ZÁPISNICA
zo zasadania Obecného zastupiteľstva obce Slovinky, konaného dňa 13.8.2020 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 16:59 hod. starostka obce
Gabriela Kopnická, ktorá privítala všetkých prítomných. Konštatovala, že zasadnutie je zvolané
v súlade so zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Obecné zastupiteľstvo sa zišlo v počte 7 poslancov z celkového počtu 7, takže je uznášania
schopné.
2. Schválenie programu rokovania
Gabriela Kopnická, starostka obce Slovinky predniesla návrh programu rokovania obecného
zastupiteľstva podľa pozvánky. Podľa § 12 ods. 4 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa
návrh programu rokovania oznamuje a zverejňuje na úradnej tabuli aspoň tri dni pred
zasadnutím obecného zastupiteľstva. Návrh programu následne predložila poslancom na
schválenie.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
D./ Schvaľuje:
Program rokovania obecného zastupiteľstva
1./ Otvorenie zasadnutia
2./ Schválenie programu zasadnutia
3./ Voľba návrhovej komisie
4./ Voľba overovateľov zápisnice
5./ Pripomienky občanov
6./ Interpelácie poslancov
7./ Správa o stave plnenia uznesení 8./ Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
9./ Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP
10./ Kamerový systém v obci

11./ Rozpočtové opatrenia
12./ Plán zasadnutí OZ
13./ Rôzne
14./ Záver
Hlasovanie - za: 7
Za: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Jana Bencková, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Bc. Jozef
Mnich, Jaroslav Pačan, Mgr. Patrik Stajsko
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

3. Voľba návrhovej komisie
Gabriela Kopnická, starostka obce Slovinky navrhla za predsedu Bc. Jozefa Mnicha
Rozprava: Bez pripomienok a návrhov
O návrhu dala hlasovať.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
I./ Volí:
Predsedu návrhovej komisie Bc. Jozefa Mnicha
Hlasovanie - za: 7
Za: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Jana Bencková, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Bc. Jozef
Mnich, Jaroslav Pačan, Mgr. Patrik Stajsko
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

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: 6, zdržal sa: 1
Za: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav
Pačan, Mgr. Patrik Stajsko

Zdržal sa: Ing. Jana Bencková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

4. Voľba overovateľov zápisnice
Gabriela Kopnická, starostka obce Slovinky navrhla za overovateľov zápisnice: Jozefa
Hudeca a Jaroslava Pačana
Rozprava: Bez pripomienok a návrhov
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
I./ Volí
Overovateľa zápisnice Jozefa Hudeca
Hlasovanie - za: 7
Za: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Jana Bencková, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Bc. Jozef
Mnich, Jaroslav Pačan, Mgr. Patrik Stajsko
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
I./ Volí
Overovateľa zápisnice Jaroslava Pačana
Hlasovanie - za: 7
Za: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Jana Bencková, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Bc. Jozef
Mnich, Jaroslav Pačan, Mgr. Patrik Stajsko
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.
5. Pripomienky občanov
Pripomienky predložili:
Štefan Karas sa informoval, v akom stave je jednanie so spoločnosťou Optomont, spýtal sa na
možnosť umiestenia spomaľovačov na cestu v úseku od Gréckokatolíckej fary ku mostu, na
nákladné autá prevážajúce piesok v lokalite ku ihrisku, a na možnosť umiestenia kamery na
križovatku pri mäsiarstve p. Ferenca.
p. Karas st. žiada obmedzenie rýchlosti na križovatke pri mäsiarstve p. Ferenca, vyjadril sa
k zvýšeniu poplatkov za komunálny odpad a ku kritickým úsekom cesty III. triedy v správe
KSK.

Ing. Mária Grisáková predniesla požiadavku na pokosenie pozemkov vo vlastníctve obce v časti
za barakami.
6. Interpelácie poslancov
Bc. Gabriela Kopnická predložila poslancom OZ informáciu o vybavených interpeláciách
poslancov OZ v Slovinkách.
Poslanci OZ 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 5.8.2020
Hlasovanie - za: 7
Za: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Jana Bencková, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Bc. Jozef
Mnich, Jaroslav Pačan, Mgr. Patrik Stajsko
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

8. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
Bc. Jozef Mnich, zástupca starostky obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva
dôvodovú správu. „Dňa 10.6.2020 skončilo funkčné obdobie hlavného kontrolóra obce
zvoleného do funkcie uznesením č. II/11/2014. Z uvedeného dôvodu je obecnému
zastupiteľstvu predložený na schválenie predmetný materiál, ktorý v súlade s § 18a zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ustanovuje náležitosti prihlášky
kandidáta, ako aj podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra.“ Do termínu
podania prihlášky prvého vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra nepodal prihlášku žiaden
záujemca, je potrebné vyhlásiť ďalšie voľby.
Rozprava: Bez pripomienok a návrhov
Podpredsedníčka návrhovej komisie prečítala návrh uznesenia.

Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
D/ schvaľuje
v súlade s ustanovením § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Slovinky na funkčné obdobie 2020 –
2026 na deň 28.9.2020.
Hlasovanie - za: 5, zdržal sa: 2
Za: Mgr. Jana Adamisová, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav Pačan, Mgr. Patrik
Stajsko
Zdržal sa: Ing. Jana Bencková, Ing. Mária Grisáková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

L/ určuje
úväzok hlavného kontrolóra obce Slovinky podľa § 18a ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v rozsahu 40% týždenného pracovného času.
Hlasovanie - za: 5, zdržal sa: 2
Za: Mgr. Jana Adamisová, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav Pačan, Mgr. Patrik
Stajsko
Zdržal sa: Ing. Jana Bencková, Ing. Mária Grisáková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

K/ poveruje
starostku obce zverejniť vyhlásenie konania voľby hlavného kontrolóra obce Slovinky na
úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce .
Hlasovanie - za: 5, zdržal sa: 2
Za: Mgr. Jana Adamisová, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav Pačan, Mgr. Patrik
Stajsko
Zdržal sa: Ing. Jana Bencková, Ing. Mária Grisáková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

D/ schvaľuje
tieto náležitosti písomnej prihlášky kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce Slovinky,
podmienky jej doručenia a podrobnosti o spôsobe a vykonaní volieb hlavného kontrolóra obce
Slovinky

Náležitosti prihlášky:
- meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalý pobyt, kontaktné údaje,
- doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní ( minimálne úplné stredné ) – overená kópia,
- kópie dokladov o absolvovaní prípadného ďalšieho vzdelávania,
- štruktúrovaný profesijný životopis,
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
- písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov podľa zákona č. 18/ 2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov za účelom vykonania
voľby hlavného kontrolóra na zasadnutí obecného zastupiteľstva v Slovinkách,
- informácia o podnikaní alebo vykonávaní inej podnikateľskej činnosti a členstvo v riadiacich,
kontrolných alebo dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú
činnosť.
Podmienky doručenia prihlášok:
Prihlášky kandidát doručí spolu s požadovanými dokladmi do 10.9.2020 do 12.00 hod. do
podateľne obecného úradu v Slovinkách, Slovinky 58, 053 40 Slovinky alebo poštou na adresu:
Obec Slovinky, Slovinky 58, 053 40 Slovinky. Rozhodujúcim údajom pre posúdenie včasnosti
podania prihlášky je dátum doručenia prihlášky do podateľne obecného úradu v Slovinkách.
Zalepenú obálku je potrebné označiť „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE
SLOVINKY– NEOTVÁRAŤ!“
Vyhodnotenie prihlášok a vykonanie voľby hlavného kontrolóra obce Slovinky:
1. Trojčlenná komisia obecného zastupiteľstva určená starostkou obce posúdi písomné
prihlášky na funkciu hlavného kontrolóra obce Slovinky dňa 11.9.2020 a vyhotoví zápisnicu so
zoznamom kandidátov, ktorí splnili určené podmienky a ktorí budú následne písomne pozvaní
na zasadnutie obecného zastupiteľstva konaného dňa 28.9.2020.
2. Pre vykonanie voľby hlavného kontrolóra zvolí obecné zastupiteľstvo z poslancov trojčlennú
volebnú komisiu (predseda a dvaja členovia), ktorá riadi priebeh voľby, zisťuje výsledky voľby,
spočítava hlasy a vypracuje zápisnicu z voľby.
3. Každý kandidát má právo vystúpiť pred poslancami obecného zastupiteľstva v rozsahu
maximálne 10 minút.
4. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním . Na hlasovanie sa použijú
hlasovacie lístky označené úradnou pečiatkou s erbom obce.
5. Na hlasovacom lístku poslanec zakrúžkovaním určí jedného kandidáta a takto upravený
hlasovací lístok vloží do volebnej schránky. Inak upravený hlasovací lístok je neplatný.

6. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých
poslancov obecného zastupiteľstva.
7. Ak ani jeden z kandidátov väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tom istom
zasadnutí vykoná druhé kolo voľby, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom
kole najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola postupujú všetci
kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole voľby je zvolený ten kandidát,
ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole voľby sa
rozhoduje žrebom.
8. Volebná komisia vypracuje zápisnicu z voľby, ktorá obsahuje: počet prítomných poslancov,
počet poslancov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky, počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
počet platných hlasovacích lístkov, počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov,
meno zvoleného kandidáta.
Hlasovanie - za: 5, zdržal sa: 2
Za: Mgr. Jana Adamisová, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav Pačan, Mgr. Patrik
Stajsko
Zdržal sa: Ing. Jana Bencková, Ing. Mária Grisáková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

9. Výzvy na predloženie žiadostí o NFP
Bc. Gabriela Kopnická, starostka obce Slovinky predložila poslancom OZ dôvodovú správu.
„Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný
program Kvalita životného prostredia dňa 27.4.2020 vyhlásilo 62. výzvu na predkladanie
žiadostí o NFP zameranú na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí).
Prioritná os: 2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu
pred povodňami
Špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy
Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2020-62
Termín uzávierky 31. august 2020, 31. december 2020.
Celková finančná alokácia výzvy je 10 000 000 €
Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov na opatrenie nesmie prekročiť sumu
200 000 EUR, pričom žiadateľ môže v rámci jedného projektu realizovať aj viacero opatrení.
Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov na projekt sa stanovuje vo výške 600 000
EUR.
Oprávnené aktivity:
Predmetom podpory budú vodozádržné opatrenia, ktoré zachytávajú zrážkovú vodu s cieľom
zmiernenia negatívnych dôsledkov zmeny klímy, ktoré sa v urbanizovanej krajine prejavujú vo
forme sucha a letných horúčav:

budovanie bioretenčných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody, ako napr. dažďové
záhrady, zberné jazierka, umelo vytvorené mokrade,
budovanie zberných systémov na zadržanie zrážkovej vody, ako napr. nádrže (podzemné
alebo nadzemné) za účelom využitia zrážkovej vody na vytváranie vodných prvkov, na
polievanie zelene,
budovanie vsakovacích prielahov, vsakovacích prielahov s rigolom, vsakovacích rýh,
vsakovacích pásov, infiltračných priekop,
realizácia intenzívnych a extenzívnych vegetačných striech,
realizácia vegetačných stien s možným využitím zrážkovej vody na zálievku (osobitný
konštrukčný systém, treláže a podporné konštrukcie ako aj "samopnúce"),
náhrada nepriepustných povrchov za plnevegetačné zatrávňovacie tvárnice, za
polovegetačné zatrávňovacie tvárnice alebo za iné priepustné povrchy s vododozádržnou
funkciou (v prípade plochy vodozádržného opatrenia nad 50 m2 musí byť výmena
nepriepustných povrchov za iné priepustné povrchy v kombinácii s funkčnou vegetáciou
podporujúcou zadržanie a výpar zrážkovej vody alebo v kombinácii s plnevegetačnými alebo
polovegetačnými zatrávňovacími tvárnicami).
výmena nepriepustných povrchov a menej priepustných povrchov (napr. kameninový,
štrkový povrch uložený na nízko priepustnom lôžku) za plochy zelene s funkčnou vegetáciou
podporujúcou výpar za účelom zadržania zrážkovej vody v danom území,
podpovrchové vsakovacie a retenčné systémy, ktoré pozitívne ovplyvňujú mikroklímu.
Nebudú podporované opatrenia, ktoré zachytávajú vodu z vodného toku. Navrhované
vodozádržné opatrenia musia byť v súlade s aktuálnou Stratégiou adaptácie Slovenskej
republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy.
Zvýhodňované budú projekty kombinujúce opatrenia na záchyt zrážkových vôd spolu s
opatreniami umožňujúcim využívať zachytenú vodu v čase sucha.
Obce Slovinky sa môže zapojiť do tejto výzvy a realizovať vodozádržné prvky v piatich
vodozádržných opatreniach.
Opatrenie č.1 : VYŠNÝ CINTORÍN: riešenie oporného múra, oplotenia, rampy, schodiská;
riešenie retenčných nádrží, púmp, potrubí; riešenie zelenej steny so zavlažovaním.
Opatrenie č.2 : STREDNÝ CINTORÍN: riešenie retenčných nádrží, púmp, potrubí ; riešenie
zelenej steny so zavlažovaním, pri parkovisku, zatrávňovačky.
Opatrenie č. 3 : ZÁKLADNÁ ŠKOLA, BYTOVÝ DOM, MATERSKÁ ŠKOLA: riešenie
altánku pre letnú školu, kde by deti videli nejaké mechanizmy, ktoré spúšťa tečúca voda;
riešenie námestia; riešenie retenčných nádrží a potrubí na zavlažovanie námestia a nižného
cintorína.
Opatrenie č. 4 : OBECNÝ ÚRAD, NIŽNÝ CINTORÍN : riešenie odlučovačov ropných látok
na parkovacích plochách; riešenie retenčných nádrží, púmp, potrubí v areáli obecného úradu
Opatrenie č.5: ŠPORTOVÝ AREÁL: - zavlažovací systém ihriska; protihluková zelená stena z
2 strán ihriska so zavlažovaním, riešenie retenčných nádrží a potrubí.“
Rozprava:
V rozprave vystúpila Ing. Mária Grisáková a Ing. Jana Bencková.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách

D./ Súhlasí
S predložením žiadostí o NFP na sprostredkovateľský orgán, kód výzvy OPKZP- PO2SC211-2020-62, zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine na obecných
cintorínoch, pri OcÚ Slovinky, v centrálnej zóne obce Slovinky a športovom areáli obce
Slovinky.
Hlasovanie - za: 7
Za: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Jana Bencková, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Bc. Jozef
Mnich, Jaroslav Pačan, Mgr. Patrik Stajsko
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.
10. Kamerový systém v obci
Bc. Gabriela Kopnická, starostka obce Slovinky predložila poslancom OZ dôvodovú správu.
„Kamerový systém v obci je v dnešnej dobe už nutnosťou pre zabezpečenie verejného poriadku
a prevencie kriminality v obci. Obec Slovinky získala finančné prostriedky na kamerový systém
v roku 2013 z projektu Občianske hliadky v obci. V mesiaci júl bola neodstrániteľná porucha
na sieťovom videorekordéry. Preto je celý kamerový systém nefunkčný. Je potrebné zabezpečiť
nový systém s jeho rozšírením. Obec disponovala s 7 kamerami a dvomi videorekordérmi. Z
toho jeden videorekordér je nefunkčný a druhý je iba 6 kanálový a kapacitne nepostačuje. Preto
je potrebné zakúpiť nový viac kanálový videorekordér a 6 kanálový použiť na monitorovanie
areálu MŠ v Slovinkách spolu zo 4 ks kamier. Bola vypracovaná výzva na predkladanie ponúk
na zabezpečenie sieťového 32 kanálového IP videorekordéru s analytickými funkciami na
rozpoznanie tvári a rozpoznávanie EČ vozidla, 8 ks kompaktných IP kamier exteriérových, rack
skriňa a záložný zdroj. Práca a dovozov je v rámci ceny zákazky. Vo výzve nebola zapracovaná
cena káblov a ich osadenie. Nákup a osadenie káblov ku kamerám budú vyhotovené
svojpomocne.“
Rozprava:
V rozprave vystúpila Ing. Mária Grisáková, Bc. Jozef Mnich a Mgr. Jana Adamisová.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
D./ Súhlasí
s rekonštrukciou a rozšírením kamerového systému v obci Slovinky
Hlasovanie - za: 7
Za: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Jana Bencková, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Bc. Jozef
Mnich, Jaroslav Pačan, Mgr. Patrik Stajsko
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

11. Rozpočtové opatrenia
11.1 Rozpočtové opatrenie starostky obce
Ing. Anna Krajňáková, ekonómka obce preložila poslancom obecného zastupiteľstva dôvodovú
správu. „V zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce podľa článku 19, ods.
1, písm. a) a b), článku 20 a článku 21, ods. 1 a 3 navrhujem zmenu položiek rozpočtu“.
Rozprava:
V rozprave vystúpila Ing. Mária Grisáková, Ing. Jana Bencková a Bc. Gabriela Kopnická.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ Berie na vedomie
Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 7/2020
Hlasovanie - za: 5, zdržal sa: 2
Za: Mgr. Jana Adamisová, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Jaroslav Pačan, Mgr. Patrik
Stajsko
Zdržal sa: Ing. Jana Bencková, Ing. Mária Grisáková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.
11.2 Rozpočtové opatrenie č. 8/2020
Ing. Anna Krajňáková, ekonómka obce preložila poslancom obecného zastupiteľstva dôvodovú
správu. „Z dôvodu nefunkčnosti pôvodného kamerového systému a nutnej potreby
monitorovania verejných priestranstiev je potrebné vyčleniť finančné prostriedky na zakúpenie
nového kamerového systému. Na dokončenie rekonštrukcie budovy obecného úradu a
kultúrneho domu, hlavne novovytvorenej aj pôvodnej zasadačky a knižnice je potrebných cca
ešte 2000,- €. Zároveň kvôli tomu, že je ťažké jednoznačne rozlíšiť práce na údržbe obecného
úradu a rekonštrukcii kultúrneho domu, pretože miestnosti sa prelínajú, navyšuje sa hodnota
opravovaných budov, vznikajú nové priestory s novým iným využitím, navrhujeme vytvoriť
len jednu kapitálovú položku s názvom rekonštrukcia a modernizácia KD a OCU, a to spojením
rozpočtovaných položiek údržba budov, objektov alebo ich častí a rekonštrukcia a modernizácia
KD. Na vykrytie navýšených položiek použijeme prostriedky z rozpočtovej položky územný
plán. Grant od Nadácie TA3 použijeme na navýšenie položky Starostlivosť o rodinu a deti v
núdzi.“
Rozprava:
V rozprave vystúpila Ing. Mária Grisáková.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
D./ Schvaľuje

Rozpočtové opatrenie č. 8/2020
Hlasovanie - za: 7
Za: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Jana Bencková, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Bc. Jozef
Mnich, Jaroslav Pačan, Mgr. Patrik Stajsko
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

12. Plán zasadnutí OZ
Bc. Gabriela Kopnická, starostka obce Slovinky predložila poslancom OZ návrh plánu
zasadnutí OZ v Slovinkách na roky 2020, 2021 a 2022.
Rozprava: V rozprave vystúpila Ing. Mária Grisáková, Bc. Jozef Mnich a Bc. Gabriela
Kopnická.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.

Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
D./ Schvaľuje
Plán zasadnutí OZ v Slovinkách v termínoch
Rok 2020
01.10.2020 o 17:00hod
30.12.2020 o 17:00hod

Rok 2021
31.03.2021 o 17:00hod
30.06.2021 o 17:00hod
30.09.2021 o 17:00hod
30.12.2021 o 17:00hod

Rok 2020
31.03.2020 o 17:00hod
30.06.2022 o 17:00hod
29.09.2022 o 17:00hod
29.12.2022 o 17:00hod

Hlasovanie - za: 7
Za: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Jana Bencková, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Bc. Jozef
Mnich, Jaroslav Pačan, Mgr. Patrik Stajsko
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.
13. Rôzne
V bode rôzne neboli predložené žiadne materiály.

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

16:59 hod.

Ukončenie rokovania obecného zastupiteľstva: 18:03 hod.

Zapísala: Mgr. Lucia Marschallová
V Slovinkách, dňa: 13.08.2020

Bc. Gabriela Kopnická
starostka obce
Overovatelia zápisnice:

