ZÁPISNICA
zo zasadania Obecného zastupiteľstva obce Slovinky, konaného dňa 29.12.2017 v
Slovinkách.

Prítomní:
Poslanci: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Mgr. Slávka Michňová,
Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
Zapisovateľka: Mgr. Lucia Marschallová
Ostatní prítomní: podľa prezenčnej listiny

1. Otvorenie
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Slovinky otvoril o 10:08 hod. a viedol zástupca
starostky obce Bc. Jozef Mnich, ktorý privítal všetkých prítomných. Konštatoval, že
zasadnutie je zvolané v súlade so zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov. Obecné zastupiteľstvo sa zišlo v počte 5 poslancov, z celkového
počtu 7, takže je uznášania schopné.
2. Schválenie programu rokovania
Zástupca starostky obce predniesol návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva podľa
pozvánky. Podľa § 12 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení návrh programu
rokovania sa oznamuje a zverejňuje na úradnej tabuli aspoň tri dní pred zasadnutím obecného
zastupiteľstva.
Návrhy:
Poslanec Peter Zavada predložil pozmeňujúci návrh programu rokovania. Body 1.- 6. ostávajú,
bod 7. Interpelácie poslancov, bod 8. Rokovania komisií obecného zastupiteľstva- informácia,
bod 9. Návrh rozpočtu obce Slovinky na rok 2017, bod 10. Návrh VZN č. 5/2017, bod 11. Návrh
VZN č. 6/2017, bod 12. Rozpočtové opatrenia, bod 13. Komunitné centrum v obci Slovinky, bod
14. Voľba prísediaceho Okresného súdu SNV, bod 15. Majetkové záležitosti obce, bod 16.
Pripomienky občanov, body 17- 19. ostávajú. Následne sa spýtal, či má niekto niečo k bodu
rôzne, ak nie, vypúšťa sa tento bod.
Bc. Jozef Mnich sa spýtal prečo interpelácie poslancov majú byť na začiatku.

10:17- na zasadnutie OZ sa dostavil poslanec Jozef Hudec
Bc. Jozef Mnich prečítal návrh na uznesenie.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. X/99/2017

D. Schvaľuje
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva v nasledovnom znení:
1./ Otvorenie zasadnutia
2./ Schválenie programu zasadnutia
3./ Voľba návrhovej komisie
4./ Určenie overovateľov zápisnice
5./ Určenie zapisovateľa
6./ Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
7./ Interpelácie poslancov
8./ Rokovanie komisií obecného zastupiteľstva- informácia
9./ Návrh rozpočtu obce Slovinky na rok 2018
10./ Návrh VZN č. 5/2017
11./ Návrh VZN č. 6/2017
12./ Rozpočtové opatrenia
13./ Komunitné centrum v obci Slovinky
14./ Voľba prísediaceho Okresného súdu SNV
15./ Majetkové záležitosti obce
16./ Pripomienky občanov
17./ Diskusia
18./ Záver

Hlasovanie - za: 5, proti : 1, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1
Za: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Mgr. Slávka Michňová, Peter
Zavada
Proti: Bc. Jozef Mnich
Ospravedlnený: Mgr. Jana Adamisová
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

3. Voľba Návrhovej komisie
Zástupca starostky obce navrhol za predsedu návrhovej komisie Mgr. Slávku Michňovú a za
člena návrhovej komisie Petra Zavadu
O obsadení návrhovej komisie dal hlasovať:

Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. X/100/2017
I./ Volí:
1. Predsedu návrhovej komisie: Mgr. Slávku Michňovú
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 1, ospravedlnený: 1
Za: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
Zdržal sa: Mgr. Slávka Michňová
Ospravedlnený: Mgr. Jana Adamisová

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

2./ člena návrhovej komisie: Petra Zavadu
Hlasovanie – za: 2, proti: 2, zdržal sa: 2, ospravedlnený: 1
Za: Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich,
Proti: Ing. Mária Grisáková, Peter Zavada
Zdržal sa: Mgr. Dominik Ďorko, Mgr. Slávka Michňová
Ospravedlnený: Mgr. Jana Adamisová
Hlasovaním nebolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh nebol prijatý.

Členovia Poslaneckého klubu pri OZ v Slovinkách navrhli na člena návrhovej komisie Jozefa
Hudeca.
2./ člena návrhovej komisie: Jozefa Hudeca
Hlasovanie – za: 4 , proti: 1 , zdržal sa: 1 , ospravedlnený: 1
Za: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Mgr. Slávka Michňová, Peter Zavada
Proti: Jozef Hudec
Zdržal sa: Bc. Jozef Mnich
Ospravedlnený: Mgr. Jana Adamisová

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

4. Určenie overovateľov zápisnice
Zástupca starostka obce Bc. Jozef Mnich určil za overovateľov Mgr. Dominika Ďorka a Petra
Zavadu, ktorí určenie odmietli.

Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. X/101/2017
L./určuje
Za overovateľov zápisnice:
1. Bc. Jozef Mnich

5. Určenie zapisovateľa
Za zapisovateľa zápisnice OZ obce Slovinky určuje: Mgr. Lucia Marschallová

6. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
Zástupca starostky obce Bc. Jozef Mnich otvoril rozpravu k bodu 6.
Poslanec Peter Zavada žiada, aby správu predniesol predkladateľ.
Poslanec Mgr. Dominik Ďorko sa spýtal na uznesenie č. IX/94/2017, ako to prebieha a čo je
nové v tejto záležitosti.
Bc. Jozef Mnich odpovedal, že Advokátskej kancelárii bol zaslaný list, v ktorom bol
konštatovaný postoj obce.
Poslanec Peter Zavada sa spýtal, či ešte neprišla odpoveď.
Bc. Jozef Mnich odpovedal, že nie.
Poslanec Peter Zavada sa spýtal na uznesenie č. V/53/2015.
Bc. Jozef Mnich odpovedal, že už to bolo vysvetlené a posun nenastal.
Poslanec Peter Zavada sa spýtal, či je to v písomnej podobe.
Bc. Jozef Mnich odpovedal, že bol osobne prítomný na jednaní.

Poslanec Peter Zavada sa spýtal, či existuje písomný zápis z jednania.
Poslankyňa Ing. Mária Grisáková sa spýtala na uznesenie č. III/38/2017.
Bc. Jozef Mnich odpovedal, že je to v programe dnešného rokovania.
Poslankyňa Ing. Mária Grisáková žiada opraviť dátum, a taktiež žiada, aby sa pri uzneseniach
uvádzalo číslo vkladu do katastra.
Poslankyňa Mgr. Slávka Michňová sa spýtala na uznesenie č. XI/111/2016. Spýtala sa či
stretnutie bude v januári 2018 a či aj tento problém išla starostka obce riešiť, keďže nie je
prítomná.
Bc. Jozef Mnich odpovedal, že áno, ako aj pozemok p. Veseleňáka.
Predsedníčka návrhovej komisie Mgr. Slávka Michňová prečítala návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ berie na vedomie
Informatívnu správu o stave plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Slovinkách
k 21.12.2017.
Hlasovanie – za: 2, proti: 0, zdržal sa: 2, nehlasoval:2, ospravedlnený: 1
Za: Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich,
Zdržal sa: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková
Nehlasoval: Mgr. Slávka Michňová, Peter Zavada
Ospravedlnený: Mgr. Jana Adamisová
Hlasovaním nebolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh nebol prijatý.

7. Interpelácie poslancov
Žiaden z poslancov OZ nepredložil interpelácie.
8. Rokovanie komisií obecného zastupiteľstva- informácia
V termíne od posledného rokovania OZ sa nezasadala žiadna z komisií.
Poslankyňa Ing. Mária Grisáková žiada, aby sa materiály komisiám zasielali v dostatočnom
predstihu.
9. Návrh rozpočtu obce Slovinky na rok 2018
Ekonómka obce Ing. Anna Krajňáková predložila poslancom OZ dôvodovú správu k návrhu
rozpočtu obce Slovinky na rok 2018. „V zmysle zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej
zodpovednosti je obec od roku 2013 povinná zostavovať rozpočet v členení predchádzajúce 2
roky, rozpočet bežného roka, očakávaná skutočnosť bežného roka a návrh rozpočtu na 3

nasledujúce roky, preto je takto spracovaný aj predložený návrh rozpočtu. Návrh rozpočtu na
rok 2018 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2019 – 2020 je zostavený na základe
predpokladanej skutočnosti a tiež vychádza zo skutočného resp. očakávaného plnenia za bežné
obdobie. Rozpočet obce Slovinky na rok 2018 je navrhnutý ako vyrovnaný. Bežné príjmy sú
navrhnuté vo výške 943.861,- €, bežné výdavky vo výške 882.111,- €. Kapitálové príjmy sú
rozpočtované vo výške 1.000,- €, kapitálové výdavky vo výške 112.750,- € sú kryté zostatkom
prostriedkov z minulých rokov, kapitálovými a bežnými príjmami. Súčasťou rozpočtu je aj návrh
rozpočtu rozpočtovej organizácie Základná škola Slovinky v členení na základné kategórie.
Rozpočet na roky 2019-2020 je v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov orientačný, nie je pre obec záväzný.“ Oznámila, že od zverejnenia návrhu
pripomienky nedodali žiadny občania, len Poslanecký klub pri OZ v Slovinkách a Mgr. Slávka
Michňová.
Členovia Poslaneckého klubu pri OZ v Slovinkách žiadajú predložiť podrobný rozpočet ZŠ
Slovinky.
Poslanec Bc. Jozef Mnich sa vyjadril, že aj iné samosprávy majú vo svojom rozpočte
zabudovaný rozpočet školy tak ako aj je rozpočet ZŠ Slovinky zabudovaný v rozpočte obce
Slovinky.
Poslanec Peter Zavada požiadal, aby zo strany Ekoveru boli faktúry za množstvový zber
zasielané samostatné.
Ing. Anna Krajňáková sa opýtala, či aj v rozpočte má byť samostatná položka množstvový zber.
Poslanec Peter Zavada jej odpovedal, že áno. Ďalej sa opýtal, prečo sa Rozpočet obce na rok
2018 zverejňoval pred pracovným stretnutím, prečo sa to nemohlo riešiť inak.
Poslankyňa Ing. Mária Grisáková sa vyjadrila k položke cintorínske poplatky. Podľa nej obec
nevyužíva možnosti ako mať príjmy a následne poskytovať lepšie služby občanom.
Poslanec Bc. Jozef Mnich sa spýtal na bod 5 predložených pripomienok, prečo práve tie dve
cesty .
Poslanec Peter Zavada mu odpovedal, že zasadnutí OZ v Slovinkách sa zúčastňovali občania,
ktorí žiadali uvedené úseky opraviť, a že práve tie úseky boli pri realizácii protipovodňových
opatrení poškodené.
Poslanec Bc. Jozef Mnich sa spýtal na cestu oproti pani Pignaty, keďže ten úsek využíva mnoho
ľudí.
Poslankyňa Mgr. Slávka Michňová odpovedala, že po protipovodňových opatreniach sa
neurobilo nič a že je tam viac obyvateľov a áut, ktorí využívajú danú cestu.
Ing. Anna Krajňáková sa opýtala odkiaľ má vziať financie na cesty.
Poslankyňa Ing. Mária Grisáková odpovedala, že poslancom mal byť predložený materiál,
ktorý by obsahoval informácie o tom, koľko m má cesta, a koľko stojí m2 asfaltu.
Ing. Anna Krajňáková k bodu 6., povedala, že je v položke potrebné navýšenie, lebo
zamestnanci boli zle zatriedení.
Poslankyňa Mgr. Slávka Michňová sa opýtala, či sa zamestnanci nebudú sťažovať, či sa počíta
s tým, že budú „čušať“, a kto je za to zodpovedný. Žiada mzdy miestne hospodárstvo rozdeliť
na mzdy a príplatky.
Poslanci OZ v bode 9. – transfer banícky cech, žiadajú požiadavku baníckeho cechu.
Poslanec Peter Zavada sa spýtal v akom stave je Banský chodník a kedy bude dokončený.

Ing. Anna Krajňáková informovala, že k bodu 10. nemá informácie a k bodu 11.- rozdelila
riadky.
Poslanec Bc. Jozef Mnich sa k bodu 12. opýtal, prečo na virtuálny cintorín neboli
narozpočtované žiadne financie.
Poslankyňa Ing. Mária Grisáková odpovedala, že je najprv potrebná evidencia a stratégia. Žiada
aby sa najprv dali do poriadku zmluvy a až tak aby sa riešil virtuálny cintorín. Tiež požiadala,
aby na sviatok všetkých svätých bol na cintorínoch zverejnený platný Prevádzkový poriadok
pohrebiska.
Poslanec Bc. Jozef Mnich požiadal poslancov o relevantné stanovisko k nulovej položke na
právnika a na Slovinský občasník.
Poslanec Peter Zavada odpovedal, že všetko bolo povedané na pracovnom stretnutí a čo sa týka
Slovinského občasníka, tak požaduje aby bola vytvorená redakčná rada.
Poslanec Jozef Hudec prečítal dôvodovú správu k požiadavke OŠK na vybudovanie
hygienických zariadení športového areálu. Oboznámil poslancov s podmienkou vybudovať
sociálne zariadenia do konca júla.
Poslanci sa zhodli, že danú požiadavku má p. Hudec prekonzultovať s p. Slovinským a zistiť
potrebu stavebného povolenia a projektovej dokumentácie.
Následne dali slovo občanovi.
Jozef Mihalčin sa spýtal, či obec Slovinky má vypracovanú Koncepciu rozvoja športu.
Prestávka od 13:11- do 13:19
Poslanec Mgr. Dominik Ďorko podal návrh, aby v rozpočte bol Nákup pozemkov rozdelený na
2 položky.
Materiál č. 1- pripomienky:
Poslankyňa Ing. Mária Grisáková predniesla pripomienky k materiálu č.1, kde s pripomienkami
k nákupu príslušenstva k traktoru súhlasí, avšak o problémoch Základnej školy poslanci nemali
informácie. Už po žiadaní finančných prostriedkov v dohodovacom konaní malo byt
zastupiteľstvo informované. V stanovisku je, že to má riešiť obec. Spýtala sa, aké opatrenia
obec ako zriaďovateľ prijal.
Gabriela Kopnická, starostka obce odpovedala, že v interpeláciách bolo, len či vie niečo
o problémoch ZŠ. ZŠ Slovinky si ale svoje problémy snažila vyriešiť sama, a až keď došla
negatívna odpoveď z Ministerstva školstva, tak požiadala o pomoc obec. Taktiež na súdnom
pojednávaní riaditeľka ZŠ Slovinky súhlasila s mimosúdnym vyrovnaním, aby škole nevznikali
ďalšie náklady.
Poslankyňa Mgr. Slávka Michňová pripomenula, že ona na súde neustúpila ani od jednej veci,
všetko na čo upozorňovala, že bola diskriminovaná, tak aj bola. Za 3 vyučovacie hodiny mala
plný plat, čo sa rovná nehospodárnemu nakladaniu s finančnými prostriedkami obce.
Poslanec Bc. Jozef Mnich požiadal poslankyňu Mgr. Slávku Michňová, aby neriešila samu seba
a svoje kauzy zo ZŠ.
Poslankyňa Mgr. Slávka Michňová požiadala o odpoveď na svoje otázky, a to: Aká celková
škoda vznikla ZŠ v súdnych sporoch, kto je zodpovedný za vzniknutú škodu a či boli prijaté
nejaké opatrenia.

Poslanec Bc. Jozef Mnich odpovedal, že taký konflikt môže vzniknúť kedykoľvek, a v prípade
vymáhania náhrady škody sú potrebné právne služby.
Poslankyňa Mgr. Slávka Michňová upozornila, že v požiadavke je 37 150€ a následne škola
žiada len 25 323,79€. Nakoľko ZŠ žiada od obce menej, tak asi na tom nie je až tak zle.
Poznamenala, že tam boli ešte aj cesty a dovolenky. 37 tisíc je len výplata, a čo iné náklady?
Opýtala sa, prečo ZŠ nezverejňuje faktúry za elektrinu a plyn? Platí jej to obec? Opýtala sa, aké
sa príjmu opatrenia aby sa to neopakovalo, a či sa riešili aj iné spôsoby ako získať financie.
Gabriela Kopnická, starostka obce odpovedala, že ZŠ vzniknutú situáciu rieši cez Ministerstvo
školstva a aj cez obec. V rámci šetrenia riaditeľka ZŠ znížila osobné príplatky.
Poslanec Bc. Jozef Mnich povedal, že riaditeľka ZŠ urobila všetko čo mohla.
Poslankyňa Mgr. Slávka Michňová sa opýtala, či riaditeľka stiahla odmeny a príplatky aj sebe.
Gabriela Kopnická, starostka obce odpovedala, že riaditeľka ZŠ žiadne odmeny nemala.
Poslankyňa Mgr. Slávka Michňová odpovedala, že situáciu treba riešiť, v liste z Ministerstva
školstva je dané, kto je za to zodpovedný. Terajšia riaditeľka sa odvoláva, a tým sa suma
navyšuje. Opýtala sa čo bude ďalej, ak sa škole peniaze nedajú. Bývala riaditeľka a aj súčasná
mali nemalé odmeny.
Poslanec Bc. Jozef Mnich odpovedal, že ak by sa riaditeľka ZŠ neodvolávala, bolo by to brané
tak, že nebráni záujmy školy.
Poslanec Peter Zavada- odpovedal, že všade vidí záver, že za škodu je zodpovedná škola ako
zamestnávateľ.
Poslankyňa Ing. Mária Grisáková prečítala časť listu Ministerstva školstva. Chýba jej tu
vyjadrenie ako sa s tým škola vysporiada. Škola mala skôr osloviť poslancov OZ. Navrhuje
požiadať riaditeľku ZŠ o vysvetlenie, stanovisko ako chce problém riešiť a aké opatrenia
príjme, aby sa také niečo neopakovalo.
Mgr. Slávka Michňová, predsedníčka návrhovej komisie prečítala návrhy uznesení.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. X/102/2017
D./ Schvaľuje
Pripomienky k Návrhu rozpočtu obce Slovinky na rok 2018, predložené Poslaneckým klubom
pri OZ v Slovinkách a Mgr. Slávky Michňovej, ako aj pripomienku k Návrhu rozpočtu obce
Slovinky na rok 2018 predloženú starostkou obce, položku 713- Príslušenstvo k traktoru Zetor
vo výške 5000 €.
Hlasovanie – za: 4, proti: 0, zdržal sa: 2, ospravedlnený: 1
Za: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Mgr. Slávka Michňová, Peter Zavada
Zdržal sa: Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich
Ospravedlnený: Mgr. Jana Adamisová
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. X/103/2017
E./ Žiada starostku obce
Doplnenie materiálov ZŠ Slovinky k žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov zo dňa
28.11.2017
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1
Za: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Mgr. Slávka Michňová, 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. X/104/2017
D./ Schvaľuje
Že sa návrhom Rozpočtu obce Slovinky na rok 2018 so zapracovanými pripomienkami bude
zaoberať na OZ dňa 11.1.2018 o 16:00 hod.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1
Za: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Mgr. Slávka Michňová, Bc.
Jozef Mnich, Peter Zavada
Ospravedlnený: Mgr. Jana Adamisová
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

10. Návrh VZN č. 5/2017
Gabriela Kopnická, starostka obce Slovinky predniesla dôvodovú správu k bodu 10. „Pri
výpočte výšky režijných nákladov v školskej jedálni sme vychádzali zo skutočných nákladov na
mzdy, odvody, tovary a služby za obdobie 9 mesiacov, ktoré predstavujú spolu 31.235,- €. V
priemere za jeden mesiac sú režijné náklady vo výške 3.470,56 €. Z celkového počtu jedál za 9
mesiacov sme vypočítali priemerný počet jedál za jeden mesiac, čo predstavuje 1.723 obedov.
Výška mesačných režijných nákladov vydelená priemerným počtom jedál za mesiac predstavuje
sumu 2,01 €, čo je hodnota režijných nákladov na 1 hlavné jedlo.“

Poslanec Bc. Jozef Mnich sa opýtal, či v článku 6 bod A je suma 0,20€ mesačne, alebo za jedno
jedlo?
Poslankyňa Ing. Mária Grisáková- predniesla pripomienky k článku 1, 3, a 6.
Poslanec Peter Zavada- sa opýtal, prečo je platba možná len v hotovosti.
Predseda poslaneckého klubu pri OZ v Slovinkách Mgr. Dominik Ďorko navrhol zvýšiť sumu
za školský klub detí na 4€.
Mgr. Slávka Michňová, predsedníčka návrhovej komisie prečítala návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. X/105/2017
D./ Schvaľuje
a.) „ pripomienky k VZN č. 5/2017 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Slovinky “
b.) „ VZN č. 5/2017 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Slovinky so zapracovanými pripomienkami.“
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 1, ospravedlnený: 1
Za: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Mgr. Slávka Michňová, Peter
Zavada
Zdržal sa: Bc. Jozef Mnich
Ospravedlnený: Mgr. Jana Adamisová
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.
15:53- zasadnutie OZ v Slovinkách opustila poslankyňa Ing. Mária Grisáková.
11. Návrh VZN 6/2017
Gabriela Kopnická, starostka obce sa ospravedlnila, že zverejnila iný materiál, a že správny
Návrh VZN 6/2017 predloží na nasledujúce rokovanie OZ.
15:55- zasadnutie OZ v Slovinkách opustila poslankyňa Mgr. Slávka Michňová.
12. Rozpočtové opatrenia
a) Ing. Anna Krajňáková, ekonómka obec Slovinky predložila poslancom Rozpočtové
opatrenie starostky obce č. 14/2017. Rozpočtové opatrenie urobila starostka z dôvodu potreby
presunu finančných prostriedkov medzi položkami odmeny, navýšenia výdavkov na
reprezentačné, na revízie zariadení a vianočnú výzdobu. Tiež sme nakúpili 25 ks knihy o
Histórii baníctva v obci Slovinky, v položke poistenie majetku je zahrnuté aj poistenie
zodpovednosti za škody. Navýšenie vyššie uvedených položiek bolo vykryté skutočným
navýšením príjmových položiek. Rozpočtové opatrenie urobila starostka obce v zmysle Zásad

hospodárenia s finančnými prostriedkami obce podľa článku 19, ods. 1, písm. a), b a článku 21,
ods. 1 a 3.
Jozef Hudec, člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ berie na vedomie
Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 14/2017
Hlasovanie – za: 2, proti: 0, zdržal sa: 1, nehlasoval:1 ospravedlnený: 3
Za: Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich
Zdržal sa: Mgr. Dominik Ďorko
Nehlasoval: Peter Zavada
Ospravedlnený: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Mária Grisáková, Mgr. Slávka Michňová
Hlasovaním nebolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh nebol prijatý.

b) Ing. Anna Krajňáková, ekonómka obec Slovinky predložila poslancom Rozpočtové
opatrenie starostky obce č. 16/2017.
Jozef Hudec, člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ berie na vedomie
Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 16/2017
Hlasovanie – za: 2, proti: 0, zdržal sa: 1, nehlasoval:1 ospravedlnený: 3
Za: Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich
Zdržal sa: Mgr. Dominik Ďorko
Nehlasoval: Peter Zavada
Ospravedlnený: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Mária Grisáková, Mgr. Slávka Michňová
Hlasovaním nebolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh nebol prijatý.
16:00- zasadnutie OZ v Slovinkách opustil poslanec Peter Zavada.

Predsedajúci zasadnutia OZ v Slovinkách Bc. Jozef Mnich skonštatoval, že počet prítomných
poslancov klesol na 3, takže OZ v Slovinkách nie je uznášania schopné, poďakoval všetkým
prítomným za účasť a rokovanie prerušil.

Začiatok rokovania obecného zastupiteľstva: 10,08 hod.
Prerušenie rokovania obecného zastupiteľstva: 16,01 hod.
Zapísala: Mgr. Lucia Marschallová
V Slovinkách, dňa: 29.12.2017
Gabriela Kopnická
starostka obce

Overovatelia zápisnice:

