Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Slovinkách konaného dňa
07.12.2015
XII. zasadnutie
K bodu 1./ Otvorenie zasadnutia
Rokovanie obecného zastupiteľstva zahájila starostka obce pani Gabriela Kopnická. Privítala
poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných. Ospravedlnila neúčasť
poslankyne PaedDr. Lenky Dzurikovej. Konštatovala, že na začiatku zasadnutia je
prítomných 6 poslancov a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Začiatok rokovania obecného zastupiteľstva: 16,10 hod.
Prítomní:
Poslanci: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin,
Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
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.
Za poslanecký klub Ing. Mária Grisáková – požiadali:
-

audio nahrávky zo zasadnutí obecného zastupiteľstva,
požadovali termín pre stretnutie Komisie pre ochranu verejného záujmu.

Keďže vedenie obce požiadavky nesplnilo, nebudú ďalej pokračovať v rokovaní.
Starostka obce – odpovedala, že audio nahrávky poskytne.
Bc. Jozef Mnich – odpovedal, že pre Komisiu ochrany verejného poriadku je všetko
pripravené tak, ako to ukladá zákon a nevidí dôvod prerušenia zasadnutia.
K predloženému návrhu programu rokovania obecného zastupiteľstva podali poslanci tieto
doplňujúce návrhy: za poslanecký klub –
Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin a Peter Zavada – Ing. Mária
Grisáková navrhuje vypustiť body programu 8./ Rôzne a 9./ Diskusia.
Hlasovanie – za: 5, proti: 1, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Bc. Jozef Mnich,
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Peter Zavada
proti: Mgr. Jana Adamisová
ospravedlnený: PaedDr. Lenka Dzuriková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. XII/138/2015:
D./ Schvaľuje:
1./ Program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Pripomienky občanov
Schválenie zámeny pozemkov medzi obcou Slovinky a pánom Miroslavom Nagym
a pani Martou Nagyovou ako prípad hodný osobitného zreteľa
7. Schválenie zámeny pozemkov medzi obcou Slovinky a pani Katarínou Lovasovou ako
prípad hodný osobitného zreteľa
8. Záver
Hlasovanie – za: 5, proti: 1, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Bc. Jozef Mnich,
Peter Zavada
proti: Mgr. Jana Adamisová
ospravedlnený: PaedDr. Lenka Dzuriková
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 pani Mgr. Janu Adamisovú a pána Petra Zavadu.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. XII/139/2015:
L./ Určuje:
1./ Zapisovateľa zápisnice: Vieru Lenartovú.
2./ Overovateľov zápisnice: Mgr. Janu Adamisovú a Petra Zavadu.

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 pána Jozefa Mihalčina.
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Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. XII/140/2015:
I./ Volí:
1./ Predsedu návrhovej komisie: Mgr. Dominika Ďorka.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin,
Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
ospravedlnený: PaedDr. Lenka Dzuriková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.
2./ Člena návrhovej komisie: Jozefa Mihalčina.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin,
Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
ospravedlnený: PaedDr. Lenka Dzuriková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

K bodu 5./ Pripomienky občanov
Z radov občanov vystúpila:
Mgr. Slávka Michňová
Opýtala sa:
-

kedy budú zverejnené zápisnice komisií obecného zastupiteľstva,
kedy budú zverejnené výsledky kontrol hlavnej kontrolórky obce,
za akým účelom je vypnuté verejné osvetlenie v obci,
kde nájde zverejnený rozpočet školy,
niekoľko uznesení je prijatých a nie sú splnené,
kedy bude poslancom obecného zastupiteľstva predložený jej list z 9.9.2015.

Upozornila: dva dni nebola funkčná webová stránka obce.
Na niektoré otázky starostka obce ihneď odpovedala:
-

verejné osvetlenie je vypnuté z dôvodu šetrenia,
rozpočet školy je súčasťou rozpočtu obce,
obecné zastupiteľstvo môže uznesením starostku obce žiadať, ale nemôže jej ukladať
termíny,
list z 9.9.2015 bude poslancom obecného zastupiteľstva predložený.
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K bodu 6./ Schválenie zámeny pozemkov medzi obcou Slovinky a pánom Miroslavom
Nagym a pani Martou Nagyovou ako prípad hodný osobitného zreteľa
Zástupca starostky obce pán Bc. Jozef Mnich predložil obecnému zastupiteľstvu na
prerokovanie „Schválenie zámeny pozemkov medzi obcou Slovinky a pánom Miroslavom
Nagym a pani Martou Nagyovou ako prípad hodný osobitného zreteľa“. Predložený návrh
odôvodnil: Špecifikácia – predmetom zámeny sú:
-

-

Pozemok vo vlastníctve obce Slovinky, novovytvorená parcela č. 225/5 o výmere 7m2,
ktorá je toho času súčasťou parcely registra „E“ katastra nehnuteľností, k.ú. Vyšné
Slovinky, LV 1518, p.č. 90225, zastavané plochy a nádvoria.
Pozemok vo vlastníctve pána Miroslava Nagya a pani Marty Nagyovej rod.
Perháčovej, bytom Slovinky 337, novovytvorená parcela č. 72/4 o výmere 7 m2, ktorá
je toho času súčasťou parcely registra „C“ katastra nehnuteľností, k.ú. Vyšné
Slovinky, LV 113, p.č. 72/3, zastavané plochy a nádvoria.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je daný potrebou majetkovoprávne vysporiadať pozemky, na
ktorých sa realizuje projekt „Protipovodňové opatrenia v obci Slovinky“.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní „Schválenie zámeny pozemkov medzi
obcou Slovinky a pánom Miroslavom Nagym a pani Martou Nagyovou ako prípad hodný
osobitného zreteľa“ uznesením č. XII/141/2015:
D./ Schvaľuje:
1./ Zámenu nehnuteľností – pozemku obce Slovinky, novovytvorenej parcely č. 225/5 o výmere 7 m2,
ktorá je toho času súčasťou parcely registra „E“ katastra nehnuteľností, k.ú. Vyšné Slovinky, LV
1518, p.č. 90225, zastavané plochy a nádvoria za pozemok vo vlastníctve pána Miroslava Nagya
a pani Marty Nagyovej rod. Perháčovej, bytom Slovinky 337, novovytvorenej parcely č. 72/4
o výmere 7 m2, ktorá je toho času súčasťou parcely registra „C“ katastra nehnuteľností, k.ú. Vyšné
Slovinky, LV 113, p.č. 72/3, zastavané plochy a nádvoria ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa
§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorého
dôvod je daný potrebou majetkovoprávne vysporiadať pozemky, na ktorých sa realizuje projekt
„Protipovodňové opatrenia v obci Slovinky“.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin,
Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
ospravedlnený: PaedDr. Lenka Dzuriková

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

K bodu 7./ Schválenie zámeny pozemkov medzi obcou Slovinky a pani Katarínou
Lovasovou ako prípad hodný osobitného zreteľa
Zástupca starostky obce pán Bc. Jozef Mnich predložil obecnému zastupiteľstvu na
prerokovanie „Schválenie zámeny pozemkov medzi obcou Slovinky a pani Katarínou
Lovasovou ako prípad hodný osobitného zreteľa“.
Predložený návrh odôvodnil: Špecifikácia – predmetom zámeny sú:
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-

-

Pozemok vo vlastníctve obce Slovinky, novovytvorená parcela č. 224/3 o výmere
44m2, ktorá je toho času súčasťou parcely registra „E“ katastra nehnuteľností, k.ú.
Vyšné Slovinky, LV 1518, p.č. 90224, zastavané plochy a nádvoria.
Pozemok vo vlastníctve pani Kataríny Lovásovej rod. Ďorkovej, bytom Krompachy,
Hlavná 34, novovytvorená parcela č. 50/2 o výmere 44 m2, ktorá je toho času súčasťou
parcely registra „C“ katastra nehnuteľností, k.ú. Vyšné Slovinky, LV 1241, p.č. 50,
zastavané plochy a nádvoria.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je daný potrebou majetkovoprávne vysporiadať pozemky, na
ktorých sa realizuje projekt „Protipovodňové opatrenia v obci Slovinky“. Obecné
zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní „Schválenie zámeny pozemkov medzi obcou
Slovinky a pani Katarínou Lovasovou ako prípad hodný osobitného zreteľa“ uznesením č.
XII/142/2015:
D./ Schvaľuje:
1./ Zámenu nehnuteľností – pozemku obce Slovinky, novovytvorenej parcely č. 224/3 o výmere 44
m2, ktorá je toho času súčasťou parcely registra „E“ katastra nehnuteľností, k.ú. Vyšné Slovinky, LV
1518, p.č. 90224, zastavané plochy a nádvoria za pozemok vo vlastníctve pani Kataríny Lovasovej
rod. Ďorkovej, bytom Krompachy, Hlavná 34, novovytvorenej parcely č. 50/2 o výmere 44 m2, ktorá
je toho času súčasťou parcely registra „C“ katastra nehnuteľností, k.ú. Vyšné Slovinky, LV 1241, p.č.
50, zastavané plochy a nádvoria ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorého dôvod je daný potrebou
majetkovoprávne vysporiadať pozemky, na ktorých sa realizuje projekt „Protipovodňové opatrenia
v obci Slovinky“.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin,
Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
ospravedlnený: PaedDr. Lenka Dzuriková

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

K bodu 8./ Záver
Na záver starostka obce pani Gabriela Kopnická poďakovala všetkým prítomným za účasť
a zasadnutie ukončila.
Začiatok rokovania obecného zastupiteľstva: 16,10 hod.
Ukončenie rokovania obecného zastupiteľstva: 16,31 hod.

Zapísala: Viera Lenartová
V Slovinkách, dňa: 07.12.2015
Gabriela Kopnická
starostka obce
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Overovatelia zápisnice: Mgr. Jana Adamisová
Peter Zavada
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