ust. § 10 ods. 1 citovaného zákona majú orgány verejnej správy povinnosť viesť
centrálnu evidenciu sťažností oddelene od ostatných písomností, pričom zákon ďalej určuje aké
údaje musí evidencia obsahovať.
Zásady vybavovania sťažností a petícií v podmienkach Obce Slovinky ( s účinnosťou odo dňa
05.03.2012) upravuje podrobnosti týkajúce sa vedenia centrálnej evidencie sťažností.
Tato smernica je už neaktuálna nakoľko odvtedy boli už príslušne zákony niekoľkokrát
novelizované.
V roku 2019 neboli v evidencii sťažností obce Slovinky zaevidované žiadne sťažnosti.
B. Kontrola vybavovania petícií za rok 2019
1. Základné informácie o predmete kontroly a právna úprava v oblasti vybavovania a
prešetrovania sťažností
Oblasť vybavovania a prešetrovania petícií v podmienkach samosprávy obce Slovinky sa v
priebehu kontrolovaného obdobia riadila týmito normami:
- Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len „petičný
zákon“)
- Zásady vybavovania sťažností a petícií v podmienkach Obce Slovinky ( s účinnosťou odo dňa
05.03.2012)
Podľa ust. § 1 ods. 1 petičného zákona má každý právo sám alebo s inými obracať sa vo veciach
verejného záujmu alebo iného spoločného záujmu so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami (ďalej
len „petícia“) na orgány verejnej moci..
V roku 2019 nebola v evidencií petícií obce Slovinky zaevidovaná petícia.
III. KONTROLA OPATRENÍ PRIJATÝCH NA NÁPRAVU NEDOSTATKOV
ZISTENÝCH KONTROLOU USKUTOČNENOU V ROKU 2019

Kontrolou vybavovania sťažností a petícii za rok 2019 neboli zistené nedostatky súvisiace s
nedodržiavaním procesného postupu upraveného v internej smernici o vybavovaní sťažností a
petícii.
Jediný zistený nedostatok sa týkal smernici ktorá je už neaktuálna nakoľko odvtedy boli už
príslušne zákony niekoľkokrát novelizované.
Pre účel odstránenia zistených nedostatkov a príčin ich vzniku bolo kontrolovanému subjektu
odporučené:
- v súlade s platnou právnou úpravou pripraviť novú smernicu.
IV. ZÁVER
Vykonanou kontrolou bolo preverené dodržiavanie zákonného postupu vybavovania sťažností
a petícií. V rámci plnenia zákonných povinnosti vyplývajúcich z príslušných právnych
predpisov (zákon o sťažnostiach, zákon o petičnom práve) neboli zistené nedostatky.“
Rozprava: Bez pripomienok a návrhov
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ Berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra o výsledku vykonanej kontroly 2/2020 zo dňa 30.11.2020
Hlasovanie - za: 6, neprítomný:1
Za: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Jana Bencková, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Bc. Jozef
Mnich, Jaroslav Pačan,
Neprítomný: Mgr. Patrik Stajsko
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý

9. Návrh VZN č. 2/2020 o podmienkach poskytovania dotácií
Bc. Jozef Mnich, zástupca starostky obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva
dôvodovú správu. „Doteraz platné Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 o podmienkach
poskytovania dotácií z rozpočtu obce Slovinky v znení dodatku č. 1/2015 neupravuje niektoré
prípady, ktoré pri čerpaní dotácií v praxi nastali a zároveň čiastočne nespĺňa požiadavku súladu
s aktuálnou právnou úpravou .
Z uvedeného dôvodu je obecnému zastupiteľstvu predložený na prerokovanie a schválenie
predmetný návrh nariadenia.
V rámci desaťdňovej lehoty na pripomienkovanie návrhu neboli uplatnené žiadne pripomienky
od fyzických alebo právnických osôb.
Stanovisko Komisie ekonomickej, správy obecného majetku k návrhu nariadenia bude
predložené na zasadnutí obecného zastupiteľstva.“

Rozprava:
V rozprave vystúpili Bc. Jozef Mnich, Ing. Anna Krajňáková, Ing. Mária Grisáková a JUDr.
Ing. Stanislav Kandrik LL.M..
Po ukončení rozpravy Bc. Jozef Mnich stiahol Návrh VZN č. 2/2020 späť.

10. Návrh VZN č. 3/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku MŠ
Ing. Anna Krajňáková, ekonómka obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva dôvodovú
správu. „Pri tvorbe návrhu VZN č. 2/2020 som vychádzala zo schváleného rozpočtu na mzdy
a prevádzku materskej školy, školskej jedálne a školského klubu detí. Pri výpočte výšky dotácie
na prevádzku materskej školy som brala do úvahy počet detí v Materskej škole v Slovinkách
uvedených vo výkaze V40 k 15.09.2019, pri výpočte výšky dotácie na školskú jedáleň som
brala počet potenciálnych stravníkov a počet detí v Materskej škole v Slovinkách uvedených
vo výkaze V40 k 15.09.2019. Pri školskom klube detí som vychádzala z počtu detí v Školskom
klube detí pri Základnej škole v Slovinkách uvedeného vo vyššie citovanom výkaze.“
Rozprava:
V rozprave vystúpila Ing. Mária Grisáková a predniesla pripomienky k návrhu.
Ing. Mária Grisáková predniesla návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
D./ Schvaľuje
pripomienky k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 3/2020 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Obce
Slovinky na rok 2020:
1.) V preambule zmeniť text na „ §6 ods.12 písm. c)“
Hlasovanie - za: 5, proti: 1, neprítomný:1
Za: Ing. Jana Bencková, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav Pačan,
Proti: Mgr. Jana Adamisová
Neprítomný: Mgr. Patrik Stajsko
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý
2.) V článku 4 opraviť text z „..vo výkaze V40 k 30.9.“ na „ ...vo výkaze V40 k 15.9.“
Hlasovanie - za: 5, proti: 1, neprítomný:1
Za: Ing. Jana Bencková, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav Pačan,
Proti: Mgr. Jana Adamisová
Neprítomný: Mgr. Patrik Stajsko

Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý
3.) V článku 4 odstavec 2 opraviť text z §2 na čl.3
Hlasovanie - za: 5, proti: 1, neprítomný:1
Za: Ing. Jana Bencková, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav Pačan,
Proti: Mgr. Jana Adamisová
Neprítomný: Mgr. Patrik Stajsko
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý
4) v článku 5 vypustiť text...“a čl.4 ods.1 písm. c)“
Hlasovanie - za: 2, proti: 4, neprítomný:1
Za: Ing. Jana Bencková, Ing. Mária Grisáková,
Proti: Mgr. Jana Adamisová, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav Pačan,
Neprítomný: Mgr. Patrik Stajsko
Hlasovaním nebolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh nebol prijatý
D./ schvaľuje
návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 3/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a
mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Obce Slovinky na rok
2020 so schválenými pripomienkami.
Hlasovanie - za: 6, neprítomný:1
Za: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Jana Bencková, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Bc. Jozef
Mnich, Jaroslav Pačan,
Neprítomný: Mgr. Patrik Stajsko
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý
11. Súdny spor vo veci zrušenia uznesenia OZ
Bc. Jozef Mnich, zástupca starostky obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva
dôvodovú správu. „Obci Slovinky bolo dňa 11.11.2020 doručené Uznesenie Krajského súdu v
Košiciach Sp. zn.:7S/60/2017 – 109 v právnej veci žalobcov: 1. Jitka Puhallová, bytom
Kolinovce 184, zastúpená advokátom doc. JUDr. Jozefom Tekelim, PhD., AK so sídlom
Košice, Hlavná 25 a 2. Okresná prokuratúra Spišská Nová Ves, so sídlom Spišská Nová
Ves, Elektrárenská 1, proti žalovanému: Obec Slovinky, Slovinky 58, v konaní o
preskúmanie zákonnosti uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Slovinky zo dňa 10. 04.
2017, č. II/27/2017.
Napadnutým uznesením obecného zastupiteľstva bola žalobkyňa v 1. rade odvolaná z funkcie
hlavnej kontrolórky obce Slovinky v zmysle ustanovenia § 18a ods. 9 písm. b) zákona SNR č.

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon obecnom
zriadení“), z dôvodu hrubého a opakovaného zanedbávania povinností vyplývajúcich jej z
funkcie hlavnej kontrolórky obce Slovinky.
Krajský súd v predmetnej právnej veci rozhodol, že uznesenie Obecného zastupiteľstva obce
Slovinky zo dňa 10. 04. 2017 č. II/27/2017 z dôvodu jeho nezákonnosti zrušuje a žalobkyni
p. Jitke Puhallovej p r i z n á v a proti žalovanému právo na úplnú náhradu trov konania.
Rozhodnutie súdu s odôvodnením bolo v elektronickej forme zaslané 16. 11. 2020 poslancom
OZ, hlavnému kontrolórovi a právnemu zástupcovi obce.
Proti uzneseniu súdu možno podať kasačnú sťažnosť na Krajský súd v Košiciach v lehote
jedného mesiaca odo dňa jeho doručenia t.j. do 11.12.2020.
18:03 – 1819 – prestávka
Po prestávke Bc. Jozef Mnich, zástupca starostky obce prečítal vyjadrenie právneho zástupcu
obce Slovinky.
„ KONANIE VO VECIACH ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY
Konanie o preskúmaní zániku funkcie hlavného kontrolóra (§ 337 a nasl. SSP)
I.
Úvodom je nutné zdôrazniť, že Uznesenie Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 7C/60/2017109 zo dňa 23.09.2020, ktorým bolo zrušené uznesenie obecného zastupiteľstva o odvolaní
hlavnej kontrolórky z funkcie, je právoplatné doručením.
Podľa § 347 ods. 1 SSP, ak správny súd po preskúmaní zistí dôvodnosť žaloby podľa § 337 ods.
1, uznesením zruší napadnuté uznesenie zastupiteľstva. Vo výroku uvedie označenie žalovaného
a číslo a deň vydania zrušeného uznesenia zastupiteľstva.
Podľa § 347 ods. 3 SSP, právoplatnosťou rozhodnutia správneho súdu podľa odsekov 1 a 2
zanikajú právne účinky toho uznesenia zastupiteľstva, na základe ktorého bola do funkcie
hlavného kontrolóra žalovaného zvolená iná osoba.
Voči predmetnému uzneseniu je možné podať opravný prostriedok, tzv. kasačnú sťažnosť,
a to v lehote 1 mesiaca odo dňa jeho doručenia.
V posudzovanom prípade kasačná sťažnosť ale nemá odkladný účinok.
II.
Podľa § 11 ods. 4 písm. j) zákona o obecnom zriadení, obecné zastupiteľstvo rozhoduje o
základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené voliť a odvolávať hlavného kontrolóra
obce, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu
hlavnému kontrolórovi.

Podľa § 12 ods. 4 zákona o obecnom zriadení, návrh programu zasadnutia obecného
zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce aspoň tri dni pred
zasadnutím obecného zastupiteľstva.
Podľa § 12 ods. 5 zákona o obecnom zriadení, obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu
zasadnutia na začiatku zasadnutia. Najprv sa hlasuje o bodoch návrhu programu podľa odseku
4. Na zmenu návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak starosta odmietne dať hlasovať o návrhu
programu zasadnutia obecného zastupiteľstva alebo o jeho zmene, stráca právo viesť
zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak zástupca starostu
nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec
poverený obecným zastupiteľstvom.
Podľa § 13 ods. 6 zákona o obecnom zriadení, starosta môže pozastaviť výkon uznesenia
obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne
nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 ods. 10.
Podľa § 13 ods. 7 zákona o obecnom zriadení, ustanovenie odseku 6 sa nevzťahuje na uznesenie
o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra a na uznesenie o vyhlásení miestneho referenda o
odvolaní starostu.
Podľa § 13 ods. 8 zákona o obecnom zriadení, ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva
podľa odseku 6 pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou
hlasov všetkých poslancov potvrdiť; ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do troch
mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta
nemôže pozastaviť.
Podľa § 18 ods. 1 zákona o obecnom zriadení, hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné
zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak,
vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa
osobitného predpisu. Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať
alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných
orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa
nevzťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú
činnosť, prekladateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a na
správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí. Kontrolnú činnosť
vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.
Podľa § 18a ods. 9 zákona o obecnom zriadení, obecné zastupiteľstvo môže odvolať hlavného
kontrolóra z funkcie, ak
a) opakovane alebo zvlášť hrubým spôsobom poruší povinnosti zamestnanca alebo
vedúceho zamestnanca,

b) hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie a bol na to
aspoň raz písomne upozornený obecným zastupiteľstvom,
c) uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení podávanom podľa § 18 ods. 1 alebo v
údajoch o svojich majetkových pomeroch.
Podľa § 18a ods. 10 zákona o obecnom zriadení, Na odvolanie hlavného kontrolóra z funkcie
je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.
Podľa § 18a ods. 11 zákona o obecnom zriadení, dňom zániku výkonu funkcie hlavného
kontrolóra zaniká aj jeho pracovný pomer.
Podľa § 18f ods. 1 zákona o obecnom zriadení, hlavný kontrolór
a) vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d,
b) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej
činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený
spôsobom v obci obvyklým,
c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu
obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho
najbližšom zasadnutí,
e) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a
to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami
pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje štatút obce,
h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo alebo starosta,
ak vec neznesie odklad,
i) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.
Podľa § 18f ods. 2 zákona o obecnom zriadení, hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach
obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na
zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.
Podľa § 18f ods. 3 zákona o obecnom zriadení, hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do
dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d.
Podľa § 18f ods. 4 zákona o obecnom zriadení, hlavný kontrolór je povinný na požiadanie
bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo starostovi.
Podľa čl. 9 ods. 16 Rokovacieho poriadku obce Slovinky, poslanec, resp. poslanci, starosta
môžu pri prerokovávaní jednotlivých bodov programu predniesť k prerokovávaným materiálom
pozmeňujúci návrh predkladaného uznesenia. Pozmeňujúci návrh musí byť riadne
sformulovaný v súlade so zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Z
návrhu má byť zrejmé, akú zmenu a uznesenie má obecné zastupiteľstvo prijať. Ak z diskusie

vyplynie, že pozmeňujúci návrh alebo protinávrh nie je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky,
zákonmi, všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútro-organizačnými normami obce,
môže jeho predkladateľ tento návrh stiahnuť z rokovania, a to až do doby, kým obecné
zastupiteľstvo nepristúpi k hlasovaniu o ňom. Na pozmeňujúci návrh alebo protinávrh
nepredložený v písomnej forme návrhová komisia neprihliada.
III.
Je možné polemizovať nad tým, či návrh na odvolanie hlavnej kontrolórky z funkcie predložený
v rámci bodu – „Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017“ nebol len tzv.
pozmeňujúcim návrhom, resp. protinávrhom, ktorý je v zmysle Rokovacieho poriadku obce
Slovinky dovolený.
Avšak vzhľadom na dôležitosť otázky odvolania hlavnej kontrolórky z funkcie, ako aj zrejmý
nesúvis s prerokovaným bodom programu, sa skôr javilo ako vhodnejšie zaradiť rokovanie
o odvolaní hlavnej kontrolórky z funkcie ako samostatný bod do programu, pričom v tom
prípade sa stotožňujeme s názorom krajského súdu, že za daných okolností bol zvolený postup
v rozpore s § 12 ods. 4 a ods. 5 zákona o obecnom zriadení a s Rokovacím poriadkom obce
Slovinky.
V kontexte citovaných ustanovení, do návrhu programu rokovania nebolo zahrnuté rokovanie
o odvolaní hlavnej kontrolórky a tento bod do programu nebol zahrnutý ani na začiatku
konania obecného zastupiteľstva pri schvaľovaní návrhu programu a jeho zmeny.
Zo skutkového stavu však zároveň jednoznačne vyplýva ďalší argument v prospech žalobcov,
a síce absencia formálnych a materiálnych podmienok pre prijatie predmetného uznesenia
o odvolaní hlavnej kontrolórky z funkcie (tieto musia byť splnené kumulatívne).
Odvolaniu hlavnej kontrolórky z funkcie nepredchádzalo jej písomné upozornenie na neplnenie
si svojich povinností.
Pre platné odvolanie hlavného kontrolóra z funkcie musia byť splnené okrem formálnych
podmienok zároveň aj materiálne podmienky odvolania, ktoré spočívajú v tom, že na strane
hlavného kontrolóra museli skutočne nastať okolnosti, ktoré zakladajú z jeho strany hrubé
alebo opakované porušenie jeho povinností. Odvolanie hlavného kontrolóra z funkcie musí byť
odôvodnené a musí byť písomné. Dôvody odvolania musia byť uvedené v zápisnici zo
zasadnutia obecného zastupiteľstva, aj v uznesení o odvolaní z funkcie. Z materiálneho
hľadiska pre odvolanie z funkcie nepostačuje len uvedenie príslušného zákonného ustanovenia,
podľa ktorého sa hlavný kontrolór z funkcie odvoláva, ale súčasťou výrokovej časti uznesenia
musia byť uvedené konkrétne dôvody, ktoré obecné zastupiteľstvo k tomuto kroku viedli, aby
nemohlo dôjsť k zámene týchto dôvodov a zároveň tieto musia byť aj preskúmateľné.“
Rozprava: Bez pripomienok a návrhov

Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ berie na vedomie
uznesenie Krajského súdu v Košiciach Sp. zn.:7S/60/2017 – 109 v právnej veci žalobcov: 1.
Jitka Puhallová, bytom Kolinovce 184, zastúpená advokátom doc. JUDr. Jozefom Tekelim,
PhD., AK so sídlom Košice, Hlavná 25 a 2. Okresná prokuratúra Spišská Nová Ves, so sídlom
Spišská Nová Ves, Elektrárenská 1, proti žalovanému: Obec Slovinky, Slovinky 58, v konaní
o preskúmanie zákonnosti uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Slovinky zo dňa 10. 04.
2017, č. II/27/2017 ktorým rozhodol, že uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Slovinky zo
dňa 10. 04. 2017 č. II/27/2017 z dôvodu jeho nezákonnosti zrušuje a žalobkyni p. Jitke
Puhallovej p r i z n á v a proti žalovanému právo na úplnú náhradu trov konania.
Hlasovanie - za: 6, neprítomný:1
Za: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Jana Bencková, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Bc. Jozef
Mnich, Jaroslav Pačan,
Neprítomný: Mgr. Patrik Stajsko
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.
G./ rozhoduje že,
proti Uzneseniu Krajského súdu v Košiciach Sp. zn.:7S/60/2017 – 109 v právnej veci žalobcov:
1. Jitka Puhallová, bytom Kolinovce 184, zastúpená advokátom doc. JUDr. Jozefom Tekelim,
PhD., AK so sídlom Košice, Hlavná 25 a 2. Okresná prokuratúra Spišská Nová Ves, so sídlom
Spišská Nová Ves, Elektrárenská 1, proti žalovanému: Obec Slovinky, Slovinky 58, v konaní
o preskúmanie zákonnosti uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Slovinky zo dňa 10. 04.
2017, č. II/27/2017 kasačnú sťažnosť nepodá.
Hlasovanie - za: 4, zdržal sa: 2 neprítomný:1
Za: Mgr. Jana Adamisová, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav Pačan,
Zdržal sa: Ing. Jana Bencková, Ing. Mária Grisáková,
Neprítomný: Mgr. Patrik Stajsko
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.
12. Majetkové záležitosti
Bc. Jozef Mnich, zástupca starostky obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva
dôvodovú správu. „ Prenájom časti nebytových priestorov nájomcovi – Sociálny podnik obce
Slovinky s.r.o., v budove s.č. 58 bol doteraz upravený nájomnou zmluvou na dobu určitú.
Z dôvodu zmeny nájmu na dobu neurčitú v zmysle čl. IV bod 2 písm. g) Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom obce Slovinky predkladám na zasadnutie obecného zastupiteľstva
predmetný návrh uznesenia.“

Rozprava: Bez pripomienok a návrhov
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
D./ Schvaľuje
nájom na dobu neurčitú časti priestorov technického úseku a administratívy o úhrnej výmere
150 m2 v nebytovej budove s.č. 58 a s.č. 728, vlastník obec Slovinky, nájomcovi Sociálny
podnik obce Slovinky s.r.o. za cenu 1€ za 1m2 ročne.
Hlasovanie - za: 6, neprítomný:1
Za: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Jana Bencková, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Bc. Jozef
Mnich, Jaroslav Pačan,
Neprítomný: Mgr. Patrik Stajsko
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

13. Rozpočtové opatrenia
Ing. Anna Krajňáková, ekonómka obce predniesla dôvodovú správu. „V dňoch 31.10., 1.11.,
7.11. a 8.11.2020 sa uskutočnilo celoštátne testovanie na Covid-19. Náklady na prípravu
testovania a zabezpečenie samotného priebehu predstavovali 6.147,22 €. Použité boli vlastné
prostriedky obce, ktoré boli následne štátom v celej výške refundované. V rozpočte preto
vytvoríme položku príjmovú aj výdavkovú v rovnakej výške. Položku Hygienické zariadenia
ŠA je potrebné navýšiť z dôvodu potreby vypracovania projektovej dokumentácie na plyn,
nákladov na pripojovací plynovod, vykurovanie a na rekonštrukciu strechy. Celkové výdavky
sa predpokladajú vo výške 74.000,- €, existujúcu položku navyšujeme o 21.000,- €. Na vykrytie
týchto výdavkov použijeme prostriedky z položiek, u ktorých už nie je predpoklad čerpania do
konca roka.“
Rozprava: V rozprave vystúpili Bc. Jozef Mnich a Ing. Mária Grisáková.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
D./ Schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 13/2020
Hlasovanie - za: 6, neprítomný:1

Za: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Jana Bencková, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Bc. Jozef
Mnich, Jaroslav Pačan,
Neprítomný: Mgr. Patrik Stajsko
14. Rôzne
V bode rôzne neboli predložené žiadne materiály.

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

16:56 hod.

Ukončenie rokovania obecného zastupiteľstva:

18:39 hod.

Zapísala: Mgr. Lucia Marschallová
V Slovinkách, dňa: 08.12.2020

Bc. Gabriela Kopnická
starostka obce
Overovatelia zápisnice:

