ZÁPISNICA
zo zasadania Obecného zastupiteľstva obce Slovinky, konaného dňa 26.10.2017
v Slovinkách, pokračovanie schôdze dňa 2.11.2017

Prítomní: - podľa prezenčnej listiny, ktorá je prílohou zápisnice
1. Otvorenie
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Slovinky otvoril o 16:01 hod. a viedol zástupca
starostky obce Bc. Jozef Mnich, ktorý privítala 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.
Ospravedlnil z neúčasti pani starostku Gabrielu Kopnickú a pani poslankyňu Mgr. Janu
Adamisovú.

Bod 4. Určenie overovateľa zápisnice
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. IX/93/2017
L./určuje
Za overovateľa zápisnice:
1. Mgr. Dominik Ďorko

Bod 9. Výzva na zaplatenie dlhu.
Ing. Mária Grisáková navrhuje, aby predkladateľ predstavil bližšie predložený materiál.
Bc. Jozef Mnich oboznámil poslancov OZ s genézou problematiky.
Peter Zavada pripomenul, že mu nesedí jedna vec. Keď sa posielala faktúra späť bez
sprievodného listu, prečo opätovne posielali späť?
Mgr. Slávka Michňová sa opýtala, s čím prišla ta faktúra. Došla bez sprievodného listu? Je
k tomu doklad, doručenka, že ju prevzali?
Ing. Mária Grisáková sa vyjadrila, že je veľmi sklamaná z predložených dokumentov, lebo
chceli celú dokumentáciu. Poslancom OZ bolo predložené len málo dokumentov s malou
výpovednou lehotou. Následne predniesla genézu postupu výstavby bytovky. Predpokladá, že
zmluva bola uzavretá s inou spoločnosťou, na ktorú bolo prijaté uznesenie. Spýtala sa na
základe čoho bola pripravená projektová dokumentácia a na základe čoho bola vystavená
faktúra. Vidí tu enormné pochybenie ako na strane obce tak aj na strane formy Rekom.

Peter Zavada- sa spýtal, kvôli čomu minulý rok, keď minulý rok sa poslanci OZ zhodli, že treba
faktúru vrátiť, šla táto faktúra bez sprievodného listu a doručenky? Je to veľmi podstatné.
Mgr. Slávka Michňová sa vyjadrila, že poslancom OZ nebolo dodané všetko, chýba posledný
list starostky, kde žiadala o trpezlivosť.
Bc. Jozef Mnich prečítal časť z listu. Je za to, aby sa oslovila právna kancelária, ktorá bude
obec zastupovať.
Peter Zavada sa spýtal či je zmluva platná aj napriek chybnému uzneseniu. Nájomná zmluva
bola podpísaná na základe neprijatého uznesenia. V tejto veci právnu pomoc nepotrebujeme,
lebo nie sú podklady, na základe ktorých si firma Rekom nárokuje na 15 000 €. Nikde v tom
nevidel koľko stála projektová dokumentácia. Navyše na obišlo verejné obstarávanie!
Mgr. Dominik Ďorko- ak si dobre spomína, poslanec sa pýtal starostky obce či boli nejaké práce
vykonané, a ona vtedy odpovedala, že obec to nič zatiaľ nestálo a ani stáť nebude.
Mgr. Slávka Michňová sa vyjadrila, že je zarážajúci časový sled. Boli obdobia, kedy nebolo nič
a naopak, kedy sa venovalo tomu veľa. Ak si firma nesplní podmienky, môže sa predsa zmluva
vypovedať. Keďže v zmluve bolo uvedené nájomné, spýtala sa, koľko bolo zaplatene za
10,11,12/2014, rok 2015 a 2016? Obec Slovinky nevyzvala firmu aby nájomné uhradila? Obec
mohla zmluvu vypovedať.

Následne poslanci dali možnosť vyjadriť sa občanovi.
Jozef Mihalčin- bol svedkom slov Mgr. Dominika Ďorko. Počul ako sa predstaviteľ firmy
Rekom vyhrážal pri odchode súdom. Ďalej sa spýtal, kto z poslancov OZ vedel o upomienkach?
Podotkol, že prvá faktúra mala ísť so sprievodným listom.
Ďalej sa spýtal, kedy budú v obci kontajnery. Tiež sa zaujímal o plot na Nižnom cintoríne, chcel
vedieť kto o tom rozhoduje.

Bc. Jozef Mnich prečítal návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
K./ Poveruje
Starostku obce zabezpečiť pre obec v predmetnej veci právne zastupovanie.

Hlasovanie - za: 1, proti : 0, zdržal sa: 3, nehlasoval: 1, ospravedlnený: 2
Za: Bc. Jozef Mnich
Zdržal sa: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Peter Zavada
Nehlasoval: Mgr. Slávka Michňová
Ospravedlnený: Mgr. Jana Adamisová, Jozef Hudec
Hlasovaním nebolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh nebol prijatý.
Po hlasovaní vyzval Bc. Jozef Mnich poslancov OZ aby navrhli znenie uznesenia, ktoré by
vyriešilo daný problém.
Peter Zavada sa spýtal, prečo by poslanci mali prijímať uznesenie na to aby starostka obce
konala.
Ing. Mária Grisáková sa spýtala na projektovú dokumentáciu, u koho je a či existuje preberací
protokol od nej.

Predsedníčka návrhovej komisie prečítala návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. IX/94/2017
Odporúča
Starostke obce Slovinky na základe predložených podkladov urgentne riešiť nárok RekomKošice, s.r.o. ako neoprávnený a poskytovať informácie o priebehu a výsledkoch poslancom.

Hlasovanie - za: 4, proti : 1, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 2
Za: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Mgr. Slávka Michňová, Peter Zavada
Proti: Bc. Jozef Mnich
Ospravedlnený: Mgr. Jana Adamisová, Jozef Hudec
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

Bod 10. Rozpočtové opatrenia
1. Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 12/2017
Ekonómka obce Ing. Anna Krajňáková informovala poslancov OZ, že RO č. 12/2017 bolo
preklasifikované na RO starostky obce.
Mgr. Slávka Michňová sa pýtala, či sa plnia RO. Poukázala na to, že toto je konkrétny prípad,
kedy je návrh RO, ktorý bol už aj zrealizovaný.
Ing. Mária Grisáková pripomenula, že v tomto prípade je porušené právo starostky obce.
Rokovaciu miestnosť opustil poslanec Peter Zavada.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní Rozpočtového opatrenia starostky obce č.
12/2017
A./ Berie na vedomie
1.) Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 12/2017
Hlasovanie - za: 1, proti : 0, zdržal sa: 1, nehlasoval: 2,neprítomný:1, ospravedlnený: 2
Za: Bc. Jozef Mnich

Zdržal sa: Ing. Mária Grisáková,
Nehlasoval: Mgr. Dominik Ďorko, Mgr. Slávka Michňová
Neprítomný: Peter Zavada
Ospravedlnený: Mgr. Jana Adamisová, Jozef Hudec
Hlasovaním nebolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh nebol prijatý.

2. Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 13/2017
Komisia finančná, správy obecného majetku, výstavby a územného plánovania na svojom
zasadnutí dňa 24.10.2017 rokovala o predloženom RO. „ v dôvodovej správe nie je uvedený
dôvod zmien- napr. zvýšenie v položke Poistenie majetku, Daň za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady? Transfer na spoločný stavebný úrad, atď. Položky v ktorých nie je
predpoklad čerpania do konca roka (napr. Deň matiek) odporúča opraviť tak, že stav po zmene
je 0. Komisia neodporúča predložený návrh vziať na vedomie z dôvodu nedostatočného
odôvodnenia úpravy jednotlivých položiek a neúplného uznesenia.“
Predsedníčka návrhovej komisie Mgr. Slávka Michňová prečítala návrh na uznesenie.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ Berie na vedomie
Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 13/2017

Hlasovanie - za: 1, proti : 0, zdržal sa: 2, nehlasoval: 2, ospravedlnený: 2
Za: Bc. Jozef Mnich
Zdržal sa: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková,
Nehlasoval: Mgr. Slávka Michňová, Peter Zavada
Ospravedlnený: Mgr. Jana Adamisová, Jozef Hudec
Hlasovaním nebolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh nebol prijatý.

3. Návrh rozpočtového opatrenia č. 14/2017
Ekonómka obce Ing. Anna Krajňáková prečítala poslancom OZ dôvodovú správu k návrhu RO
č. 14/2017. Z dôvodu potreby riešenia došlej výzvy na úhradu dlhu firme REKOM za
vypracovanie projektovej dokumentácie na bytový dom je potrebné narozpočtovať položku
právne služby. Zvýšené náklady na materiál miestne hospodárstvo vyplývajú z potreby údržby
verejných priestranstiev, nákupu PHM, oleja, strún a náhradných dielov do krovinorezov
a kosačiek, nákupu drevín ap. Pri začatí rekonštrukcie okolia amfiteátra sme neuvažovali
s takým rozsahom tohoročných prác a s dokončením do konca roka, ale keďže počasie nám to
dovoľuje, práce stále pokračujú a stým sa zvyšujú aj náklady na uvedenú investíciu. Náklady
na aktualizáciu projektovej dokumentácie na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice boli oproti
predpokladu projektanta vyššie, preto je potrebné navýšiť už raz navýšenú položku.
Komisia finančná, správy obecného majetku, výstavby a územného plánovania na svojom
zasadnutí dňa 24.10.2017 rokovala o predloženom RO. „ V dôvodovej správe sa uvádza
potreba úpravy iba niektorých položiek. Nie je uvedený dôvod navýšenia položky
„Stravovanie“ z rozpočtovaných 5000€ o 1300 €, t.j. navýšenie o 26%. Z predloženého návrhu
vyplýva, že finančné prostriedky upravené týmto RO už boli čerpané- porušenie zákona
o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Komisia neodporúča predložený návrh schváliť.“
V rámci diskusie vystúpili:
Peter Zavada sa spýtal čo sú to zvýšené náklady na materiál miestne hospodárstvo?
Ekonómka odpovedala, že sú to výdavky na kosačky, PHM, oleje a pod.
Peter Zavada sa spýtal na rekonštrukčné práce v okolí amfiteátra, či existuje na to projekt,
rozpočet.
Ekonómka odpovedala, že nie.
Ing. Mária Grisáková sa vyjadrila, že komisia sa zaoberala položkou „stravovanie“, a podľa
nich nie je dôvod na navýšenie stravovania.
Mgr. Slávka Michňová odpovedala, že stravovanie môže byť zabezpečené z obecného
zariadenia.
Bc. Jozef Mnich odpovedal, že ŠJ môže mať do 10 cudzích stravníkov.

Mgr. Slávka Michňová poznamenala, že zamestnanci ZŠ sú cudzí, majú stravné lístky a môžu
ísť do ŠJ.
Predsedníčka návrhovej komisie Mgr. Slávka Michňová prečítala návrh na uznesenie.
Obecný úrad v Slovinkách
A./ Berie na vedomie
Rozpočtové opatrenie č. 14/2017

Hlasovanie - za: 1, proti : 1, zdržal sa: 3, ospravedlnený: 2
Za: Bc. Jozef Mnich
Proti: Mgr. Slávka Michňová
Zdržal sa: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Peter Zavada
Ospravedlnený: Mgr. Jana Adamisová, Jozef Hudec
Hlasovaním nebolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh nebol prijatý.

4. Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 15/2017
Komisia finančná, správy obecného majetku, výstavby a územného plánovania na svojom
zasadnutí dňa 24.10.2017 rokovala o predloženom RO. „ V dôvodovej správe je uvedená
požiadavka ZŠ o úpravu rozpočtu v položkách bežných príjmov a položkách bežných výdavkov,
V uznesení je uvedené, že OZ berie na vedomie RO starostky obce č.15/2017 s uvedením
položiek bežných príjmov. Nie je známe, ako bude vykonaná úprava bežných výdavkov podľa
požiadavky ZŠ.“

Predsedníčka návrhovej komisie Mgr. Slávka Michňová prečítala návrh na uznesenie.
Obecný úrad v Slovinkách
A./ Berie na vedomie
Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 15/2017

Hlasovanie - za: 1, proti : 0, zdržal sa: 2, nehlasoval: 2, ospravedlnený: 2
Za: Bc. Jozef Mnich
Zdržal sa: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková,
Nehlasoval: Mgr. Slávka Michňová, Peter Zavada
Ospravedlnený: Mgr. Jana Adamisová, Jozef Hudec
Hlasovaním nebolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh nebol prijatý.

5. Návrh rozpočtového opatrenia č. 16/2017
Ekonómka obce Ing. Anna Krajňáková prečítala poslancom OZ dôvodovú správu k danému
návrhu. RO je vypracované na základe požiadavky ZŠ Slovinky, ktorá uvedenú sumu potrebuje
na nákup didaktickej techniky- prehrávače, PC, vzhľadom k tomu, že škole chýbajú prostriedky
na nákup techniky.
Komisia finančná, správy obecného majetku, výstavby a územného plánovania na svojom
zasadnutí dňa 24.10.2017 rokovala o predloženom RO. „ V dôvodovej správe je uvedená
požiadavka ZŠ Slovinky o úpravu rozpočtu, ZŠ potrebuje 600 € na nákup didaktickej techniky
vzhľadom k tomu, že ZŠ chýbajú prostriedky na ich nákup. O uvedených 600 €, navrhuje
predkladateľ znížiť v položke Odmeny MŠ z 3900 € na 3300 € bez uvedenia dôvodu zníženia
položky. Komisia neodporúča predložený návrh schváliť.“
V rámci diskusie vystúpili:
Peter Zavada sa spýtal, kedy bola požiadavka zo ZŠ predložená. Kde je pečiatka z podateľne?
A prečo sa berie z položky Odmeny MŠ.
Mgr. Slávka Michňová sa spýtala, či bolo riaditeľke MŠ oznámené, že im bude siahnuté na
odmeny? Bolo to oznámené všetkým zamestnancom?
Predsedníčka návrhovej komisie Mgr. Slávka Michňová prečítala návrh na uznesenie.

Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ Berie na vedomie
Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 16/2017

Hlasovanie - za: 1, proti : 3, zdržal sa: 0, nehlasoval: 1, ospravedlnený: 2
Za: Bc. Jozef Mnich
Proti: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Peter Zavada
Nehlasoval: Mgr. Slávka Michňová
Ospravedlnený: Mgr. Jana Adamisová, Jozef Hudec
Hlasovaním nebolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh nebol prijatý.

6. Návrh rozpočtového opatrenia č. 17/2017
Ekonómka obce Ing. Anna Krajňáková prečítala poslancom OZ dôvodovú správu. Z dôvodu
potreby údržby vodných tokov pred zimným obdobím je potrebné vykonávať prečistenie dna
vodných tokov ( Gelnický a Bezmenný potok). Je potrebné vytvoriť novú položku Údržba
vodných tokov vo výške 2000€ z položky MK- oprava, údržba.
Komisia finančná, správy obecného majetku, výstavby a územného plánovania na svojom
zasadnutí dňa 24.10.2017 rokovala o predloženom RO. „ V dôvodovej správe sa uvádza
potreba vyčlenenia 2000 € z položky MK- oprava, údržba na vytvorenie novej položky Údržba
vodných tokov. Predkladateľ neuvádza termín a rozsah realizácie prác. Komisia odporúča
prehodnotiť rozsah prác s ohľadom na ročné obdobie s výnimkou riešenia havarijného stavu
na Gelnickom potoku, kde je do vodného toku zosunutý svah a zosuv pokračuje.“
V rámci diskusie vystúpili:
Ing. Mária Grisáková povedala, že je to lepšie robiť na jar, a žiada aby sa riešil aj stav zosuvu
na Gelnickom potoku.
Predsedníčka návrhovej komisie Mgr. Slávka Michňová prečítala návrh na uznesenie.

Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ Berie na vedomie
Rozpočtové opatrenie č. 17/2017

Hlasovanie - za: 1, proti : 1, zdržal sa: 3, ospravedlnený: 2
Za: Bc. Jozef Mnich
Proti: Ing. Mária Grisáková
Zdržal sa: Mgr. Dominik Ďorko, Mgr. Slávka Michňová, Peter Zavada
Ospravedlnený: Mgr. Jana Adamisová, Jozef Hudec
Hlasovaním nebolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh nebol prijatý.

Bod 11. Majetkové záležitosti obce
1. Schválenie zámeru, spôsobu predaja a prevodu majetku obce Slovinky ako prípad
hodný osobitého zreteľa p. Štefanovi Ďorkovi a p. Silvii Ďorkovej.
Bc. Jozef Mnich prečítal poslancom OZ dôvodovú správu. „Predmetom predaja je
novovytvorená parcela č. 265/5 o výmere 114 m2 nachádzajúca sa v k. ú Nižné Slovinky, ktorá
vznikla na základe GP č. 53/2007 oddelením od pôvodnej parcely č. 265/1 o výmere 2111 m2,
zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na LV č. 1511 registra C KN, k. ú. Nižné Slovinky.
Pozemok sa nachádza v zastavanom území obce a žiadatelia pozemok dlhodobo užívajú. Na
uvedenej parcele sa nachádza drobná stavba - oplotenie, ktoré je v užívaní žiadateľov.
Žiadatelia o kúpu predmetného pozemku prejavili záujem už v roku 2005, kedy obecné
zastupiteľstvo uznesením zo dňa 10.10.2005 súhlasilo s jeho odpredajom. Dňa 5.5.2008 bola
uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim zmluva o prevode predmetného pozemku, na
základe čoho kupujúci zaplatili predávajúcemu kúpnu cenu vo výške 5 700, - Sk, t.j. 50 , - Sk za
m2 . Z viacerých objektívnych ale aj subjektívnych dôvodov predmetná zmluva nevyvolala
vecnoprávne účinky vkladom do katastra nehnuteľností.“
Predsedníčka návrhovej komisie Mgr. Slávka Michňová prečítala návrh na uznesenie.

Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením číslo IX/95/2017
C./ Súhlasí
so zámerom obce Slovinky predať p. Štefanovi Ďorkovi a p. Silvii Ďorkovej novovytvorenú
parcelu č. 265/5 o výmere 114 m2 v k. ú. Nižné Slovinky, ktorá na základe GP č. 53/2007
vznikla oddelením od pôvodnej parcely č. 265/1 o výmere 2111 m2, zastavaná plocha a
nádvorie, zapísanej na LV č. 1511 registra C KN, k. ú. Nižné Slovinky.
Hlasovanie - za: 5, proti : 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 2
Za: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Mgr. Slávka Michňová, Bc. Jozef Mnich,
Peter Zavada
Ospravedlnený: Mgr. Jana Adamisová, Jozef Hudec
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
D. schvaľuje
1. 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 predmetnú
parcelu žiadatelia dlhodobo užívajú vrátene drobnej stavby, ktorá je na nej zriadená.
Hlasovanie - za: 5, proti : 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 2
Za: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Mgr. Slávka Michňová, Bc. Jozef Mnich,
Peter Zavada
Ospravedlnený: Mgr. Jana Adamisová, Jozef Hudec
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
D. schvaľuje
2. prevod nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Nižné Slovinky, novovytvorenej parcely č. 265/4 o
výmere 41 m2, ktorá vznikla na základe GP č. 53/2007 oddelením od pôvodnej parcely č. 265/1
o výmere 2111 m2, zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na LV č. 1511 registra C KN, k. ú.
Nižné Slovinky p. Štefanovi Ďorkovi a p. Silvii Ďorkovej, bytom Slovinky č. 158 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. Ten spočíva v tom, že predmetnú
parcelu žiadatelia dlhodobo užívajú vrátane drobnej stavby, ktoré je na nej zriadená.
Hlasovanie - za: 5, proti : 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 2
Za: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Mgr. Slávka Michňová, Bc. Jozef Mnich,
Peter Zavada
Ospravedlnený: Mgr. Jana Adamisová, Jozef Hudec
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

2. Schválenie zámeru, spôsobu predaja a prevodu majetku obce Slovinky ako prípad
hodný osobitého zreteľa p. Štefanovi Grisákovi a p. Ing. Márii Grisákovej
Predsedníčka návrhovej komisie Mgr. Slávka Michňová prečítala návrh na uznesenie.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. IX/96/2017
C. súhlasí
so zámerom obce Slovinky predať p. Štefanovi Grisákovi a p. Ing. Márii Grisákovej
novovytvorenú parcelu č. 265/4 o výmere 41 m2 v k. ú. Nižné Slovinky, ktorá na základe GP
č. 53/2007 vznikla oddelením od pôvodnej parcely č. 265/1 o výmere 2111 m2, zastavaná
plocha a nádvorie, zapísanej na LV č. 1511 registra C KN, k. ú. Nižné Slovinky.
Hlasovanie - za: 5, proti : 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 2

Za: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Mgr. Slávka Michňová, Bc. Jozef Mnich,
Peter Zavada
Ospravedlnený: Mgr. Jana Adamisová, Jozef Hudec
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
D. schvaľuje
1. 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 predmetnú
parcelu žiadatelia dlhodobo užívajú vrátene drobnej stavby, ktorá je na nej zriadená.
Hlasovanie - za: 5, proti : 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 2
Za: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Mgr. Slávka Michňová, Bc. Jozef Mnich,
Peter Zavada
Ospravedlnený: Mgr. Jana Adamisová, Jozef Hudec
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
D. schvaľuje
2. prevod nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Nižné Slovinky, novovytvorenej parcely č. 265/4 o
výmere 41 m2, ktorá vznikla na základe GP č. 53/2007 oddelením od pôvodnej parcely č. 265/1
o výmere 2111 m2, zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na LV č. 1511 registra C KN, k. ú.
Nižné Slovinky p. Štefanovi Grisákovi a p. Ing. Márii Grisákovej, bytom Slovinky č. 159 za
cenu 3,32 € 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. Ten spočíva v tom, že
predmetnú parcelu žiadatelia dlhodobo užívajú vrátane drobnej stavby, ktoré je na nej zriadená.
Hlasovanie - za: 5, proti : 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 2

Za: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Mgr. Slávka Michňová, Bc. Jozef Mnich,
Peter Zavada
Ospravedlnený: Mgr. Jana Adamisová, Jozef Hudec
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

Bod 12. Návrh VZN č. 4/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
Zástupca starostky obce Bc. Jozef Mnich prečítal poslancom dôvodovú správu. „ Ohľadom
pripravenosti na elektronizáciu samosprávy prebehla na Slovensku kontrola Najvyššieho
kontrolného úradu Slovenskej republiky s názvom „eGovernment a informačné systémy obcí
a miest“. Prostredníctvom tejto kontroly boli zistené viaceré nedostatky v radoch miestnej
územnej samosprávy spočívajúce najmä v absencii internej úpravy elektronickej komunikácie,
ako aj prípadná existencia neaktuálnych obecných normatívnych aktov (napr. Všeobecne
záväzné nariadenia obce a smernice), ktoré znemožňujú výkon verejnej moci elektronicky.“
Predsedníčka návrhovej komisie Mgr. Slávka Michňová prečítala návrh na uznesenie.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. IX/97/2017
D./ Schvaľuje
VZN č. 4/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
Hlasovanie - za: 5, proti : 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 2
Za: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Mgr. Slávka Michňová, Bc. Jozef Mnich,
Peter Zavada
Ospravedlnený: Mgr. Jana Adamisová, Jozef Hudec
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

Bod 13. Návrh VZN č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Obce Slovinky na rok 2017
Ekonómka obce Ing Anna Krajňáková informovala poslancov OZ, že pri tvorbe návrhu VZN
č. 1/2017 vychádzala z predpokladaných nákladov na mzdy a prevádzku materskej školy,
školskej jedálne a školského klubu detí a teda z ešte nie schváleného len navrhovaného
rozpočtu. Pri výpočte výšky dotácie na prevádzku materskej školy brala do úvahy počet detí v
Materskej škole v Slovinkách uvedených vo výkaze V40 k 15.09.2017, pri výpočte výšky
dotácie na školskú jedáleň som brala počet potenciálnych stravníkov a počet detí v Materskej
škole v Slovinkách uvedených vo výkaze V40 k 15.09.2017. Pri školskom klube detí
vychádzala z počtu detí v Školskom klube detí pri Základnej škole v Slovinkách uvedeného vo
vyššie citovanom výkaze.
Ing. Mária Grisáková sa vyjadrila, že predmetným návrhom sa komisia už zaoberala, a že
nedostatky neboli upravené.
Predsedníčka návrhovej komisie Mgr. Slávka Michňová prečítala návrh na uznesenie.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. IX/97/2017
D./ Schvaľuje
VZN č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a
školských zariadení so sídlom na území Obce Slovinky na rok 2017
Hlasovanie - za: 1, proti : 2, zdržal sa: 2, ospravedlnený: 2
Za: Bc. Jozef Mnich
Proti: Ing. Mária Grisáková, Mgr. Slávka Michňová
Zdržal sa: Mgr. Dominik Ďorko, Peter Zavada
Ospravedlnený: Mgr. Jana Adamisová, Jozef Hudec
Hlasovaním nebolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh nebol prijatý.

Bod 14. Pripomienky občanov
Ing. Mária Grisáková- za občanov sa opýtala, kedy budú v obci kontajnery. Bolo by vhodné,
aby bola zverejnená informácia o čase ich rozmiestnenia a taktiež informácia čo sa do nich smie
dávať. Taktiež by bolo vhodné informovať obyvateľov obce o „hnedých kontajneroch“ . Ďalej
sa občania pýtajú, prečo na cintoríne nie je voda a prečo je nižný cintorín práve teraz rozkopaný.
Asi pred mesiacom a pol požiadala, aby boli na cintorínoch osadené prevádzkové poriadky.
Mgr. Slávka Michňová- sa spýtala na rúru na cintoríne, a či sa cintorín robí na návrh niekoho.
Spýtala sa čo ma urobiť preto, aby mala k dispozícii video záznam z OZ.
Peter Zavada sa spýtal, kedy sa budú orezávať stromy v časti štreka. Nebola daná žiadosť na
orezávku. Ďalej na štreke vyššie pána Lučanského, kde je vynechaný asfaltový poklad sú diery.
Zdena Pignata- informovala poslancov, že asi v júni bola na OcÚ a pýtala sa na tie jamy.
Spýtala sa koľko stojí ročne ten úsek, ktorý nie je vyasfaltovaný. Požiadala, aby sa tam dala
tabuľa, že sa tadiaľ prechádza na vlastné riziko.
Mgr. Dominik Ďorko- informoval, že bol oslovený občanmi s požiadavkou zábradlia okolo
potoka okolo ich domu. Pani Pačanová má vlastné zábradlie. Je potrebné dať žiadosť o zmenu
poskytovateľovi finančných prostriedkov, či je možné tam osadiť zábradlie, a aj informovať sa
o riešení padajúceho svahu.
Peter Zavada- žiada vyčistiť potok okolo jeho domu, aby v zime zas nebol problém. Priemer
potoku- rúry je malý, bolo by vhodné ju zväčšiť, alebo dať na cestu rošt.

Bod 15. Rôzne
Predsedníčka návrhovej komisie Mgr. Slávka Michňová prečítala návrh na uznesenie.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením číslo IX/98/2017
E./ Žiada starostku obce Slovinky
Vyriešiť vysporiadanie majetkovo- právnych vzťahov medzi Obcou Slovinky a p. Annou
Marschallovou, r. Pačanovou, Slovinky 118, uvedených v uznesení obecného zastupiteľstva
XI/111/2016 prostredníctvom notárskeho úradu a rozpočtovým opatrením vyčleniť na danú
aktivitu 200 €.

Hlasovanie - za: 5, proti : 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 2
Za: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Mgr. Slávka Michňová, Bc. Jozef Mnich,
Peter Zavada
Ospravedlnený: Mgr. Jana Adamisová, Jozef Hudec
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

Poslanec OZ Peter Zavada sa v bode rôzne spýtal, prečo práve teraz sa začalo s prácami na
Nižnom cintoríne, 3 týždne pre sviatkom.
Poslankyňa OZ Ing. Mária Grisáková sa zaujímala, čo sa robí na Požiarnej zbrojnici a na
Osvetovej besede.

Bod 16. Diskusia
Bod 17. Záver

Na záver zástupca starostky obce Bc. Jozef Mnich poďakoval všetkým prítomným za účasť a
zasadnutie ukončil.
Začiatok rokovania obecného zastupiteľstva: 16,01 hod.
Ukončenie rokovania obecného zastupiteľstva: 20,31 hod.

Zapísala: Mgr. Lucia Marschallová
V Slovinkách, dňa: 02.11.2017
Bc. Jozef Mnich
Zástupca starostky obce
Overovatelia zápisnice:

