Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 3.11.2008
Prítomní: viď prezenčnú listinu
Neprítomní : Sýkorová Beáta, Guapánová Mária

Prítomných privítal a zasadnutie otvoril starosta obce M. Pačan. Navrhol do programu vsunúť
nový bod č.4- Informácia o poskytovaní právnych služieb. Poslanci jednohlasne schválili program
zasadnutia aj s doplneným bodom č.4.
Program: 1./ Otvorenie
2./ Určenie overovateľov zápisnice
3./ Kontrola prijatých uznesení
4./ Informácia o poskytovaní právnych služieb
5./ Schválenie prevádzkového poriadku a poplatku MŠ
6./ Žiadosť o odpredaj obecného pozemku
7./ Schválenie územného plánu obce Slovinky
8./ Finančná výpomoc
9./ Rôzne
10./ Diskusia
11./ Záver

K bodu č.2
Za overovateľov zápisnice boli určení p.Seman Jozef a p. Dejmutová Marcela.
K bodu č.3
Zástupkyňa starostu obce previedla kontrolu prijatých uznesení. Uznesenie č. 5 /2008 –
zorganizovať pracovné stretnutie poslancov ohľadne názvov ulíc – pán starosta určil termín tohto
stretnutia na deň 10.11.2008 o 16.oo hod na OcÚ.
K bodu č.4
Pán starosta predstavil poslancom p. advokáta Judr. Pavla Michalíka, ktorý ponúkol OcÚ
spoluprácu ohľadom právnych služieb pre potreby obce. Mal by záujem vybudovať externú
advokátsku kanceláriu jeden krát v týždni na OcÚ aj pre občanov našej obce. Za služby
poskytované obci navrhol mesačný paušálny poplatok 5 000,-Sk. Zmluva by bola spísaná od
3.11.2008 na dobu jedného roka. Služby poskytované občanom by boli spoplatňované. Poslanci po
rozprave s Judr.Michalíkom jednohlasne schválili mesačný paušálny poplatok
5 000,- Sk
a splnomocnili starostu obce na podpísanie rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb. Po
vzájomnej dohode sa určil za úradný deň utorok od 12 oo - 16 oo hod, začínajúc dňom 11.11.2008.
K bodu č.5
Pán starosta predniesol požiadavku riaditeľky MŠ na schválenie prevádzkového poriadku MŠ
a poplatku za MŠ, ktorý musí byť o 1.1.2009 určený v eurách a schválený OZ.
Poslanci mali výhrady k prevádzkovým hodinám MŠ a tak požiadali starostu obce o pozvanie
riaditeľky MŠ na pracovné stretnutie poslancov dňa 10.11.2008 o 16.oo hod a prekonzultovali si
niektoré otázky ohľadne prevádzky MŠ.
K bodu č.6
Pán Bohuš Žiga podal na OU žiadosť o odpredaj časti parcely č.385/12 KÚ Nižné Slovinky
vedenej na LV 1 o výmere 8 m2 . Cena pozemku bola určená na 50 Sk/m2. Poslanci jednohlasne
schválili odpredaj tohto pozemku.
Bola prejednaná žiadosť Ing.Bencka a komisia doporučila odpredať p.Benckovi časť parcely
č.102 a č.265 o výmere 68 m2 KÚ Nižné Slovinky vedených na LV za cenu 50 Sk/m2. Nakoľko
výmena pozemkov za časť parcely pod čajovňou pri lyžiarskom vleku nie je možná z dôvodu

zmeny majiteľa.
Komisia prejednávala žiadosť pani Šomšákovej o odpredaj obecného pozemku č.882/10
o výmere 1067 m2 KÚ Nižné Slovinky vedenom na LV 1. Po zistení novej skutočnosti pri realizácii
Územného plánu obce Slovinky, že parcela sa nachádza v chránenom žabom území, nebude možné
získať stavebné povolenie na výstavbu rodinného domu musí byť žiadateľka upozornená na túto
skuktočnosť.
Na ďalšiu žiadosť o odpredaj časti parciel 227/1 o výmere 62 m2 a 227/2 o výmere 73 m2
vedených na LV 187 KÚ Nižné Slovinky bolo doporučené žiadateľke obrátiť sa na služby
advokátskej kancelárie.
K bodu č.7
Starosta obce predložil poslancom na schválenie vypracovaný Územný plán obce Slovinky. Do
určeného termínu neboli vznesené žiadne pripomienky zo strany poslancov a tento dokument bol na
tomto zasadaní jednohlasne schválený.
K bodu č.8
Pani zástupkyňa dala návrh na poskytnutie finančnej pomoci pre deti po zosnulej Anne
Novotnej. Nakoľko ostali tri deti bez rodičov a ich finančná situácia je v tejto chvíli dosť zložitá,
kým nebudú vysporiadané ich sociálne a majetkové pomery akým súd nerozhodne o ich
poručníctve. Preto sa poslanci rozhodli preplatiť ich náklady na domácnosť na nevyhnutné na
prežitie minimálne po dobu troch mesiacov maximálne do výšky 40 000 Sk,- v rozpočte definované
ako starostlivosť o rodinu s deťmi.
Banícky cech v Slovinkách požiadal OZ o poskytnutie financií na zakúpenie 10 kusov
baníckych uniforiem. Táto suma činí 30 000 Sk,-. Poslanci odložili túto žiadosť prerokovať pri
úprave rozpočtu obce na rok 2008.
K bodu č.9
Kontrolór obce ing.Vaščák predniesol poslancom návrh na zistený nedostatok ohľadne nájomnej
zmluvy na budovu ZŠ. OÚ by mal zveriť majetok – budovu ZŠ – do správy rozpočtovej organizácie
ZŠ. Táto budova by mala figurovať v účtovníctve ZŠ. Je preto potrebné zrušiť terajšiu nájomnú
zmluvu a spísať novú o zverení majetku. Poslanci poverili starostu obce jednať s riaditeľkou školy
o zrušení tejto zmluvy a vytvorení novej a dohodnúť sa na dátume.
Starosta obce navrhol pani G.Kopnickú za predsedníčku inventarizačnej komisie na uskutočnenie
inventúry k 31.12.2008. Termín inventúry bol určený na posledný novembrový týždeň
a inventarizačná komisia bude zložená zo všetkých poslancov OZ. Poslanci jednohlasne schválili
inventarizačnú komisiu, termín konania a predsedu inventarizačnej komisie p.G.Kopnickú.
Pán starosta privítal pána Macáša- projektového manažéra firmy IKF servis, s.r.o Poprad. Pán
Macáš predložil poslancom Dotačný rozpočet podkladov na projekt – Revitalizácia centrálnej zóny
obce Slovinky. Po diskusii na túto tému poslanci jednohlasne splnomocnili starostu na podpísanie
zmluvy s firmou IKF servis s.r.o na spracovanie podkladov a žiadosti o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku z fondov EÚ – Revitalizácia centrálnej zóny obce Slovinky- ROP Opatrenie
4.1. –Regenerácia sídiel.
K bodu č.10
Pán starosta otvoril diskusiu. Poslanec Jozef Seman upozornil na nefunkčnosť verejného
osvetlenia pri p.Nemčíkovi č.d.90 a p.Pačanovi č.d.599. Ďalej sa informoval o úprave priepustu
popod cestu v časti obce Rínok. Tento priepust by sa mal na budúci rok upraviť alebo vybudovať
nový most. Táto otázka bude riešená pri vytváraní rozpočtu na rok 2009.
Pani Kopnická Mária sa informovala na upratovacie práce po povodniach. Tieto sa prevádzajú
priebežne vo vlastnej réžií.
K bodu č.11
Pán starosta poďakoval poslancom za účasť a ukončil zasadnutie.

