Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Slovinkách konaného dňa
09.09.2015
IX. zasadnutie
K bodu 1./ Otvorenie zasadnutia
Rokovanie obecného zastupiteľstva zahájila starostka obce pani Gabriela Kopnická. Privítala
poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných. Konštatovala, že na začiatku
zasadnutia je prítomných všetkých 7 poslancov a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Začiatok rokovania obecného zastupiteľstva: 16,00 hod.
Prítomní:
Poslanci: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková,
Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, 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 poslanec pán Peter Zavada podal doplňujúci návrh do programu
rokovania.
1./ Riešenie nepriaznivého stavu materskej školy s poukázaním na faktúru zo 7.10.2014
s názvom „Faktúra za odborný posudok na strechu MŠ a spracovanie rozpočtu pre havarijný
stav a výmenu strechy MŠ“ ako bod č. 7./ a ostatné body radovo posunúť.
Hlasovanie – za: 6, proti: 1, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 0
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková,
Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Peter Zavada
proti: Bc. Jozef Mnich
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.
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Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. IX/89/2015:
D./ Schvaľuje:
1./ Program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Pripomienky občanov
Riešenie nepriaznivého stavu materskej školy s poukázaním na faktúru zo 7.10.2014
s názvom „Faktúra za odborný posudok na strechu MŠ a spracovanie rozpočtu pre
havarijný stav a výmenu strechy MŠ“
8. Návrh Štatútu obce Slovinky
9. Schválenie prevodu majetku obce Slovinky ako prípad hodný osobitného zreteľa –
Miroslav Šimko
10. Schválenie prevodu majetku obce Slovinky ako prípad hodný osobitného zreteľa –
Žaneta Mračnová
11. Návrh zámeru na predaj majetku obce Slovinky ako prípad hodný osobitného zreteľa –
Denisa Varechová
12. Správa o čerpaní rozpočtu obce
13. Správa nezávislého audítora
14. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015
15. Návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva
16. Realizácia optických sietí
17. Interpelácia poslancov
18. Rôzne
19. Diskusia
20. Záver
Hlasovanie – za: 6, proti: 1, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 0
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková,
Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Peter Zavada
proti: Bc. Jozef Mnich
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 Ing. Máriu Grisákovú a pána Jozefa Mihalčina.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. IX/90/2015:
L./ Určuje:
1./ Zapisovateľa zápisnice: Vieru Lenartovú.
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2./ Overovateľov zápisnice: Ing. Máriu Grisákovú a Jozefa Mihalčina.

K bodu 4./ Voľba návrhovej komisie
Za predsedu návrhovej komisie starostka obce pani Gabriela Kopnická navrhla poslanca pána
Petra Zavadu a za člena návrhovej komisie poslanca pána Mgr. Dominika Ďorka. Obecné
zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. IX/91/2015:
I./ Volí:
1./ Predsedu návrhovej komisie: Petra Zavadu.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 1, ospravedlnený: 0
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková,
Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Bc. Jozef Mnich
zdržal sa: Peter Zavada
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

2./ Člena návrhovej komisie: Mgr. Dominika Ďorka.
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 0
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková,
Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
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
29.06.2015 podala poslancom starostka obce pani Gabriela Kopnická.
Na návrh poslankyne Ing. Márie Grisákovej Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č.
IX/92/2015:
E./ Žiada:
1./ Starostu obce zabezpečiť prípravu odpočtu uznesení tak, aby bola chronologicky
zabezpečená informovanosť o stave prijatých uznesení a ich plnení.
Hlasovanie – za: 4, proti: 3, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 0
za: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Peter Zavada
proti: Mgr. Jana Adamisová, PaedDr. Lenka Dzuriková, Bc. Jozef Mnich
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.
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K bodu 6./ Pripomienky občanov
Z radov občanov vystúpili:
Ján Mnich – upozornil na nevyriešený susedský spor – suseda postavila plot a zobrala z jeho
pozemku. Sťažuje sa a žiada odpoveď.
Mgr. Slávka Michňová – opakovane upozorňovala – v mnohých veciach podáva obci podnety
a žiadosti na sprístupnenie informácií – v niektorých veciach nedostala odpoveď, alebo
odpoveď je nedostatočná.
Za občanov poslankyňa Ing. Mária Grisáková – dostala anonymný list z Pošty Slovinky –
v liste anonym upozorňuje na nedostatky obce.
Za občanov poslanec Jozef Mihalčin – taktiež dostal anonymný list z Pošty Slovinky – v liste
anonym upozorňuje na ďalšie nedostatky obce.
Za občanov poslanec Peter Zavada – upozornil na previsnutý telefónny kábel v časti obce
Štreka.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní pripomienok občanov uznesením č.
IX/93/2015:
E./ Žiada:
1./ Starostu obce o predloženie informácie o súdnych sporoch za obdobie rokov 2010 – 2015
v členení rok, zúčastnené strany, stav súdneho sporu, náklady obce, informácia o tom, či bola
platba uhradená.
T: do 10 pracovných dní
Z: starosta obce
Hlasovanie – za: 5, proti: 2, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 0
za: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Bc. Jozef Mnich, Peter
Zavada
proti: Mgr. Jana Adamisová, PaedDr. Lenka Dzuriková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. IX/94/2015:
F./ Ukladá:
1./ Komisii finančnej, správy obecného majetku, výstavby a územného plánovania zistiť
právny stav pozemkov pre prípad realizácie komunikácie k pravoslávnemu chrámu.
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 0
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková,
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Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

K bodu 7./ Riešenie nepriaznivého stavu materskej školy s poukázaním na faktúru zo
7.10.2014 s názvom „Faktúra za odborný posudok na strechu MŠ a spracovanie
rozpočtu pre havarijný stav a výmenu strechy MŠ“
Poslanec Peter Zavada a člen poslaneckého klubu pri obecnom zastupiteľstve predložil
poslancom obecného zastupiteľstva materiál: Riešenie nepriaznivého stavu materskej školy
s poukázaním na faktúru zo 7.10.2014 s názvom „Faktúra za odborný posudok na strechu MŠ
a spracovanie rozpočtu pre havarijný stav a výmenu strechy MŠ“, ktorý zdôvodnil.
Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Slovinkách (ďalej len „OZ“) bola poslancami OZ
starostke obce predložená interpelácia vo veci rekonštrukcie Materskej školy v Slovinkách
(ďalej len „MŠ“) a to:


či bola predložená žiadosť o poskytnutie NFP na rozšírenie kapacít MŠ.

Podľa informácií poskytnutých starostkou obce na zasadnutí OZ v decembri 2014 by bolo
možné v rámci rozšírenia kapacít MŠ opraviť strechu a zvýšiť tak kapacitu MŠ napr.
v novovzniknutom podkroví.
Na ďalšom zasadnutí OZ a po zasadnutí Rady školy pri MŠ bola opakovane predložená
žiadosť o informáciu vo vzťahu k rekonštrukcii MŠ a k finančným požiadavkám na
rekonštrukciu, resp. kalkuláciu.
Starostka obce uvedenú kalkuláciu nepredložila s odôvodnením, že ňou nedisponuje. Uviedla,
že cenová kalkulácia bola urobená bez úhrady, a z toho dôvodu ňou obec nedisponuje.
Na webovom sídle obce bol dňa 3. novembra 2014 v časti faktúry za mesiac október
zverejnený „Zoznam faktúr prijatých v októbri 2014“. V uvedenom zozname je pod
poradovým číslom 20 uvedená faktúra číslo DF2014/430, kde je uvedené:







celková hodnota: 500,- EUR,
dátum dodania: 7. októbra 2014,
Dodávateľ: AMP Projekt s.r.o.,
Adresa: Markušovská cesta 2, SNV,
IČO: 47384999,
Popis faktúrovaného plnenia: Faktúra za odborný posudok na strechu MŠ
a spracovanie rozpočtu pre havarijný stav a výmenu strechy MŠ.

V zozname faktúr prijatých v októbri 2014 nie je k uvedenej faktúre uvedené číslo zmluvy ani
číslo objednávky. V časti zmluvy za rok 2014 a objednávky za rok 2014 nie je uvedená
zmluva alebo objednávka na vykonanie služby spoločnosťou AMP Projekt s.r.o.
Z uvedeného vyplýva, že na výmenu strechy MŠ bol spracovaný odborný posudok a rozpočet
pre havarijný stav a výmenu strechy MŠ. Uvedené skutočnosti starostka obce neoznámila
poslancom OZ tvrdiac, že takýto rozpočet bol spracovaný v rámci priateľských vzťahov
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a obec zaň nezaplatila. Poslanci tak boli starostkou obce nepravdivo informovaní, resp.
zavádzaní.
Keďže ako poslanci OZ nedisponujeme relevantnými údajmi, ktoré sú uvedené vo faktúre č.
DF2014/430, nie sme oprávnení zabezpečiť prípravu a predloženie vlastného materiálu
k uvedenej problematike. Osobou oprávnenou pripraviť tento materiál je starostka obce, resp.
poverený zamestnanec obecného úradu.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní materiálu Riešenie nepriaznivého stavu
materskej školy s poukázaním na faktúru zo 7.10.2014 s názvom „Faktúra za odborný
posudok na strechu MŠ a spracovanie rozpočtu pre havarijný stav a výmenu strechy
MŠ“ uznesením č. IX/95/2015:
E./ Žiada:
1./ Starostu obce pripraviť návrh na riešenie nepriaznivého stavu materskej školy s návrhom
finančného zabezpečenia a časového harmonogramu prác.
T: do 14 dní od zasadnutia obecného zastupiteľstva
Z: v texte
2./ Starostu obce zvolať zasadnutie obecného zastupiteľstva a predložiť poslancom obecného
zastupiteľstva návrh na riešenie nepriaznivého stavu materskej školy s návrhom finančného
zabezpečenia a časového harmonogramu prác.
T: do 21 dní od zasadnutia obecného zastupiteľstva
Z: v texte
Hlasovanie – za: 4, proti: 3, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 0
za: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Peter Zavada
proti: Mgr. Jana Adamisová, PaedDr. Lenka Dzuriková, Bc. Jozef Mnich
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

K bodu 8./ Návrh Štatútu obce Slovinky
Starostka obce pani Gabriela Kopnická predložila obecnému zastupiteľstvu návrh Štatútu
obce Slovinky, ktorý zdôvodnila. Štatút obce je základným normatívno-právnym
a organizačným predpisom. Upravuje postavenie a pôsobnosť obce, používanie symbolov
obce, financovanie a rozpočet obce, majetkové postavenie a hospodárenie obce so svojím
majetkom, právomoc a pôsobnosť orgánov samosprávy obce. Je potrebné aktualizovať štatút
obce najmä z dôvodu zmeny v počte poslancov. Ďalším doplnením štatútu obce je stanovenie
umiestnenia úradnej tabule a stanovenie volebných obvodov. Zároveň boli niektoré
irelevantné ustanovenia pôvodného znenia vypustené.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní návrhu Štatútu obce Slovinky uznesením
č. IX/96/2015:
D./ Schvaľuje:
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1./ Pripomienky k Štatútu obce Slovinky.
1.) Článok 4 - Volebné obvody
V bode 1 nový text vety znie: „ Pre účely volieb má obec jeden volebný obvod a dva volebné
okrsky delené podľa katastrálnych území a to - Vyšné Slovinky a Nižné Slovinky“.
V bode 2 nový text vety znie: „ Pre účely referenda má obec jeden volebný obvod a jeden
volebný okrsok“.
2.) Článok 6 - Úradná tabuľa obce
Článok sa dopĺňa o bod 3 v znení: „Informácie zverejňované na úradnej tabuli sú súbežne
zverejňované aj na informačných tabuliach v časti obce Slovinky Kolónia a Slovinky Legy“.
3.) Článok 30 - Dobrovoľný hasičský zbor
Názov článku znie „Dobrovoľný hasičský zbor obce“.
V bode 6 nový text vety znie: „ Dobrovoľný hasičský zbor obce najmä“:
V bode 6 sa vypúšťa text pod písmenom „d“
V bode 7 sa prvá veta dopĺňa textom: „ v znení neskorších predpisov“.
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 0
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková,
Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

2./ Štatút obce Slovinky so zapracovanými pripomienkami.
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 0
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková,
Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

E./ Žiada:
1./ Starostu obce zabezpečiť označovanie ulíc a verejných priestranstiev podľa Všeobecne
záväzného nariadenia č. 5/2012 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní
pozemných stavieb v obci Slovinky.
T: do 31.03.2016
Z: v texte
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 1, ospravedlnený: 0
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za: Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková,
Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
zdržal sa: Mgr. Jana Adamisová
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

K bodu 9./ Schválenie prevodu majetku obce Slovinky ako prípad hodný osobitného
zreteľa – Miroslav Šimko
Zástupca starostky obce pán Bc. Jozef Mnich predložil poslancom obecného zastupiteľstva
„Schválenie prevodu majetku obce Slovinky ako prípad hodný osobitného zreteľa“ pánovi
Miroslavovi Šimkovi a zdôvodnil.
Prijaté uznesenia
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách na svojom zasadnutí dňa 29.06.2015 uznesením č.
VIII/82/2015 súhlasilo so zámerom obce Slovinky predať žiadateľovi pánovi Miroslavovi
Šimkovi, trvalý pobyt Slovinky č. 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.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách na svojom zasadnutí dňa 29.06.2015 uznesením č.
VIII/83/2015 schválilo 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.
Zverejnenie zámeru
Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce dňa 20.07.2015.
Odporúčanie predkladateľa
Na základe upozornenia hlavnej kontrolórky odporúčam rozhodnúť v predmetnej veci až po
opakovanom posúdení, či stanovenie ceny 1,66 € za m2 je v súlade s Vyhláškou MS SR č.
492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní bodu programu „Schválenie prevodu
majetku obce Slovinky ako prípad hodný osobitného zreteľa“ uznesením:
D./ Schvaľuje:
1./ Prevod nehnuteľnosti – pozemku s príslušenstvom v k.ú. Nižné Slovinky, LV č. 1, parcela
C KN č. 430/1 záhrada o výmere 721 m2 pre pána Miroslava Šimka, trvalý pobyt Slovinky č.
54, za cenu 1,66 € za m2, spôsobom 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.
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Hlasovanie – za: 0, proti: 0, zdržal sa: 7, ospravedlnený: 0
zdržal sa: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková,
Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
Hlasovaním nebolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh nebol prijatý.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. IX/97/2015:
B./ Konštatuje že:
1./ Tento bod programu bude prerokovaný na najbližšom zastupiteľstve.
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 0
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková,
Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

K bodu 10./ Schválenie prevodu majetku obce Slovinky ako prípad hodný osobitného
zreteľa – Žaneta Mračnová
Zástupca starostky obce pán Bc. Jozef Mnich predložil poslancom obecného zastupiteľstva
„Schválenie prevodu majetku obce Slovinky ako prípad hodný osobitného zreteľa“ pani
Žanete Mračnovej a zdôvodnil.
Prijaté uznesenia
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách na svojom zasadnutí dňa 29.06.2015 uznesením
č.VIII/84/2015 súhlasilo so zámerom obce Slovinky predať žiadateľke pani Žanete
Mračnovej, trvale bytom Slovinky č. 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.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách na svojom zasadnutí dňa 29.06.2015 uznesením
č.VIII/85/2015 schválilo 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
žiadateľky, dlhodobo vrátane právnych predchodcov pozemok užíva a na predmetnom
pozemku má postavené oplotenie.
Zverejnenie zámeru
Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce dňa 20.07.2015.
Odporúčanie predkladateľa
Z dôvodu podanej námietky voči prevodu predmetného pozemku, predkladateľ odporúča v
predmetnej veci rozhodnúť len za predpokladu, že do termínu konania zasadnutia obecného
zastupiteľstva príslušná komisia opakovane, aj za účasti predkladateľky námietky, prešetrí

9

skutkový stav a prijme stanovisko k podanej námietke. Zasadnutie komisie finančnej, správy
obecného majetku, výstavby a územného plánovania sa uskutoční dňa 03.09.2015.

Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní bodu programu „Schválenie prevodu
majetku obce Slovinky ako prípad hodný osobitného zreteľa“ uznesením č. IX/98/2015:
D./ Schvaľuje:
1./ Prevod nehnuteľnosti – pozemku v katastrálnom území Nižné Slovinky, LV č. 1,
novovytvorená parcela C KN č. 226/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 37 m2 pani
Žanete Mračnovej, bytom Slovinky č. 583 za cenu 1,66 € za m2 spôsobom podľa § 9 a) 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 žiadateľky, dlhodobo vrátane právnych predchodcov pozemok užíva
a na predmetnom pozemku má postavené oplotenie.
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 0
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková,
Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

K bodu 11./ Návrh zámeru na predaj majetku obce Slovinky ako prípad hodný
osobitného zreteľa – Denisa Varechová
Zástupca starostky obce pán Bc. Jozef Mnich predložil poslancom obecného zastupiteľstva
návrh zámeru na predaj majetku obce Slovinky ako prípad hodný osobitného zreteľa Denise
Varechovej, ktorý odôvodnil.
Špecifikácia
Predmetom predaja je pozemok, novovytvorená parcela č. 126/2 o výmere 60 m2, registra „C“
katastra nehnuteľností Vyšné Slovinky, LV č. 1, druh pozemku – zastavané plochy
a nádvoria. Pozemok sa nachádza v zastavanom území obce.
Skutkový stav
Predmetná novovytvorená parcela je súčasťou pozemku – parcely č. 126 o pôvodnej výmere
533 m2. Jedná sa o pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova súpisné číslo 379 –
Osvetová beseda. Geometrickým plánom bola v roku 2013 táto pôvodná parcela rozdelená na
parcelu č. 126/1 o výmere 473 m2 a parcelu č. 126/2 o výmere 60 m2. Novovytvorená parcela
č. 126/2 susedí s pozemkami parcela č. 227/1 ku ktorej LV nie je založený, s pozemkom
parcela č. 128/2 v spoluvlastníctve iných fyzických osôb a pôvodnú parcelu č. 126, resp.
126/1, ktorej vlastníkom je obec Slovinky. Pozemok, ktorý žiadateľka chce odkúpiť, má
v súčasnosti v prenájme na základe nájomnej zmluvy z roku 2013. V nájomnej zmluve sa
uvádza, že prenajatý pozemok bude využitý nájomcom na vybudovanie prístrešku pri
rodinnom dome, čo žiadateľka v roku 2013 aj zrealizovala. Prístrešok využíva na parkovanie
motorového vozidla, prístup a príjazd k prístrešku realizuje cez pozemok pôvodnej parcely č.
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126. Podľa výpisu z LV 1 časti „c“ je pozemok parcela č. 126 zaťažený zákonným vecným
bremenom v prospech Východoslovenská distribučná, a.s. Košice.
Žiadateľka vo svojej žiadosti žiada o odkúpenie novovytvorenej parcely č. 126/2 o výmere 60
m2 z dôvodu, že na predmetnom pozemku má vybudovaný prístrešok, ktorý tvorí
príslušenstvo k hlavnej stavbe – rodinnému domu, ktorého je žiadateľka podielovou
spoluvlastníčkou.
Dôvod hodný osobitného zreteľa
Z tohto dôvodu predkladateľ 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 žiadateľka má na predmetnom pozemku
vybudovaný prístrešok, ktorý tvorí príslušenstvo k hlavnej stavbe – rodinnému domu, ktorého
je žiadateľka podielovou spoluvlastníčkou.
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
v príslušnom ustanovení, t.j. vo výške 1,66 € za m2.
Vyjadrenie príslušnej komisie
Komisia finančná, správy obecného majetku, výstavby a územného plánovania odporúča
obecnému zastupiteľstvu žiadosti žiadateľky 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 Denise Varechovej uznesením č. IX/99/2015:
C./ Súhlasí:
1./ So zámerom obce Slovinky predať žiadateľke Denise Varechovej nehnuteľnosť pozemok
v katastrálnom území Vyšné Slovinky, LV č. 1, novovytvorenú parcelu C KN č. 126/2
zastavané plochy a nádvoria o výmere 60 m2 za cenu 1,66 €/m2.
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 0
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková,
Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

D./ Schvaľuje:
1./ Spôsob predaja podľa § 9 a) 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 na
žiadanom pozemku je postavené jednoduchá stavba – prístrešok, ktorý tvorí príslušenstvo
rodinného domu súpisné číslo 377, ktorého je žiadateľka podielovou spoluvlastníčkou.
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 0
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za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková,
Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

K bodu 12./ Správa o čerpaní rozpočtu obce
O 20,38 hod. – ospravedlnila sa a zo zasadnutia odišla poslankyňa PaedDr. Lenka Dzuriková.
Ing. Anna Krajňáková pracovníčka obecného úradu predložila poslancom obecného
zastupiteľstva správu o čerpaní rozpočtu obce. Správa o čerpaní rozpočtu obce k 30.06.2015
je obecnému zastupiteľstvu predložená na základe žiadosti členov poslaneckého klubu.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní bodu programu „Správa o čerpaní
rozpočtu obce“ uznesením č. IX/100/2015:
A./ Berie na vedomie:
1./ Správu o čerpaní rozpočtu obce.
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 13./ Správa nezávislého audítora
Poslancom obecného zastupiteľstva Ing. Anna Krajňáková predložila správu nezávislého
audítora k individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky obce Slovinky k 31.12.2014.
Zodpovedná audítorka Ing. Angela Vysopalová, PhD. v správe predložila svoje stanoviská ku
konsolidovanej účtovnej závierke a k účtovnej závierke, kde na základe vykonaného auditu
konštatuje, že konsolidovaná účtovná závierka účtovnej jednotky verejnej správy, ktorú za
konsolidovaný celok zostavila obec Slovinky, vyjadruje vo všetkých významných
súvislostiach finančnú situáciu a výsledok hospodárenia konsolidovaného celku k 31.12.2014
v súlade so zákonom o účtovníctve v platnom znení. Na základe vykonaného auditu
konštatuje, že účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý
obraz finančnej situácie obce Slovinky k 31.12.2014 v súlade so zákonom o účtovníctve.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní bodu programu „Správa nezávislého
audítora“ uznesením č. IX/101/2015:
A./ Berie na vedomie:
1./ Správu nezávislého audítora.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1
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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.

E./ Žiada:
1./ Starostu obce menovať do inventarizačnej komisie všetkých poslancov obecného
zastupiteľstva.
Hlasovanie – za: 4, proti: 0, zdržal sa: 2, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Peter Zavada
zdržal sa: Mgr. Jana Adamisová, Bc. Jozef Mnich
ospravedlnený: PaedDr. Lenka Dzuriková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

K bodu 14./ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015
Hlavná kontrolórka obce Jitka Puhallová v súlade s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predložila poslancom obecného
zastupiteľstva návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Slovinky na II. polrok
2015. Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní návrhu Plánu kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky obce Slovinky na II. polrok 2015 uznesením č. IX/102/2015:
E./ Žiada:
1./ Hlavného kontrolóra obce doplniť – A/ Kontrolná činnosť o body:
3.) Kontrola vybavovania žiadostí o slobodnom prístupe k informáciám za obdobie od
01.01.2014 do 30.06.2015.
4.) Kontrola vedenia motorových vozidiel v období od 01.01.2015 do 31.08.2015 vrátane
kontroly zúčtovania služobných ciest mimo okresu Spišská Nová Ves.
2./ Hlavného kontrolóra obce doplniť – B/ Príprava a tvorba koncepčných a metodických
materiálov o bod:
4.) Preverenie legislatívy pri používaní motorového vozidla V3S.
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
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Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

D./ Schvaľuje:
1./ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Slovinky na druhý polrok 2015 s
doplnkami.
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 15./ Návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva
Poslanecký klub pri obecnom zastupiteľstve predložil Obecnému zastupiteľstvu v Slovinkách
návrh Plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Slovinkách a zdôvodnil.
Podľa § 12 ods. 1 prvej vety zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení
neskorších predpisov „Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri
mesiace.“ Podľa článku 8 odsek 1 prvej vety Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva
v Slovinkách „Rokovanie obecného zastupiteľstva sa uskutočňuje podľa programu zasadnutí
schváleného obecným zastupiteľstvom, resp. podľa potreby, najmenej však raz za tri
mesiace.“
Od začiatku volebného obdobia niektorí poslanci na zasadnutiach obecného zastupiteľstva
opakovane požadovali starostku obce o prípravu plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva
a jeho predloženie na schválenie. Keďže do dnešnej doby nebol tento návrh poslancom
predložený, poslanecký klub predkladá jeho návrh na rokovanie obecného zastupiteľstva.
V návrhu plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva poslanecký klub navrhuje stanovenie
pevného termínu konania zasadnutia obecného zastupiteľstva raz za dva mesiace, vždy vo
štvrtok posledný týždeň v párnom kalendárnom mesiaci. Z dôvodu, že niektorí poslanci
Obecného zastupiteľstva v Slovinkách vykonávajú svoje pracovné povinnosti do 16,00
hodiny, resp. vykonávajú ich mimo miesta svojho bydliska, poslanecký klub odporúča
začiatok zasadnutí o 17,00 hodine.
Z dôvodu, že návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva je uvedený priamo v dôvodovej
správe, poslanecký klub považuje jeho uvedenie vo vlastnom materiáli za irelevantné.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní návrhu Plánu zasadnutí Obecného
zastupiteľstva v Slovinkách uznesením č. IX/103/2015:
C./ Súhlasí:
1./ S predloženým návrhom Plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Slovinkách.
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D./ Schvaľuje:
1./ Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva tak, že zasadnutie Obecného zastupiteľstva
v Slovinkách sa bude konať vždy vo štvrtok v posledný týždeň párneho kalendárneho mesiaca
so začiatkom o 16,00 hodine.
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 16./ Realizácia optických sietí
Starostka obce pani Gabriela Kopnická predložila poslancom obecného zastupiteľstva
oznámenie národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby – realizácia optických sietí.
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (ďalej len „NASES“) je štátna
organizácia zriadená Úradom vlády Slovenskej republiky. NASES plní odborné úlohy
v oblasti informatizácie spoločnosti, správy a prevádzkovania elektronických komunikačných
sietí a služieb. Prevádzkuje vládnu dátovú sieť GOVNET a Ústredný portál verejnej správy.
V rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti NASES realizuje Národný projekt:
„Zabezpečenie projektovo inžinierskej dokumentácie k projektu vybudovania základnej
širokopásmovej infraštruktúry dotovanej z verejných zdrojov v „bielych miestach“
Slovenska.“
Národný projekt je plne hradený z finančných prostriedkov Európskej únie a štátneho
rozpočtu a je realizovaný v krajoch: Trnavský, Nitriansky, Trenčiansky, Banskobystrický,
Žilinský, Košický, Prešovský.
NASES podpísala s víťazným uchádzačom a zhotoviteľom Sdružení AŽD-SUDOK Čiastkovú
zmluvu o dielo na spracovanie projektovo inžinierskej dokumentácie a vybudovanie pasívnej
optickej siete.
Pasívna optická sieť bude naprojektovaná tak, že bude položený miestny optický kábel
(MOK) a pripojený z centrálneho bodu optickej prístupovej siete (POP) do existujúcej
optickej siete infraštruktúry k dostupnému bodu telekomunikačného operátora (DBTO) v obci
Krompachy.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po oboznámení a prerokovaní realizácie optických sietí
uznesením č. IX/104/2015:
A./ Berie na vedomie:
1./ Oznámenie NASES o národnom projekte „Zabezpečenie projektovo inžinierskej
dokumentácie k projektu vybudovania základnej širokopásmovej infraštruktúry dotovanej
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z verejných zdrojov v „bielych miestach“ Slovenska“ v rámci Operačného programu
informatizácia spoločnosti, prioritná os č. 3 – zvyšovanie prístupnosti širokopásmového
internetu.
K./ Poveruje:
1./ Svojho štatutárneho zástupcu – starostku obce Gabrielu Kopnickú na podpísanie
akýchkoľvek právnych úkonov obce pre účely územného konania, staveného konania
a spolupráce pri realizácii vybudovania pasívnej optickej siete.
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 17./ Interpelácia poslancov
Nebola podaná žiadna interpelácia poslancov.

K bodu 18./ Rôzne
Starostka obce informovala poslancov:
Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska Banská Štiavnica (ďalej len „Združenie“)
oslovilo starostku obce pani Gabrielu Kopnickú k užšej spolupráci v oblasti zachovania
a propagácie montánneho dedičstva. Z oslovených banských miest a obcí v roku 2013-2014
prejavilo záujem o užšiu spoluprácu 70, ktorým Združenie rozposiela tak, ako aj našej obci,
„Dohodu o vzájomnom porozumení a spolupráci“. Ak pristúpime k „Dohode“, prispejeme
k povýšeniu úrovne prezentácie histórie a súčasnosti našej obce a regiónu z pohľadu
neustáleho dopĺňania bohatej mozaiky kultúrneho, prírodného a priemyselného dedičstva
Slovenska.
Ing. Anna Krajňáková pracovníčka obecného úradu predložila poslancom obecného
zastupiteľstva návrh Rozpočtového opatrenia č. 10/2015. Rozpočtové opatrenie starostky
obce č. 10/2015 odôvodnila. 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. Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po
prerokovaní návrhu Rozpočtového opatrenia č. 10/2015 uznesením č. IX/105/2015:
A./ Berie na vedomie:
1./ Rozpočtové opatrenie č. 10/2015.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin,
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Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
ospravedlnený: PaedDr. Lenka Dzuriková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

Ing. Anna Krajňáková pracovníčka obecného úradu predložila poslancom obecného
zastupiteľstva návrh Rozpočtového opatrenia č. 11/2015. Rozpočtové opatrenie starostky
obce č. 11/2015 odôvodnila. V zmysle zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
podľa článku 19 ods. 1 písm. a), článku 20 a článku 21 ods. 3 navrhuje zmenu položiek
rozpočtu. Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní návrhu Rozpočtového opatrenia
č. 11/2015 uznesením č. IX/106/2015:
A./ Berie na vedomie:
1./ Rozpočtové opatrenie č. 11/2015.
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.

Starostka obce Gabriela Kopnická predložila obecnému zastupiteľstvu schválenie žiadosti
preklenovacieho úveru. Z dôvodu prefinancovania realizácie časti projektu „Protipovodňové
opatrenia v obci Slovinky“ je potrebné schváliť uznesením žiadosť na poskytnutie
preklenovacieho úveru v Prima Banke. Obec bude žiadať o úver vo výške 800000 €.
V rozprave k predloženej žiadosti poslanci navrhujú urobiť prieskum trhu a žiadosť na
poskytnutie preklenovacieho úveru zaslať aj do iných bánk.

K bodu 19./ Diskusia
Ing. Mária Grisáková – viedla diskusiu ohľadom posledného vydania Slovinského občasníka
a vypracovania etického kódexu obce.
Dominik Ďorko – diskutoval vo veci stretnutia poslancov, z ktorého napokon vzišlo pracovné
stretnutie poslancov.
Diskusia bola umožnená aj ku každému bodu rokovania.

K bodu 20./ Záver
Na záver predsedajúca starostka obce pani Gabriela Kopnická poďakovala všetkým
prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.
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Začiatok rokovania obecného zastupiteľstva: 16,00 hod.
Ukončenie rokovania obecného zastupiteľstva: 22,35 hod.

Zapísala: Viera Lenartová
V Slovinkách, dňa: 09.09.2015
Gabriela Kopnická
starostka obce
Overovatelia zápisnice: Ing. Mária Grisáková
Jozef Mihalčin
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