Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Slovinkách konaného dňa
29.06.2015
VIII. zasadnutie
K bodu 1./ Otvorenie zasadnutia
Rokovanie obecného zastupiteľstva zahájila starostka obce pani Gabriela Kopnická. Privítala
poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných. Ospravedlnila neúčasť poslanca
pána Jozefa Mihalčina. Konštatovala, že na začiatku zasadnutia je prítomných 6 poslancov
a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Začiatok rokovania obecného zastupiteľstva: 16,02 hod.
Prítomní:
Poslanci: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková,
Ing. Mária Grisáková, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
Hlavná kontrolórka obce: Jitka Puhallová
Zapisovateľka: Viera Lenartová
Ostatní prítomní: podľa prezenčnej listiny

K bodu 2./ Schválenie programu zasadnutia
Predsedajúca starostka obce pani Gabriela Kopnická predložila poslancom obecného
zastupiteľstva na schválenie návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva v zmysle
pozvánky. K predloženému návrhu neboli žiadne doplňujúce návrhy do programu. Obecné
zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. VIII/77/2015:
D./ Schvaľuje:
1. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Voľba návrhovej komisie
5. Kontrola plnenia uznesení
6. Pripomienky občanov
7. Rozpočtové opatrenie č. 9/2015
8. Návrh na predaj majetku obce Slovinky
9. Návrh na predaj majetku obce Slovinky
10. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2014
11. Záverečný účet obce Slovinky za rok 2014
12. Správa o výsledku následnej kontroly
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13. Interpelácia poslancov
14. Rôzne
15. Diskusia
16. Záver
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková,
Ing. Mária Grisáková, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
ospravedlnený: Jozef Mihalčin
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

K bodu 3./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starostka obce pani Gabriela Kopnická určila za zapisovateľku zápisnice pani Vieru Lenartovú
a za overovateľov zápisnice Mgr. Janu Adamisovú a PaedDr. Lenku Dzurikovú. Obecné
zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. VIII/78/2015:
L./ Určuje:
1./ Zapisovateľa zápisnice: Vieru Lenartovú.
2./ Overovateľov zápisnice: Mgr. Janu Adamisovú a PaedDr. Lenku Dzurikovú.

K bodu 4./ Voľba návrhovej komisie
Za predsedu návrhovej komisie starostka obce pani Gabriela Kopnická navrhla poslanca pána
Mgr. Dominika Ďorka a za člena návrhovej komisie poslanca Petra Zavadu. Obecné
zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. VIII/79/2015:
I./ Volí:1
1./ Predsedu návrhovej komisie: Mgr. Dominika Ďorka.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková,
Ing. Mária Grisáková, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
ospravedlnený: Jozef Mihalčin
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

2./ Člena návrhovej komisie: Petra Zavadu.
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 1, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková,
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Ing. Mária Grisáková, Bc. Jozef Mnich
zdržal sa: Peter Zavada
ospravedlnený: Jozef Mihalčin
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

K bodu 5./ Kontrola plnenia uznesení
Správu o plnení prijatých uznesení z predošlého zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
11.06.2015 podala poslancom starostka obce pani Gabriela Kopnická. Starostka obce čítala
uznesenia.
Ing. Mária Grisáková – upozornila – je zbytočné čítať uznesenia, ktoré máme v elektronickej
podobe a sú zverejnené aj na webovej stránke obce. Mali by sme sa venovať tým uzneseniam,
ktoré sa majú plniť, aj tým z predchádzajúcich zasadnutí a ktoré boli uložené starostke obce ako stav revitalizácie obce a to sa týka chodníka.

K bodu 6./ Pripomienky občanov
Z radov občanov obyvateľka obce Mgr. Slávka Michňová podala poslancom obecného
zastupiteľstva písomne formou listov pripomienky, ktoré prečítala. Boli to upozornenia
prokurátora ohľadom vybavovania sťažností, udelenia generálnej plnej moci a podaná
interpelácia ohľadom rozpočtových opatrení. Pripomenula, že poslanci o upozorneniach
prokurátora na zasadnutiach obecného zastupiteľstva neboli informovaní. Mgr. Slávka
Michňová napokon nepredložila predsedajúcej starostke obce tieto pripomienky v písomnej
forme a preto nebudú tvoriť prílohu zápisnice, ani nebudú predložené poslancom obecného
zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní týchto pripomienok
uznesením č. VIII/80/2015:
E./ Žiada:
1./ Starostu obce informovať obecné zastupiteľstvo o upozorneniach a protestoch prokurátora
na zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie – za: 4, proti: 0, zdržal sa: 2, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
zdržal sa: Mgr. Jana Adamisová, PaedDr. Lenka Dzuriková
ospravedlnený: Jozef Mihalčin
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

K bodu 7./ Rozpočtové opatrenie č. 9/2015
Ing. Anna Krajňáková pracovníčka obecného úradu predložila poslancom obecného
zastupiteľstva návrh Rozpočtového opatrenia č. 9/2015, ktorý zdôvodnila. Vzhľadom na to, že
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sa začali práce na zatepľovanie Obecného úradu v Slovinkách, bolo by potrebné pri zateplení
kinosály a ďalších úpravách, ktoré sú v tejto časti plánované, vymeniť aj podlahy, vymaľovať,
vymeniť dvere medzi kinosálou a zasadačkou. Po dohode s riaditeľkou materskej školy je
možné použiť na túto údržbu prostriedky z položky „Údržba MŠ“. Prostriedky na údržbu
materskej školy schválené na tento rok sú nepostačujúce na údržbu, ktorú je potrebné v MŠ
vykonať, preto sa tieto práce vykonajú až na budúci rok s tým, že sa navýši rozpočet materskej
školy. Takto sa uvoľnia prostriedky na údržbu kinosály, aby mohli byť všetky práce dokončené
naraz.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní návrhu Rozpočtového opatrenia č. 9/2015
uznesením č. VIII/81/2015:
D./ Schvaľuje:
1./ Rozpočtové opatrenie č. 9/2015 v zmysle § 14 odsek 2 písmeno c) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vo výške 8000 € na údržbu kultúrneho domu.
To znamená tento návrh je schválený zaviazaním finančných prostriedkov 8000 € na údržbu
kultúrneho domu.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková,
Ing. Mária Grisáková, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
ospravedlnený: Jozef Mihalčin
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

K bodu 8./ Návrh na predaj majetku obce Slovinky
Zástupca starostky obce pán Bc. Jozef Mnich predložil poslancom obecného zastupiteľstva
„Návrh zámeru na predaj majetku obce Slovinky ako prípad hodný osobitného zreteľa pánovi
Miroslavovi Šimkovi“. Návrh odôvodnil:
Špecifikácia
Predmetom predaja je pozemok registra „C“ katastra nehnuteľností, k.ú. Nižné Slovinky, LV
č. 1, parcela č. 430/1, výmera 721 m2, druh pozemku záhrada s príslušenstvom /kanál na
zachytávanie a odvádzanie zrážkových vôd/. Pozemok sa nachádza v zastavanom území obce.
Skutkový stav
Pozemok susedí s pozemkami parcela č. 426, 428, 459 a 430/2, ktoré sú v bezpodielovom
spoluvlastníctve žiadateľa, s pozemkom parcela č. 460 v spoluvlastníctve iných fyzických osôb
a pozemkom parcela č. 424/1, ktorého vlastníkom je obec Slovinky. Podľa výpisu z LV č. 1
časti „c“ je predmetný pozemok zaťažený zákonným vecným bremenom v prospech
Východoslovenská distribučná, a.s. Košice. Na pozemku sa nachádza kanál na zachytávanie
zrážkových vôd. Na časti predmetného pozemku má žiadateľ postavené oplotenie. O odkúpenie
pozemku požiadal žiadateľ za účelom jeho pričlenenia k vyššie uvádzaným pozemkom, ktoré
má v spoluvlastníctve. Predmetný pozemok v súčasnosti využíva aj ako ďalšiu prístupovú cestu.
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Dôvod hodný osobitného zreteľa
Z tohto dôvodu predkladateľ návrhu navrhuje schváliť predaj pozemku s príslušenstvom podľa
§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako
prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že žiadaný pozemok je bezprostredne
priľahlý k ostatným pozemkom žiadateľa, dlhodobo ho užíva a o predmetný pozemok sa riadne
stará, vrátane údržby kanála na zachytávanie zrážkových vôd. Iný spôsob predaja, napríklad
priamy predaj, by vyvolal potrebu úpravy výkonu vlastníckeho práva pre ostatné dotknuté
subjekty
Kúpna cena
Kúpna cena bude stanovená v súlade s článkom 5, bod 3 Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom obce Slovinky. V zmysle predmetného ustanovenia sa cena nehnuteľného majetku
určuje dohodou, najmenej za cenu stanovenú podľa Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR
o stanovení všeobecnej hodnoty majetku č. 492/2004 Z.z.
Vyjadrenie príslušnej komisie
Komisia finančná, správy obecného majetku, výstavby a plánovania odporúča obecnému
zastupiteľstvu žiadosti žiadateľa vyhovieť, keďže hospodárske využitie predmetného pozemku
zo strany obce Slovinky je nepravdepodobné.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní „Návrhu zámeru na predaj majetku obce
Slovinky ako prípad hodný osobitného zreteľa“ uznesením č. VIII/82/2015:
C./ Súhlasí:
1./ So zámerom obce Slovinky predať žiadateľovi pánovi Miroslavovi Šimkovi, trvalý pobyt
Slovinky 54 nehnuteľnosť – pozemok s príslušenstvom v k.ú. Nižné Slovinky, LV č. 1, parcela
C KN č. 430/1 záhrada o výmere 721 m2 za cenu 1,66 € za m2.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková,
Ing. Mária Grisáková, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
ospravedlnený: Jozef Mihalčin
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. VIII/83/2015:
D./ Schvaľuje:
1./ Spôsob predaja podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že žiadaný
pozemok je bezprostredne priľahlý k ostatným pozemkom žiadateľa, dlhodobo ho užíva
a o predmetný pozemok sa riadne stará, vrátane údržby kanála na zachytávanie zrážkových vôd.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1
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za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková,
Ing. Mária Grisáková, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
ospravedlnený: Jozef Mihalčin
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

K bodu 9./ Návrh na predaj majetku obce Slovinky
Zástupca starostky obce pán Bc. Jozef Mnich predložil poslancom obecného zastupiteľstva
„Návrh zámeru na predaj majetku obce Slovinky ako prípad hodný osobitného zreteľa pani
Žanete Mračnovej“. Návrh odôvodnil:
Špecifikácia
Predmetom predaja je pozemok, novovytvorená parcela č. 226/5 o výmere 37 m2, resp. pôvodná
celá parcela č. 226/1 registra „C“ katastra nehnuteľností, k.ú. Nižné Slovinky, LV č. 1, výmera
85 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria. Pozemok sa nachádza v zastavanom území
obce.
Skutkový stav
Pozemok susedí s pozemkami parcela č. 226/3 a parcela č. 229/3, ktorých je žiadateľka
spoluvlastníčkou a s pozemkami parcela č. 224, 227/1, 227/2 a 229/1, ktoré sú
v spoluvlastníctve iných fyzických osôb. Na časti predmetného pozemku bolo právnymi
predchodcami žiadateľky postavené oplotenie, ktoré tvorilo hranicu pozemku žiadateľky, resp.
jej právnych predchodcov od susedných pozemkov. V roku 1998 bol vypracovaný geometrický
plán, ktorým bol pozemok parcela č. 226/1 rozdelený a vznikla novovytvorená parcela, parcela
č. 226/5. Podľa výpisu z LV č. 1 časti „c“ je predmetný pozemok zaťažený zákonným vecným
bremenom v prospech Východoslovenská distribučná, a.s. Košice.
Žiadateľka vo svojej žiadosti žiada o odkúpenie novovytvorenej parcely č. 226/5 o výmere 37
m2. O odkúpenie pozemku požiadala za účelom jeho pričlenenia k pozemkom, ktorých je
spoluvlastníčkou a z dôvodu, že pozemok novovytvorenej parcely č. 226/5 dlhodobo užíva.
Majetkovo právne vysporiadanie predmetného pozemku zároveň umožní žiadateľke legálne
vykonať opravu oplotenia, čo uvádza ako ďalší dôvod v žiadosti o odkúpenie.
Dôvod hodný osobitného zreteľa
Z tohto dôvodu predkladateľ návrhu Bc. Jozef Mnich navrhuje schváliť predaj pozemku podľa
§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako
prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že žiadaný pozemok je bezprostredne
priľahlý k ostatným pozemkom žiadateľky a predmetný pozemok /novovytvorená parcela č.
226/5/ je žiadateľkou vrátane jej právnych predchodcov dlhodobo užívaný. Iný spôsob predaja
napr. priamy predaj, by vyvolal potrebu úpravy výkonu vlastníckeho práva pre ostatné dotknuté
subjekty.
Kúpna cena
Kúpna cena bude stanovená v súlade s článkom 5 bod 3 a bod 6 Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom obce Slovinky, keďže žiadateľka spĺňa podmienky uvedené
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v príslušnom ustanovení, t.j. vo výške 1,66 € za m2. Na základe vyjadrenia príslušnej komisie,
ktorá odporučila predaj celého pozemku, t.j. pozemku parcela č. 226/1 o výmere 85 m2,
navrhujem novovytvorenú parcelu č. 226/5 o výmere 37 m2 odpredať za cenu 1,66 € za m2
a ostatnú časť pôvodnej parcely č. 226/1 o výmere 48 m2 odpredať žiadateľke za zníženú cenu
0,83 €za m2.
Vyjadrenie príslušnej komisie
Komisia finančná, správy obecného majetku, výstavby a plánovania odporúča obecnému
zastupiteľstvu žiadosti žiadateľky vyhovieť, keďže hospodárske využitie predmetného
pozemku zo strany obce Slovinky je nepravdepodobné. Zároveň navrhuje dohodnúť so
žiadateľkou odkúpenie celého pozemku pôvodnej parcely č. 226/1 o výmere 85 m2.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní „Návrhu zámeru na predaj majetku obce
Slovinky ako prípad hodný osobitného zreteľa“ uznesením č. VIII/84/2015:
C./ Súhlasí:
1./ So zámerom obce Slovinky predať žiadateľke pani Žanete Mračnovej, trvale bytom
Slovinky 583 nehnuteľnosť – pozemok v k.ú. Nižné Slovinky, LV č. 1, parcela C KN č. 226/1,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 85 m2 a to 37 m2 za cenu 1,66 € za m2 a 48 m2 za zníženú
cenu 0,83 € za m2.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková,
Ing. Mária Grisáková, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
ospravedlnený: Jozef Mihalčin
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. VIII/85/2015:
D./ Schvaľuje:
1./ Spôsob predaja podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že žiadaný
pozemok je bezprostredne priľahlý k ostatným pozemkom žiadateľky, dlhodobo vrátane
právnych predchodcov pozemok užíva a na predmetnom pozemku má postavené oplotenie.

Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková,
Ing. Mária Grisáková, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
ospravedlnený: Jozef Mihalčin
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.
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K bodu 10./ Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2014
Hlavná kontrolórka obce Slovinky pani Jitka Puhallová predložila Obecnému zastupiteľstvu
v Slovinkách odborné stanovisko k návrhu Záverečného účtu obce Slovinky za rok 2014.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. VIII/86/2015:
A./ Berie na vedomie:
1./ Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce Slovinky za rok 2014.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková,
Ing. Mária Grisáková, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
ospravedlnený: Jozef Mihalčin
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

K bodu 11./ Záverečný účet obce Slovinky za rok 2014
Pracovníčka obecného úradu Ing. Anna Krajňáková predložila poslancom obecného
zastupiteľstva Záverečný účet obce Slovinky za rok 2014 a zdôvodnila.
Záverečný účet obce Slovinky za rok 2014 je zostavený na základe § 16 zákona č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, kde po
skončení rozpočtového roka obec údaje o rozpočtovom hospodárení súhrne spracuje do
záverečného účtu.
Obsahuje:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Rozpočtové hospodárenie
Bilanciu aktív a pasív
Výsledok hospodárenia
Prehľad o stave a vývoji dlhu
Údaje o podnikateľskej činnosti
Prehľad o poskytnutých zárukách
Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Prerokovanie záverečného účtu obce sa v zmysle § 16, ods. 8 uvedeného zákona uzatvára
jedným z týchto výrokov:
a) Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad
b) Celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami
V prípade uzatvorenia prerokovania záverečného účtu s výhradami obecné zastupiteľstvo
prijme opatrenia na nápravu zistených nedostatkov.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní Záverečného účtu obce Slovinky za rok
2014 uznesením č. VIII/87/2015:
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D./ Schvaľuje:
1./ Záverečný účet obce Slovinky za rok 2014 s výhradami a prijíma opatrenie.
1) Pri príprave záverečného účtu v budúcom období zabezpečiť zosúladenie údajov
v záverečnom účte s rozpočtovými opatreniami.
Z: starostka obce
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková,
Ing. Mária Grisáková, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
ospravedlnený: Jozef Mihalčin
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

K bodu 12./ Správa o výsledku následnej kontroly
Na základe plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2015 schváleného uznesením obecného
zastupiteľstva hlavná kontrolórka obce pani Jitka Puhallová predložila poslancom „Správu
o výsledkoch následnej finančnej kontroly“. Hlavná kontrolórka vykonala kontrolu procesu
inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu riadnej účtovnej
závierky.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. VIII/88/2015:
A./ Berie na vedomie:
1./ Správu z vykonaných následných finančných kontrol.
2./ Prijaté opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková,
Ing. Mária Grisáková, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
ospravedlnený: Jozef Mihalčin
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

K bodu 13./ Interpelácia poslancov
Poslanec Peter Zavada podal písomnú interpeláciu starostke obce.
Ing. Mária Grisáková – opakovane žiada odpovedať na jej podanú interpeláciu, pretože
písomnú odpoveď starostky nepovažuje za dostatočnú.

K bodu 14./ Rôzne a k bodu 15./ Diskusia
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Vystúpili poslanci:
Ing. Mária Grisáková opýtala sa:
-

Protipovodňové opatrenia v obci – stavba sa má zrealizovať do konca roka 2015. Zmenil
sa tento termín?
Elektronická samospráva – máme k tomu prístupové heslo? Je to poučné pre všetkých
poslancov, sú tam výklady nových predpisov a rôzne informácie.
Organizačná štruktúra – doplniť mená – aktualizovať web stránku.
Kosenie – ako sa bude pokračovať – niektoré časti obce nie sú vykosené a nekosia sa
ani potoky.

Mgr. Jana Adamisová
-

Nefunguje miestny rozhlas v časti obce Zákuť.
Zabezpečiť kanál pri ihrisku – na niektorých miestach je odkrytý.

Peter Zavada opýtal sa na výsledok podaných žiadostí ohľadom poskytnutia nenávratného
finančného príspevku.
K podaným dotazom poslanci viedli diskusiu.

K bodu 16./ Záver
Na záver predsedajúca starostka obce pani Gabriela Kopnická poďakovala všetkým prítomným
za účasť a zasadnutie ukončila.
Začiatok rokovania obecného zastupiteľstva: 16,02 hod.
Ukončenie rokovania obecného zastupiteľstva: 19,35 hod.

Zapísala: Viera Lenartová
V Slovinkách, dňa: 29.06.2015

Gabriela Kopnická
starostka obce

Overovatelia zápisnice: Mgr. Jana Adamisová
PaedDr. Lenka Dzuriková
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