ZÁPISNICA
zo zasadania Obecného zastupiteľstva obce Slovinky, konaného dňa 23.2.2021 v
Slovinkách.

Prítomní:
Poslanci: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Jana Bencková, 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 17:00 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./ Návrh plánu kontrolnej činnosti
9./ Správa o kontrolnej činnosti
10./ Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP
11./ Majetkové záležitosti
12./ Rozpočtové opatrenia

13./ Rôzne
14./ Záver

Hlasovanie - za: 6, neprítomný:1
Za: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Jana Bencková, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav Pačan,
Mgr. Patrik Stajsko
Neprítomný: Ing. Mária Grisáková
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, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav Pačan,
Mgr. Patrik Stajsko
Neprítomný: Ing. Mária Grisáková
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, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav Pačan, Mgr. Patrik Stajsko

Zdržal sa: Ing. Jana Bencková
Neprítomný: Ing. Mária Grisáková
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.
Patrika Stajska a p. Jaroslava Pačana.
Rozprava: Bez pripomienok a návrhov
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
I./ Volí
Overovateľa zápisnice Mgr. Patrika Stajska
Hlasovanie - za: 6, neprítomný:1
Za: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Jana Bencková, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav Pačan,
Mgr. Patrik Stajsko
Neprítomný: Ing. Mária Grisáková

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

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

5. Pripomienky občanov
Pripomienky predložili:
Mgr. Patrik Stajsko – spýtal sa na sťažnosť na facebooku týkajúcu sa údržby ciest.

Mgr. Jana Adamisová- spýtala sa na možnosť platenia za obedy na účet.

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 16.2.2021
Hlasovanie - za: 6, neprítomný:1
Za: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Jana Bencková, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav Pačan,
Mgr. Patrik Stajsko
Neprítomný: Ing. Mária Grisáková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021
JUDr. Ing. Stanislav Kandrik LL.M., hlavný kontrolór obce predniesol poslancom obecného
zastupiteľstva návrh plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2021.
„NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE
SLOVINKY NA I. POLROK 2021
A/ Plnenie stálych úloh hlavného kontrolóra
1. Účasť hlavného kontrolóra na zasadnutiach OZ
2. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu obce Slovinky za rok 2020
3. Vybavovanie oznámení ́ prijatých v súlade so zákonom č . 54/2019 Z. z. o ochrane
oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

4. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2020
5. Spracovanie a predloženie plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021
B/ Plánované úlohy na úseku kontrolnej činnosti
1. Kontrola dodržiavania zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri
nakladaní s majetkom obce a verejnými prostriedkami, povinného zverejňovania dokumentov,
pracovnoprávnej oblasti, verejného obstarávania, tvorby a použitia sociálneho fondu v
Základnej škole
2. Kontrola dodržiavania zákonnosti a postupov podľa VZN č. 4/2019 o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Slovinky
3. Vykonanie ďalších kontrol uložených hlavnému kontrolórovi uzneseniami OZ v zmysle §
18f ods. 1 písm. h/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
4. Vykonanie kontrol z vlastného podnetu na základe poznatkov, ktoré sa hlavný kontrolór
dozvedel pri výkone svojej činnosti alebo na základe podnetov súvisiacich s oznamovaním
protispoločenskej činnosti
Poznámka :
Poradie plánovaných kontrol sa môže meniť v závislosti od rozsahu jednotlivých kontrol alebo
v dôsledku vykonania neplánovaných kontrol na základe požiadaviek obecného
zastupiteľstva.“
Rozprava: Bez pripomienok a návrhov
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
D./ Schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021
Hlasovanie - za: 6, neprítomný:1
Za: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Jana Bencková, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav Pačan,
Mgr. Patrik Stajsko
Neprítomný: Ing. Mária Grisáková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

9. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2020
JUDr. Ing. Stanislav Kandrik LL.M., hlavný kontrolór obce predniesol poslancom obecného
zastupiteľstva dôvodovú správu.

„Hlavný kontrolór obce Slovinky na základe ust. § 18f ods. 1 písm. e/ zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
predkladá
Obecnému zastupiteľstvu v Slovinkách „Správu o kontrolnej činnosti za rok 2020“.
Hlavný kontrolór obce Slovinky v priebehu hodnoteného obdobia vykonávala kontrolnú
činnosť, ktorej rozsah vyplýva z príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov. Kontrolná činnosť bola zároveň vykonávaná v súlade s
plánom kontrolnej činnosti na 2. polrok r. 2020, ktorý bol schválený uznesením obecného
zastupiteľstva č. VII/61/2020 zo dňa 19.10.2020 .
V nadväznosti na schválený plán kontrolnej činnosti, ako aj v súlade so zákonom č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p., zákonom č. 357/2015 Z. z o finančnej kontrole a audite a o
zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s ďalšími všeobecne záväznými právnymi
predpismi, všeobecne záväznými nariadeniami obce Slovinky a vnútornými predpismi obce
Slovinky a v závislosti od obsahového zamerania vykonanej kontroly, bola činnosť hlavného
kontrolóra zameraná na:
A. Výkon kontrolnej činnosti
B. Odborná činnosť
A. V priebehu hodnoteného obdobia boli vykonané nasledovné kontroly:
1. Kontrola dodržiavania podmienok na prijatie návratných zdrojov financovaní
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 dodržiavania podmienok na prijatie návratných zdrojov
financovania
Cieľ kontroly: overiť, či sú dodržané pravidlá prijímania návratných zdrojov financovania
podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Kontrolované obdobie: rok 2020
Miesto vykonania kontroly: Obecný úrad Slovinky, Slovinky č. 58, 053 40 Slovinky
Zhrnutie výsledkov kontroly:
Po preverení podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania podľa ust. § 17 ods. 6
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy konštatujem:
a) celková suma dlhu obce Slovinky neprekročí 50 % skutočných bežných príjmov
predchádzajúceho rozpočtového roka a
b) suma predpokladaných ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady
výnosov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
Na základe uvedeného a v súlade s ust. § 17 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy konštatujem, že podmienky na prijatie návratných zdrojov financovania
obec Slovinky spĺňa.
Boli navrhnuté odporúčania:

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti odporúčam , aby obec dôsledne plnilo povinnosť v
zmysle § 17 ods. 9, t. j. sledovalo v priebehu rozpočtového roka vývoj dlhu a splátok. Zároveň
upozorňujem na nevyhnutnosť zostavenia vyrovnaného rozpočtu obce Slovinky v budúcich
rozpočtových rokoch, na dodržiavanie rozpočtových pravidiel pri čerpaní rozpočtu, na
primeranú opatrnosť pri hospodárení s rozpočtovými prostriedkami a na kontrolu plnenia
podmienok, ktoré obci vyplývajú zo zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
2. Kontrolu vybavovania sťažností a petícií za rok 2019
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 vykonania kontroly : Obecný úrad Slovinky, Slovinky č. 58, 053 40 Slovinky
Zhrnutie výsledkov kontroly:
v roku 2019 neboli v evidencii sťažností obce Slovinky zaevidovaná ani jedna sťažnosť,
v roku 2019 nebola v evidencii petícii obce Slovinky zaevidovaná ani jedna petícia.
Boli navrhnuté odporúčania:
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
B. Odborná činnosť:
1. Návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácii
2. Návrh smernice o vybavovaní sťažnosti a petícií
3. Stanovisko k návrhu rozpočtu obce Slovinky na roky 2021 až 2023
4. Spracovanie stanoviska k Zasadám hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Slovinky“
Rozprava: Bez pripomienok a návrhov

Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ Berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2020
Hlasovanie - za: 6, neprítomný:1
Za: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Jana Bencková, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav Pačan,
Mgr. Patrik Stajsko
Neprítomný: Ing. Mária Grisáková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

10. Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP
10.1 Dodatky a zmeny Územného plánu obce Slovinky
Bc. Gabriela Kopnická, starostka obce predložila poslancom obecného zastupiteľstva
dôvodovú správu.
„Územný plán obce Slovinky bol spracovaný v rokoch 2006-2008. Oznámenie o začatí procesu
zabezpečenia spracovania ÚPN – obce bolo spôsobom v mieste obvyklým vyvesené v obci dňa
10. 01. 2006, zvesené 30. 08. 2006. Následne boli spracované prieskumy a rozbory pre ÚPN
spracovateľom ÚPN v auguste 2006. Na základe prieskumov a rozborov bolo spracované
zadanie pre ÚPN spracovateľom územného plánu september 2007.
Prerokovanie Zadania bolo v čase 10. 09. 2007 až 11. 10. 2007. Schválenie zadania dňa 11. 06.
2008 uznesením č. 4/2008 – C1.
Od termínu schválenia územný plán obce ešte nebol aktualizovaný. „Doplnok č. 01/2021“
predstavuje jeho prvú aktualizáciu. Územný plán Obce Slovinky je aj naďalej vhodnou
dokumentáciou na usmerňovanie územného rozvoja obce. Riešené územie „Doplnku č.
01/2021“ je len doplnkom pôvodnej dokumentácie a vzhľadom na svoj lokálny význam a malý
rozsah neovplyvňuje koncepciu riešenia pôvodného návrhu.
Cieľom obstarania a spracovania „Doplnku č. 01/2021“ je odsúhlasiť záväzný podklad pre
ďalšie stupne územno-plánovacej a ostatnej projektovej dokumentácie v navrhovanej ploche
pre rozvojový zámer, zosúladiť navrhovaný Doplnok s komplexným riešením priestorového
usporiadania a funkčného využitia územia obce, so zásadami organizácie územia, vecne a
časovo koordinovať jednotlivé činnosti v súlade s princípmi udržateľného rozvoja, podľa
ustanovení § 1 Zákona č. 50/1976 v znení neskorších predpisov. Hlavným cieľom riešenia
„Doplnku č. 01/2021“ je: − vytvoriť nové možnosti pre rozvoj bývania v rodinných domoch.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách už v minulosti súhlasilo s výstavbou rodinných domov
mimo zastavaného územia obce, pripravuje sa zámer výstavby kanalizácie a čistiarne
odpadových vôd na území obce.

Na základe zákona č. 226/2011 o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej
dokumentácie obcí môže Obec Slovinky požiadať Ministerstvo dopravy a výstavby SR o
poskytnutie dotácie na zmenu a doplnok č. 1 k Územnému plánu Obce Slovinky.
Náklady na spracovanie zmien územnoplánovacej dokumentácie predstavuje cca sumu 5.000€.
Z toho požadovaná dotácia (max. 80% oprávnených nákladov) bude 4.000,00€)
Ako povinná príloha k žiadosti je uznesenie OZ o súhlase že proces obstarávania a schvaľovania
územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí
dotácie.“
Rozprava: Pripomienky predložila Ing. Jana Bencková.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
D./ Súhlasí
Že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky
od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.
Hlasovanie - za: 6, neprítomný:1
Za: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Jana Bencková, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav Pačan,
Mgr. Patrik Stajsko
Neprítomný: Ing. Mária Grisáková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

10.2 Informácia o vyhlásených výzvach na predkladanie žiadostí o dotácie/ NFP
Bc. Gabriela Kopnická, starostka obce predložila poslancom obecného zastupiteľstva
informáciu o vyhlásených výzvach na podávanie žiadostí o dotácie / NFP pre rok 2021.
„Výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie/NFP
1. ZLEPŠENIE VYBAVENIA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE
Poskytovateľ: MŠVVŠ SR
Dátum vyhlásenia: 8.2.2021
Uzávierka výzvy: 28.2.2021
Požadovaná výška dotácie: max. 5 000,00 €
Oprávnení žiadatelia: zriaďovatelia samostatných školských jedálni bez právnej subjektivity,
ktoré zabezpečujú stravovanie pre základné školy.
Účel poskytnutia príspevku: Finančné prostriedky z rozvojového projektu môžeme použiť na
nákup vybavenia školskej jedálne na zakúpenie konvektomatu, chladiaceho boxu,
teplovzdušnej rúry, ohrevného pultu.
2. ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY PRE ŠPORT
Poskytovateľ: Environmentálny fond Slovenskej republiky

Uzávierka výzvy: 28. 2 2021
Požadovaná výška dotácie: 85 000,00 €
Spolufinancovanie: 4 473,69 €
Oprávnení žiadatelia: obec
Účel poskytnutia príspevku: OBLASŤ: ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI
EXISTUJÚCICH VEREJNÝCH BUDOV VRÁTANE ZATEPĽOVANIA. Činnosť L7AP:
Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania. Cieľom
uvedenej činnosti je v súlade so zákonom č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o
obchodovaní s emisnými kvótami“)a zákonom o Environmentálnom fonde, finančne podporiť
aktivity a opatrenia obcí, samosprávnych krajov a rozpočtových a príspevkových organizácií
nimi zriadenými, vedúce k zvyšovaniu energetickej účinnosti existujúcich verejných budov.
Opis navrhovaných úprav na zlepšenie energetickej hospodárnosti
Stavebné úpravy zvislých konštrukcií
A/ stavebné úpravy základových konštrukcií
Existujúce pásové základové konštrukcie budú po častiach odkopané, do hĺbky min. 1,0 m,
následne budú zaizolované proti zemnej vlhkosti fóliou, zateplené Styrodurom, hr. 100 mm. Na
tepelnú izoláciu sa voľne priloží nopová fólia a následne bude realizovaná drenáž a zásyp
odkopu štrkom. Nad obsypané drenážne potrubie bude položená geotextília, ktorá zabráni
prenikaniu zeminy do štrkového násypu. Nad zásypom sa následne zrealizuje obrubník zo
záhradných obrubníkov vymedzujúci štrkový násyp od trávnikov.
B/ stavebné úpravy obvodových stien
Existujúce obvodové steny hr. 300 mm budú zateplené kontaktným zatepľovacím systémom na
báze polysterénu, napr. ISOVER hr. 150 mm, ide o návrh kompletného systémového riešenia
ako povrch je navrhovaná škrabaná silikónová omietka, farebnosť bude prispôsobená
existujúcej okolitej výstavbe. Celková hr. obvodových stien bude 465 mm.
C/ stavebné úpravy strechy
Existujúca strešná konštrukcia v skladbe od interiéru - omietka vápenno- cementová, ŽB doska,
vzduchová medzera ( podstrešný priestor ), systém krovu, laty, plechová krytina bude doplnená
o izoláciu hr. 300 mm a PE fólie, ktorá sa uloží na ŽB stropnú dosku. Pred uložením tepelnej
izolácie bude realizovaná výmena drevených prvov strešnej konštrukcie a plechovej krytiny.
Následne bude realizovaná výmena dažďových žľabov a dažďových zvodov.
Povrchy
Vonkajšie povrchy: Vonkajšie steny sú upravené omietkou odporučenou výrobcom izolácie
hladkou, farebný odtieň bude určený počas realizácie, prispôsobený farebnosti existujúcej
okolitej výstavbe. Povrchová úprava soklov je navrhovaná mozaikovou omietkou.
Stolárske, klampiarske a zámočnícke výrobky
Výplne otvorov
Okná - výrobky v obvodových stenách sú navrhované plastové okná s izolačným trojsklom.
Dvere - vonkajšie dvere exter. sú navrhované plastové s izolačným trojsklom resp. bez skla.
Klampiarske výrobky - sú tu riešené klampiarske výrobky, ako dažďové žľaby, odkvapy,
parapety a pod. Tieto je nutné previesť podľa STN 73 3610 z pozinkovaného alebo hliníkového
plechu hr. 0,63 mm, farbeného.

3. VYBUDOVANIE OBECNÉHO KOMPOSTOVISKA
Poskytovateľ: Slovenská agentúra životného prostredia,
Dátum vyhlásenia: 10.2.2021
Uzávierka výzvy: 19. 3. 2021
Výška dotácie: max. 5.000,00 €
Oprávnení žiadatelia: obec bez štatútu mesta
Účel poskytnutia príspevku: Činnosť POD1 - Kvalita životného prostredia na vidieku
Podpora je určená na realizáciu týchto aktivít: a) aktivity zamerané na podporu odpadového
hospodárstva: opatrenia zamerané na zvýšenie zhodnocovania odpadu, jeho opätovné použitie
a podpora predchádzania vzniku odpadu, skvalitnenie podmienok pre triedený zber odpadu: a.)
vytváranie obecných kompostovísk.“
Rozprava: Bez pripomienok a návrhov
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ Berie na vedomie
Informatívnu správu o vyhlásených výzvach na predkladanie žiadostí o dotácie / NFP
Hlasovanie - za: 6, neprítomný:1
Za: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Jana Bencková, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav Pačan,
Mgr. Patrik Stajsko
Neprítomný: Ing. Mária Grisáková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

11. Predžalobná výzva na úhradu náhrady mzdy
Bc. Jozef Mnich, zástupca starostky obec predložil poslancom obecného zastupiteľstva
dôvodovú správu.
„Obci Slovinky bola dňa 29.1.2021 doručená advokátskou kanceláriou doc. JUDr. Jozef Tekeli,
Phd. & Associates, s.r.o. Hlavná 25, Košice zastupujúcou p. Jitku Puhallovú Predžalobná výzva
na úhradu náhrady mzdy vo výške 11 935,69 € s 5 % úrokom z omeškania z dôvodu jej
neplatného odvolania z funkcie hlavnej kontrolórky. V danej právnej veci právoplatne
rozhodol Krajský súd v Košiciach pod sp. zn. 7S/60/2017 dňa 23.9.2020 tak, že vyhovel žalobe
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.
K predmetnej výzve je potrebné zo strany obecného zastupiteľstva zaujať stanovisko.“

Predkladateľ a spracovateľ materiálu Bc. Jozef Mnich ďalej uviedol, že k predmetnému bodu
rokovania predkladá obecnému zastupiteľstvu pozmeňujúci návrh uznesenia. Tento
pozmeňujúci návrh reflektuje na právnu analýzu predžalobnej výzvy vypracovanú právnym
zástupcom obce, s obsahom ktorej boli poslanci oboznámení elektronickou formou dňa
22.2.2021.
Predžalobná výzva ako aj právna analýza tvoria nezverejnenú prílohu tejto zápisnice.
Rozprava: Bez pripomienok a návrhov

Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ Berie na vedomie
Predžalobnú výzvu na úhradu náhrady mzdy vo výške 11 935,69€ s 5% úrokom z omeškania
z titulu neplatného odvolania p. Jitky Puhallovej z funkcie hlavnej kontrolórky, doručenú obci
dňa 29.1.2021 jej právnym zástupcom , AK doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., Hlavná 25, Košice.
Hlasovanie - za: 5, zdržal sa: 1, neprítomný:1
Za: Mgr. Jana Adamisová, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav Pačan, Mgr. Patrik Stajsko
Zdržal sa: Ing. Jana Bencková
Neprítomný: Ing. Mária Grisáková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.
K./ Poveruje
Starostku obce riešiť danú záležitosť v súčinnosti s právnym zástupcom obce.
Hlasovanie - za: 5, zdržal sa: 1, neprítomný:1
Za: Mgr. Jana Adamisová, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav Pačan, Mgr. Patrik Stajsko
Zdržal sa: Ing. Jana Bencková
Neprítomný: Ing. Mária Grisáková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

12. Rozpočtové opatrenia
12.1 Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 13/2020
Ing. Anna Krajňáková, ekonómka obce predložila poslancom obecného zastupiteľstva
dôvodovú správu.

„Na zasadnutí OZ dňa 08.12.2020 bolo uznesením č. VIII/76/2020 schválené RO č. 13/2020.
Vzhľadom k tomu, že pri návrhu rozpočtového opatrenia došlo k pochybeniu, a teda nebolo
možné uznesenie naplniť a zmenu vykonať, navrhujem zrušiť uznesenie č. VIII/76/2020. Chyba
spočívala v tom, že sme na vykrytie navýšenia rozpočtovej položky hygienické zariadenia ŠA
navrhli využiť rozpočtovú položku, ktorá bola už čerpaná a síce Nákup HIM, z ktorej bol
zrealizovaný nákup pásového rýpadla vo výške 5.820,- €. Položka Hygienické zariadenia ŠA
nebola z navýšenej sumy RO 13/2020 čerpaná, nie je preto problém uvedené rozpočtové
opatrenie zrušiť vo všetkých riadkoch, ktoré sa uvedeného navýšenia a následného krytia
týkajú. Je potrebné ale zrealizovať úpravu položiek týkajúcich sa celoštátneho testovania
COVID. Z toho dôvodu navrhujeme rozpočtové opatrenie starostky obce č. 13/2020,
obsahujúce prijaté účelové prostriedky na testovanie a výdavky na testovanie. Uvedené
prostriedky sú účelové a na základe § 14, odsek 1 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy č. 583/2004, účelovo určené prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu
nepodliehajú schvaľovaniu orgánom obce.“
Rozprava: V rozprave vystúpila Bc. Gabriela Kopnická.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
H./ Ruší
Uznesenie č. VIII/76/2020, ktorým obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočtové opatrenie č.
13/2020.
Hlasovanie - za: 6, neprítomný:1
Za: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Jana Bencková, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav Pačan,
Mgr. Patrik Stajsko
Neprítomný: Ing. Mária Grisáková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

A./ Berie na vedomie
Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 13/2020
Hlasovanie - za: 6, neprítomný:1
Za: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Jana Bencková, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav Pačan,
Mgr. Patrik Stajsko
Neprítomný: Ing. Mária Grisáková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

13.2 Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 14/2020

Ing. Anna Krajňáková, ekonómka obce navrhla zmenu položiek poslancom obecného
zastupiteľstva, ktoré v zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce podľa
článku 19, ods. 1, písm. a) a b), článku 20 a článku 21, ods. 1 a 3 a na základe § 14, odsek 1
Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 sú účelovo určené
prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu a nepodliehajú schvaľovaniu orgánom obce.
Rozprava: Bez pripomienok a návrhov
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ berie na vedomie
Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 14/2020
Hlasovanie - za: 6, neprítomný:1
Za: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Jana Bencková, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav Pačan,
Mgr. Patrik Stajsko
Neprítomný: Ing. Mária Grisáková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

13. Rôzne
V bode rôzne neboli predložené žiadne materiály.

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

17:00 hod.

Ukončenie rokovania obecného zastupiteľstva:

17:47 hod.

Zapísala: Mgr. Lucia Marschallová
V Slovinkách, dňa: 12.02.2021

Bc. Gabriela Kopnická
starostka obce
Overovatelia zápisnice:

