Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Slovinkách konaného dňa
28.04.2016
III. zasadnutie
K bodu 1./ Otvorenie zasadnutia
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol zástupca starostky obce pán Bc. Jozef
Mnich. Ospravedlnil neúčasť starostky obce pani Gabriely Kopnickej a poslankyne pani Mgr.
Jany Adamisovej. Konštatoval, že na začiatku zasadnutia je prítomných 6 poslancov a obecné
zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Začiatok rokovania obecného zastupiteľstva: 16,05 hod.
Prítomní:
Poslanci: 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
Predsedajúci zástupca starostky obce pán Bc. Jozef Mnich predložil 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. III/13/2016:
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 prijatých uznesení
6. Pripomienky občanov
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2016
8. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015
9. Správy o výsledkoch kontrol
10. Návrh VZN č. 1/2016 o vylepovaní volebných plagátov na území obce Slovinky
11. Návrh VZN č. 2/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a školských zariadení so sídlom na území obce Slovinky na rok 2016
12. Návrh VZN č. 3/2016 o organizácií miestneho referenda
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13. Schválenie prevodu majetku obce Slovinky ako prípad hodný osobitného zreteľa pánovi
Miroslavovi Šimkovi
14. Schválenie prevodu majetku obce Slovinky ako prípad hodný osobitného zreteľa pani
Denise Varechovej
15. Stanovisko Obecného zastupiteľstva v Slovinkách k ankete – bytový dom
16. Interpelácie poslancov
17. Rôzne
18. Diskusia
19. Záver
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin,
Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
ospravedlnený: Mgr. Jana Adamisová
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

K bodu 3./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Predsedajúci zástupca starostky obce pán Bc. Jozef Mnich určil za zapisovateľku pani Vieru
Lenartovú a za overovateľov zápisnice poslankyňu pani PaedDr. Lenku Dzurikovú a pána
poslanca Jozefa Mihalčina. Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. III/14/2016:
L./ Určuje:
1./ Zapisovateľa zápisnice: Vieru Lenartovú.
2./ Overovateľov zápisnice: PaedDr. Lenku Dzurikovú a Jozefa Mihalčina.

K bodu 4./ Voľba návrhovej komisie
Za predsedu návrhovej komisie pán zástupca Bc. Jozef Mnich navrhol pána poslanca Mgr.
Dominika Ďorka a za člena návrhovej komisie pána poslanca Petra Zavadu. Obecné
zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. III/15/2016:
I./ Volí:
1./ Predsedu návrhovej komisie: Mgr. Dominika Ďorka.
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 1, ospravedlnený: 1
za: PaedDr. Lenka Dzuriková, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Bc. Jozef Mnich,
Peter Zavada
zdržal sa: Mgr. Dominik Ďorko
ospravedlnený: Mgr. Jana Adamisová
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.
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2./ Člena návrhovej komisie: Petra Zavadu.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin,
Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
ospravedlnený: Mgr. Jana Adamisová
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

K bodu 5./ Kontrola plnenia prijatých uznesení
Kontrolu plnenia prijatých uznesení podal poslancom obecného zastupiteľstva pán Bc. Jozef
Mnich, kde na základe upozornenia poslancov pani Ing. Márie Grisákovej a pána poslanca Petra
Zavadu Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. III/16/2016:
B./ Konštatuje že:
1./ Uznesenie č. IX/92/2015 zo dňa 9.9.2015 „E./ Žiada: 1. Starostu obce zabezpečiť prípravu
odpočtu uznesení tak, aby bola chronologicky zabezpečená informovanosť o stave prijatých
uznesení a ich plnení.“ – nie je splnené.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
K./ Poveruje:
1./ Obec Slovinky predložiť poslancom obecného zastupiteľstva informáciu o plnení prijatých
uznesení obecného zastupiteľstva chronologicky od začiatku volebného obdobia roku 2014
v elektronickej a tlačovej podobe.
T: do 01.05.2016
Hlasovanie – za: 4, proti: 0, zdržal sa: 2, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Peter Zavada
zdržal sa: PaedDr. Lenka Dzuriková, Bc. Jozef Mnich
ospravedlnený: Mgr. Jana Adamisová
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

K bodu 6./ Pripomienky občanov
Za občanov podali pripomienky poslanci pán Peter Zavada a pán Jozef Mnich. Obecné
zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. III/17/2016:
A./ Berie na vedomie:
1./ Pripomienky občanov.
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1./ Informovať občanov o prerušení distribúcie elektriny a prerušení dodávky vody miestne
obvyklým spôsobom – vyhlásením v miestnom rozhlase, umiestnením oznamu na informačnej
tabuli a zverejnením oznamu na webovom sídle obce.
2./ Vyčistiť kanál pri futbalovom ihrisku.
3./ Vykonať revíziu detského ihriska pri základnej škole.
4./ V časti obce Slovinky Zákuť súpisné číslo 316 pani Majzelová – zabezpečiť úpravu terénu
– zosunutého svahu do potoka.
5./ V časti obce Slovinky Zákuť – doplniť pouličné osvetlenie a doplniť pokrytie miestneho
rozhlasu.
6./ Oproti Vinárne Plejsy súpisné číslo 298 miestna komunikácia vedľa zbúraného domu –
orezať ovocné stromy, ktoré zasahujú do cesty.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin,
Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
ospravedlnený: Mgr. Jana Adamisová
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

K bodu 7./ Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2016
V súlade s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov hlavná kontrolórka obce pani Jitka Puhallová predložila poslancom obecného
zastupiteľstva návrh Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016.
Poslankyňa Ing. Mária Grisáková za poslanecký klub podala návrh na zmenu predloženého
návrhu hlavnej kontrolórky obce.
A/ Kontrolná činnosť
1. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Slovinky
2. Kontrola poskytnutia a zúčtovania dotácií z rozpočtu obce pre Obecný športový klub
Slovinky v roku 2014 Kontrola plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov
zistených následnou finančnou kontrolou – Základná škola Slovinky
3. Kontrola a analýza mzdových prostriedkov obce Slovinky za roky 2010 – 2015 v súlade
so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov Kontrola plnenia prijatých opatrení
na odstránenie nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou – Obecný úrad
Slovinky
4. Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými zo ŠR SR,
s materiálnymi hodnotami a majetkom, ktorý je v správe obce vo vybraných oblastiach.
B/ Príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov
1. Správy z vykonaných kontrol
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2. Stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2015
C/ Ostatná činnosť
1. Plnenie úloh v súlade s oznamovaním protispoločenskej
Metodická a koordinačná činnosť
2. Kontrola z vlastného podnetu
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní návrhu Plánu kontrolnej činnosti na I.
polrok 2016 uznesením č. III/18/2016:
D./ Schvaľuje:
1./ Zmenu návrhu Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Slovinky na I. polrok
2016 v znení:
Vypúšťa sa:
V bode A./ Kontrolná činnosť – bod 2. a 3.
V bode C./ Ostatná činnosť – bod 2.
Nahrádza sa:
V bode A./ Kontrolná činnosť
Bod 2. Kontrola poskytnutia a zúčtovania dotácií z rozpočtu obce pre Obecný športový klub
Slovinky v roku 2014.
Bod 3. Kontrola a analýza mzdových prostriedkov obce Slovinky za roky 2010 – 2015 v súlade
so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
Presúva sa:
V bode C./ Ostatná činnosť – bod 3. sa presúva na bod 2.
Hlasovanie – za: 4, proti: 0, zdržal sa: 2, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Peter Zavada
zdržal sa: PaedDr. Lenka Dzuriková, Bc. Jozef Mnich
ospravedlnený: Mgr. Jana Adamisová
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

K bodu 8./ Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015
V súlade s § 18f ods. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov hlavná kontrolórka obce pani Jitka Puhallová predložila Obecnému zastupiteľstvu
v Slovinkách Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2015. Obecné
zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. III/19/2016:
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A./ Berie na vedomie:
1./ Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Slovinky za rok 2015.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin,
Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
ospravedlnený: Mgr. Jana Adamisová
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

K bodu 9./ Správy o výsledkoch kontrol
Hlavná kontrolórka obce Slovinky pani Jitka Puhallová predložila Obecnému zastupiteľstvu
v Slovinkách Správy o výsledku kontrol. Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách prerokovalo
predložený materiál.
17,44 hod. – 17,54 hod. – vyhlásená desať minútová prestávka
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. III/20/2016:
A./ Berie na vedomie:
1./ Správy o výsledkoch kontrol.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin,
Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
ospravedlnený: Mgr. Jana Adamisová
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. III/21/2016:
C./ Súhlasí:
1./ So zverejnením správ o kontrolnej činnosti a správ z vykonaných kontrol na webovej
stránke obce od 01.01.2016.
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 1, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
zdržal sa: PaedDr. Lenka Dzuriková
ospravedlnený: Mgr. Jana Adamisová
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.
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Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. III/22/2016:
K./ Poveruje:
1./ Obec Slovinky uplatniť si zmluvne dohodnuté sankcie a zmluvne stanovený postup v súlade
so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy v prípade, keď prenajímateľ dotácie finančné prostriedky použil na iný ako zmluvne dohodnutý účel.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin,
Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
ospravedlnený: Mgr. Jana Adamisová
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

2./ Obec Slovinky zosúladiť skutkový stav majetku obce vrátane areálu obecného športového
klubu so skutkovým stavom katastra.
T: do 31.05.2016
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin,
Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
ospravedlnený: Mgr. Jana Adamisová
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. III/23/2016:
D./ Schvaľuje:
1./ Návrh na písomné upozornenie hlavnej kontrolórky obce Jitky Puhallovej v zmysle § 18a
ods. 9 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
pre hrubé a opakované zanedbávanie povinností vyplývajúcich jej ako hlavnej kontrolórke zo
zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Upozornenie s odôvodnením tvorí
prílohu uznesenia.
K./ Poveruje:
1./ Obec Slovinky na bezodkladné doručenie schváleného upozornenia hlavnej kontrolórke.
„Upozornenie hlavnej kontrolórky obce“ tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie – za: 4, proti: 1, zdržal sa: 1, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Peter Zavada
proti: PaedDr. Lenka Dzuriková
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zdržal sa: Bc. Jozef Mnich
ospravedlnený: Mgr. Jana Adamisová
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

K bodu 10./ Návrh VZN č. 1/2016 o vylepovaní volebných plagátov na území obce
Slovinky
Predsedajúci zástupca starostky obce pán Bc. Jozef Mnich predložil poslancom obecného
zastupiteľstva návrh VZN č. 1/2016 o vylepovaní volebných plagátov na území obce Slovinky.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní bodu programu „Návrh VZN č. 1/2016
o vylepovaní volebných plagátov na území obce Slovinky“ uznesením č. III/24/2016:
C./ Súhlasí:
1./ S presunom návrhu VZN č. 1/2016 o vylepovaní volebných plagátov na území obce
Slovinky na ďalšie rokovanie obecného zastupiteľstva.
N./ Odporúča:
1./ Predkladateľovi predložiť na rokovanie návrh VZN č. 1/2016 o vylepovaní volebných
plagátov na území obce Slovinky so zapracovanými pripomienkami.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin,
Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
ospravedlnený: Mgr. Jana Adamisová
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

K bodu 11./ Návrh VZN č. 2/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Slovinky na rok 2016
Návrh VZN č. 2/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a školských zariadení so sídlom na území obce Slovinky na rok 2016 predložila poslancom
obecného zastupiteľstva ekonómka Ing. Anna Krajňáková. Pri úprave návrhu VZN brala do
úvahy pripomienky členov Poslaneckého klubu pri Obecnom zastupiteľstve v Slovinkách
doručené dňa 24.03.2016. Neprihliadala na pripomienku č. 4 a to z dôvodu, že zákon č.
596/2003 Zb. z. v § 6 ods. 12, č. 3 určuje všeobecne záväzným nariadením pre základné
umelecké školy, jazykové školy, materské školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej
pôsobnosti výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej
umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo školského
zariadenia; v zariadeniach školského stravovania na žiaka školy, skutočného stravníka alebo
na jedno hlavné jedlo alebo doplnkové jedlo. Vzhľadom k tomu, že je tu daná možnosť na dieťa
materskej školy, pričom počet stravníkov je číslo pohyblivé a školská jedáleň je zriadená pri
materskej škole, predkladateľka návrhu použila pri výpočte práve počet detí materskej školy.
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Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní bodu programu „Návrh VZN č. 2/2016
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so
sídlom na území obce Slovinky na rok 2016“ uznesením č. III/25/2016:
E./ Žiada:
1. Obec Slovinky zabezpečiť pomerné vyčíslenie spotreby energií pre Materskú školu
v Slovinkách a Školskú jedáleň pri Materskej škole v Slovinkách od 01.01.2016.
T: do 31.05.2016
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin,
Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
ospravedlnený: Mgr. Jana Adamisová
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

2./ Obec Slovinky dopracovať návrh VZN č. 2/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Slovinky na
rok 2016 a súbežne pripraviť návrh VZN o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce.
Hlasovanie – za: 4, proti: 1, zdržal sa: 1, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Peter Zavada
proti: Bc. Jozef Mnich
zdržal sa: PaedDr. Lenka Dzuriková
ospravedlnený: Mgr. Jana Adamisová
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

K bodu 12./ Návrh VZN č. 3/2016 o organizácií miestneho referenda
Predsedajúci zástupca starostky obce pán Bc. Jozef Mnich predložil poslancom obecného
zastupiteľstva na prerokovanie návrh VZN č. 3/2016 o organizácií miestneho referenda.
Členovia Poslaneckého klubu pri Obecnom zastupiteľstve v Slovinkách predložili dňa 4. apríla
2016 protinávrh k „Návrhu VZN č. 3/2016 o organizácií miestneho referenda, ktorý obec
Slovinky zverejnila na úradnej tabuli a na webovej stránke obce.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní návrhu VZN č. 3/2016 o organizácií
miestneho referenda uznesením č. III/26/2016:
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K./ Poveruje:
1./ Starostku obce so zverejnením návrhu VZN č. 3/2016 o organizácií miestneho referenda
predloženého poslaneckým klubom na úradnej tabuli obce a spôsobom v obci obvyklým.
19,20 hod. – poslankyňa PaedDr. Lenka Dzuriková sa ospravedlnila a z rokovania obecného
zastupiteľstva odišla
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnení: 2
za: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
ospravedlnení: Mgr. Jana Adamisová, PaedDr. Lenka Dzuriková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

K bodu 13./ Schválenie prevodu majetku obce Slovinky ako prípad hodný osobitného
zreteľa pánovi Miroslavovi Šimkovi
Zástupca starostky obce pán Bc. Jozef Mnich predložil obecnému zastupiteľstvu na rokovanie
„Schválenie prevodu majetku obce Slovinky ako prípad hodný osobitného zreteľa pánovi
Miroslavovi Šimkovi“, ktoré zdôvodnil. Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách na svojom
zasadnutí dňa 31.12.2015 neschválilo uznesenie vo veci prevodu predmetnej nehnuteľnosti
napriek tomu, že v rámci rozpravy k predmetnému bodu programu nedošlo zo strany poslancov,
ktorí sa zdržali hlasovania, k podaniu žiadneho pozmeňovacieho návrhu, ani k odbornej
oponentúre k stanovisku predkladateľa vo veci určenia ceny za odpredaj pozemku.
Výška stanovenej ceny je plne v súlade s príslušným ustanovením Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom obce Slovinky.
Ako predkladateľ opakovane predkladá v nezmenenej podobe návrh uznesenia a poukazuje na
princíp výkonu dobrej verejnej správy v rámci ktorého je žiadúce, aby akékoľvek rozhodnutie
orgánu verejnej správy bolo náležite odôvodnené. Odôvodnenie má svoj význam nielen vo
vzťahu k subjektu, ktorý je rozhodnutím orgánu samosprávy priamo dotknutý, ale
v podmienkach obecného zastupiteľstva je predpokladom konsenzu rôznych názorov, v tomto
prípade stanovenia ceny za predaj obecného majetku.
Schválením navrhovaného uznesenia je vytvorený len predpoklad pre vznik právneho vzťahu,
t. j. uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi žiadateľom a obcou Slovinky a je na zvážení žiadateľa,
ako sa rozhodne.
Predkladateľ upozorňuje na ustanovenie § 7 ods. 2 písm. c/ zákona o majetku obcí, v zmysle
ktorého orgány obce a organizácie sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť
a zhodnocovať. Sú povinné používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane
včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní bodu programu „Schválenie prevodu
majetku obce Slovinky ako prípad hodný osobitného zreteľa pánovi Miroslavovi Šimkovi“
uznesením č. III/27/2016:
D./ Schvaľuje:
10

1./ Prevod nehnuteľnosti, pozemku s príslušenstvom v katastrálnom území Nižné Slovinky –
parcely registra C KN č. 430/1, záhrada o výmere 721 m2, LV č. 1 za cenu 3,32 € za m2 pánovi
Miroslavovi Šimkovi, bytom Slovinky 54, 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 predmetný 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: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnení: 2
za: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
ospravedlnení: Mgr. Jana Adamisová, PaedDr. Lenka Dzuriková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

E./ Žiada:
1./ Obec Slovinky spracovať zoznam pozemkov majetku obce, ktoré sú v užívaní fyzických
a právnických osôb bez právneho vzťahu.
T: do 30.06.2016
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnení: 2
za: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
ospravedlnení: Mgr. Jana Adamisová, PaedDr. Lenka Dzuriková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

K bodu 14./ Schválenie prevodu majetku obce Slovinky ako prípad hodný osobitného
zreteľa pani Denise Varechovej
Zástupca starostky obce pán Bc. Jozef Mnich predložil obecnému zastupiteľstvu na rokovanie
„Schválenie prevodu majetku obce Slovinky ako prípad hodný osobitného zreteľa pánovi
Miroslavovi Šimkovi“, ktoré zdôvodnil. Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách na svojom
zasadnutí dňa 31.12.2015 neschválilo uznesenie vo veci prevodu predmetnej nehnuteľnosti
napriek tomu, že v rámci rozpravy k predmetnému bodu programu nedošlo zo strany poslancov,
ktorí sa zdržali hlasovania, k podaniu žiadneho pozmeňovacieho návrhu, ani k odbornej
oponentúre k stanovisku predkladateľa vo veci určenia ceny za odpredaj pozemku.
Výška stanovenej ceny je plne v súlade s príslušným ustanovením Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom obce Slovinky.
Ako predkladateľ opakovane predkladá v nezmenenej podobe návrh uznesenia a poukazuje na
princíp výkonu dobrej verejnej správy v rámci ktorého je žiadúce, aby akékoľvek rozhodnutie
orgánu verejnej správy bolo náležite odôvodnené. Odôvodnenie má svoj význam nielen vo
vzťahu k subjektu, ktorý je rozhodnutím orgánu samosprávy priamo dotknutý, ale
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v podmienkach obecného zastupiteľstva je predpokladom konsenzu rôznych názorov, v tomto
prípade stanovenia ceny za predaj obecného majetku.
Schválením navrhovaného uznesenia je vytvorený len predpoklad pre vznik právneho vzťahu,
t. j. uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi žiadateľkou a obcou Slovinky a je na zvážení žiadateľky,
ako sa rozhodne.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní bodu programu „Schválenie prevodu
majetku obce Slovinky ako prípad hodný osobitného zreteľa pani Denise Varechovej“
uznesením:
D./ Schvaľuje:
1./ Prevod nehnuteľnosti, pozemku v katastrálnom území Vyšné Slovinky – novovytvorenej
parcely č. 126/2 o výmere 60 m2, zastavané plochy a nádvoria, oddelenú GP 3/2013 z parcely
C KN č. 126, LV1, k.ú. Vyšné Slovinky, pani Denise Varechocej, bytom Slovinky č. 378 za
cenu 3,32 € 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
žiadateľka má na predmetnom pozemku vybudovaný prístrešok, ktorý tvorí príslušenstvo
k hlavnej stavbe – rodinnému domu, ktorého je žiadateľka podielovou spoluvlastníčkou.
Hlasovanie – za: 1, proti: 0, zdržal sa: 4, ospravedlnení: 2
za: Bc. Jozef Mnich
zdržal sa: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Peter Zavada
ospravedlnení: Mgr. Jana Adamisová, PaedDr. Lenka Dzuriková
Hlasovaním nebolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh nebol prijatý.

K bodu 15./ Stanovisko Obecného zastupiteľstva v Slovinkách k ankete – bytový dom
20,10 hod – 20,15 hod. vyhlásená päť minútová prestávka
Bc. Jozef Mnich predložil Obecnému zastupiteľstvu v Slovinkách materiál na rokovanie
„Stanovisko Obecného zastupiteľstva v Slovinkách k ankete vo veci zistenia názoru
obyvateľov obce k potrebe výstavby nájomných bytov v obci na pozemku za Základnou školou
v Slovinkách“. Predložený materiál odôvodnil. Na Obecný úrad v Slovinkách bola doručená
„Anketa“, v ktorej 215 obyvateľov našej obce vyjadrilo svoju podporu projektu výstavby
nájomných bytov na pozemku za Základnou školou v Slovinkách. Týmto podnetom zároveň
žiadajú orgány obce, aby sa zaoberali potrebou výstavby nájomných bytov. Tento verejný
podnet je plne v súlade s Čl. 24 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ktorého posledná veta znie:
„Každý má právo verejne prejavovať svoje zmýšľanie “
V rámci diskusie k predmetnému bodu rokovania vystúpili poslanci pani Ing. Mária Grisáková
a pán Peter Zavada.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní bodu programu „Stanovisko Obecného
zastupiteľstva v Slovinkách k ankete vo veci zistenia názoru obyvateľov obce k potrebe
výstavby nájomných bytov v obci na pozemku za Základnou školou v Slovinkách“ uznesením
č. III/28/2016:
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A./ Berie na vedomie:
1./ Vznesený verejný podnet 215 obyvateľov obce vyjadrený v „Ankete“ textom: „Ja dolu
podpísaný občan vznášam verejný podnet na obec Slovinky, pani starostku a poslancov obce
Slovinky, aby sa zaoberali potrebou výstavby nových nájomných bytových domov a som ZA
výstavbu nájomných domov v obci Slovinky.“
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnení: 2
za: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
ospravedlnení: Mgr. Jana Adamisová, PaedDr. Lenka Dzuriková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením:
D./ Schvaľuje:
1./ Výstavbu nájomného bytového domu na pozemku za Základnou školou v Slovinkách.
Hlasovanie – za: 1, proti: 1, zdržal sa: 3, ospravedlnení: 2
za: Bc. Jozef Mnich
proti: Mgr. Dominik Ďorko
zdržal sa: Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Peter Zavada
ospravedlnení: Mgr. Jana Adamisová, PaedDr. Lenka Dzuriková
Hlasovaním nebolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh nebol prijatý.

E./ Žiada:
1./ Obec Slovinky špecifikovať podmienky výstavby nájomných bytov v obci Slovinky.
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnení: 2
za: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
ospravedlnení: Mgr. Jana Adamisová, PaedDr. Lenka Dzuriková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

K bodu 16./ Interpelácie poslancov
Nebola podaná žiadna interpelácia poslancov.
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Bod 17./ Rôzne
Bc. Jozef Mnich opätovne predložil poslancom na prerokovanie žiadosť pani Tamary Repaskej
o vystavenie potvrdenia, resp. súhlasu obce vo veci , že sa v extraviláne obce plánuje výstavba
rodinných domov, ktorú dňa 3.3.2016 prerokovala aj finančná komisia.
Poslanci majú záujem zaoberať sa žiadosťou pani Tamary Repaskej a navrhujú pripraviť
podklady na zmenu Územného plánu obce Slovinky.
Pracovníčka obecného úradu Ing. Anna Krajňáková predložila poslancom obecného
zastupiteľstva návrh Rozpočtového opatrenia č. 1/2016, ktoré odôvodnila. V rámci
protipovodňových opatrení bolo nevyhnutné vykonať niektoré činnosti, ktoré neboli zahrnuté
do projektovej dokumentácie.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní návrhu Rozpočtového opatrenia č. 1/2016
uznesením č. III/29/2016:
E./ Žiada:
1./ Obec Slovinky, aby Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 bolo uhradené z položky 614 Odmeny.
Hlasovanie – za: 4, proti: 0, zdržal sa: 1, ospravedlnení: 2
za: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Peter Zavada
zdržal sa: Bc. Jozef Mnich
ospravedlnení: Mgr. Jana Adamisová, PaedDr. Lenka Dzuriková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

Pracovníčka obecného úradu Ing. Anna Krajňáková predložila poslancom obecného
zastupiteľstva Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 2/2016, ktoré odôvodnila.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. III/30/2016:
A./ Berie na vedomie:
1./ Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 2/2016.
Hlasovanie – za: 4, proti: 0, zdržal sa: 1, ospravedlnení: 2
za: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Bc. Jozef Mnich
zdržal sa: Peter Zavada
ospravedlnení: Mgr. Jana Adamisová, PaedDr. Lenka Dzuriková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. III/31/2016:
D./ Schvaľuje:
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1./ Prerušenie zasadnutia obecného zastupiteľstva v zmysle čl. 9 ods. 24 Rokovacieho poriadku
Obecného zastupiteľstva v Slovinkách. Termín pokračovania zasadnutia obecného
zastupiteľstva je stanovený na 05.05.2016 o 16,00 hod.
Hlasovanie – za: 4, proti: 1, zdržal sa: 0, ospravedlnení: 2
za: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Peter Zavada
proti: Bc. Jozef Mnich
ospravedlnení: Mgr. Jana Adamisová, PaedDr. Lenka Dzuriková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.
Zapísala: Viera Lenartová
V Slovinkách, dňa: 28.04.2016
Gabriela Kopnická
starostka obce

Overovatelia zápisnice: PaedDr. Lenka Dzuriková
Jozef Mihalčin
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