Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Slovinkách konaného dňa:
22.12.2014
I. zasadnutie
K bodu 1./ Otvorenie zasadnutia
Prvé riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce pani Gabriela
Kopnická. Privítala poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných. Konštatovala,
že na začiatku zasadnutia je prítomných 5 poslancov a obecné zastupiteľstvo je uznášania
schopné.
Prítomní:
Poslanci: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková,
Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
Hlavná kontrolórka obce Slovinky: 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 neboli žiadne doplňujúce návrhy do programu. Obecné
zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. I/1/2014:
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. Pripomienky občanov
6. Správa o výsledkoch následných kontrol
7. Správa nezávislého audítora
8. Stanovisko k návrhu rozpočtu
9. Návrh rozpočtu obce Slovinky na rok 2015
10. Rozpočtové opatrenia 5, 6 a 7/2014
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11. Návrh na zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu, voľba jej predsedu a členov
12. Návrh zámeru na predaj majetku obce Slovinky ako prípad hodný osobitného zreteľa
13. Návrh zámeru dať do prenájmu majetok obce Slovinky ako prípad hodný osobitného
zreteľa
14. Prerokovanie protestu a upozornenia prokurátora
15. Návrh na schválenie darovacej zmluvy
16. Návrh na schválenie kúpnej zmluvy
17. Interpelácia poslancov
18. Rôzne
19. Diskusia
20. Záver
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2
za: Mgr. Jana Adamisová, PaedDr. Lenka Dzuriková, Ing. Mária Grisáková,
Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
neprítomní: Mgr. Dominik Ďorko, Jozef Mihalčin

K bodu 3./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starostka obce pani Gabriela Kopnická určila za zapisovateľku zápisnice pani Vieru
Lenartovú a za overovateľov zápisnice PaedDr. Lenku Dzurikovú a Ing. Máriu Grisákovú.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č.I/2/2014:
L./ Určuje:
1./ Zapisovateľa zápisnice: Vieru Lenartovú.
2./ Overovateľov zápisnice: PaedDr. Lenku Dzurikovú a Ing. Máriu Grisákovú.

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 poslankyňu pani Mgr. Janu Adamisovú. Obecné
zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. I/3/2014:
I./ Volí:
1./ Predsedu návrhovej komisie: Petra Zavadu.
Hlasovanie – za: 4, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomní: 2
za: Mgr. Jana Adamisová, PaedDr. Lenka Dzuriková, Ing. Mária Grisáková, Bc. Jozef Mnich
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zdržal sa: Peter Zavada
neprítomní: Mgr. Dominik Ďorko, Jozef Mihalčin
2./ Člena návrhovej komisie: Mgr. Janu Adamisovú.
Hlasovanie – za: 4, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomní: 2
za: PaedDr. Lenka Dzuriková, Ing. Mária Grisáková, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
zdržal sa: Mgr. Jana Adamisová
neprítomní: Mgr. Dominik Ďorko, Jozef Mihalčin

K bodu 5./ Pripomienky občanov
Občania podali tieto pripomienky:
Štefan Maňovský – má spísaných 45 pripomienok – aktuálne problémy obce, ktoré treba
riešiť a chce ich tlmočiť poslancom obecného zastupiteľstva, poprípade navrhuje uskutočniť
aj výjazdové rokovanie obecného zastupiteľstva.
Starostka obce odporúča tieto pripomienky podať písomnou formou a poslanci budú
reagovať, alebo osobné stretnutie starostky obce a zástupcu starostky obce s pánom
Maňovským a prediskutovanie týchto pripomienok, nakoľko podanie pripomienok na
zasadnutí obecného zastupiteľstva by bolo časovo veľmi zdĺhavé.
Jozef Chudiak – je nespokojný so spôsobom vykonávania aktivačnej činnosti, výberom
zamestnancov a dobou trvania zamestnania.
Starostka odpovedala, že je to otázka na úrad práce, pretože on je zamestnávateľom a nie
obec.
Jozef Repaský – autobusová zastávka pri škole je v dezolátnom stave a čo sa týka psov
podotkol, že sociálne slabí občania vodia dvoch aj troch psov a jeho zaujíma, z čoho ich
platia.
Starostka obce odpovedala, že zastávku dáme opraviť až vtedy, keď bude namontovaná
kamera.
16,14 hod. – na zasadnutie sa dostavil poslanec Jozef Mihalčin.
16,16 hod - na zasadnutie sa dostavil poslanec Mgr. Dominik Ďorko.
K bodu 6./ Správa o výsledkoch následných kontrol
Na základe Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2014 schváleného uznesením obecného
zastupiteľstva hlavná kontrolórka Jitka Puhallová predložila poslancom obecného
zastupiteľstva správy o výsledkoch následnej finančnej kontroly.
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Predmetom následnej finančnej kontroly bolo:
1. Dodržiavanie a uplatňovanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných
noriem obce pri vynakladaní finančných prostriedkov CVČ PRIMA v Krompachoch.
2. Dodržiavanie a uplatňovanie vybraných ustanovení zákona č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len zákon o slobode informácií), Nariadenia vlády SR č. 498/2011 Z.z. ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv
a náležitostí informácie o uzatvorení zmlúv (ďalej len NV o zverejňovaní zmlúv)
a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní správy o výsledku následných kontrol
uznesením č. I/4/2014:
A./ Berie na vedomie:
1./ Správy z vykonaných následných finančných kontrol.
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková,
Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada

K bodu 7./ Správa nezávislého audítora
Ekonómka obce Ing. Anna Krajňáková predložila poslancom obecného zastupiteľstva správu
nezávislého audítora. AV Audit, s.r.o., Karpatská 2448/16, 052 01 Spišská Nová Ves vykonali
audit individuálnej a konsolidovanej závierky obce Slovinky zostavených k 31.12.2013.
V rámci auditu boli prekontrolované účtovné doklady, finančné operácie ako aj jednotlivé
výkazy individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky. Súčasťou kontroly sú aj Poznámky
pre jednotlivé závierky a výročné správy, ku ktorým boli vydané Dodatky audítora.
Pri kontrole dokladov a finančných tokov neboli zistené operácie, ktoré by boli v rozpore
s obvyklým hospodárením vo verejnej správe.
„Pri vykonávaní auditu dávame veľký dôraz na rozpočtové hospodárenie a vývoj dlhu.
V rámci zákona 583/2004Z.z. o rozpočtových pravidlách bolo preverené hospodárenie
s bežnými a kapitálovými finančnými prostriedkami, zostavovanie a vyhodnotenie rozpočtu
a konštatujeme, že obec dodržala všetky podmienky vyplývajúce z § 10, § 16, § 17 a § 19 ods.
1 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách.
Výkazy ako aj celková dokumentácia závierok spĺňa podmienky riadnej prezentácie účtovných
závierok.
Obec zabezpečuje
a výkazníctva.“
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Na základe vykonaného auditu AV Audit, s.r.o. 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 31.12.2013 v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z.
o účtovníctve v platnom znení.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní správy nezávislého audítora uznesením č.
I/5/2014:
A./ Berie na vedomie:
1./ Správu nezávislého audítora.
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková,
Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada

K bodu 8./ Stanovisko k návrhu rozpočtu
V súlade s § 18 f) zák. č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v z.n.p. a plánom kontrolnej
činnosti na II. polrok 2014 schváleným uznesením obecného zastupiteľstva predložila hlavná
kontrolórka obce Jitka Puhallová „Stanovisko k návrhu rozpočtu na r. 2015-2017“.
Konštatuje, že zmeny sú zapracované v predloženom návrhu rozpočtu obce na rok 2015
a odporúča rozpočet schváliť. Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní
„Stanoviska k návrhu rozpočtu na r. 2015-2017“ uznesením č. I/6/2014:
A./ Berie na vedomie:
1./ Stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2015 – 2017.
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková,
Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada

K bodu 9./ Návrh rozpočtu obce Slovinky na rok 2015
Pracovníčka obecného úradu Ing. Anna Krajňáková predložila poslancom obecného
zastupiteľstva „Návrh rozpočtu obce Slovinky na rok 2015“.
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
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predložený návrh rozpočtu. Návrh rozpočtu na rok 2015 a návrh viacročného rozpočtu na
roky 2016 – 2017 je zostavený na základe predpokladanej skutočnosti a tiež vychádza zo
skutočného resp. očakávaného plnenia za bežné obdobie.
Rozpočet obce Slovinky na rok 2015 je navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej výške 867.390,€, to znamená, že je nulový rozdiel medzi príjmami výdavkami. Bežné príjmy sú navrhnuté
vo výške 867.390,- €, bežné výdavky vo výške 818.130,- €. Kapitálové príjmy nie sú
rozpočtované, kapitálové výdavky sú vo výške 49.260,- €. Prebytok bežného rozpočtu vo
výške 49.260,- € sa použije na pokrytie kapitálových výdavkov.
Príjmová časť rozpočtu vychádza zo zverejneného výnosu dane z príjmov fyzických osôb,
ktoré obec získava zo štátneho rozpočtu. Sadzby miestnych daní a poplatkov sú určené
výmermi a nedaňové príjmy vychádzajú z predpokladaného plnenia príjmov za rok 2014.
Súčasťou rozpočtu je aj návrh rozpočtu rozpočtovej organizácie Základná škola Slovinky.
Rozpočet na roky 2016-2017 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.
K návrhu rozpočtu obce sa vyjadrili:
Ing. Mária Grisáková – upozornila na to, že v návrhu neboli zapracované všetky pripomienky
predložené na pracovnom zasadnutí poslancov a členov komisií dňa 10.12.2014 a to najmä
zvýšenie mzdových prostriedkov zo 62 631 Eur v roku 2012 na 99 500 Eur v roku 2015.
Vyjadrila presvedčenie, že predložený návrh rozpočtu nie je urobený v prospech obce a preto
bude hlasovať proti jeho prijatiu.
Peter Zavada – vyslovil nespokojnosť s výškou príspevku 15000 € pre obecný športový klub.
Upozornil na skutočnosť, že obecný športový klub nepredložil v stanovenom termíne správu
za rok 2014, t.j. k 15.12.2014 nezúčtoval dotáciu poskytnutú v roku 2014.
Zástupca starostky obce Bc. Jozef Mnich – upozornil na skutočnosť, že príspevok 15000 € pre
obecný športový klub je len návrhom v rozpočte. To znamená, že obecnému športovému
klubu nemusí byť tento príspevok aj v takejto sume poskytnutý.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní „Návrhu rozpočtu obce Slovinky na rok
2015“ uznesením č. I/7/2014:
D./ Schvaľuje:
1./ Rozpočet obce Slovinky na rok 2015.
E./ Žiada:
1./ Starostku obce zverejniť Rozpočet obce Slovinky na rok 2015.
Hlasovanie – za: 4, proti: 3, zdržal sa: 0

6

za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková, Bc. Jozef Mnich
proti: Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Peter Zavada

K bodu 10./ Rozpočtové opatrenia č. 5, 6 a 7/2014
Obecné zastupiteľstvo v predošlom volebnom období si nesplnilo povinnosť, že viackrát
zvolané zasadnutia neboli uznášania schopné a tým sa neprerokovalo Rozpočtové opatrenie č.
5, 6 a 7. Z toho dôvodu Ing. Anna Krajňáková, pracovníčka obecného úradu opätovne
predložila, ale už novým poslancom obecného zastupiteľstva Rozpočtové opatrenia č. 5, 6,
a 7.
Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 5/2014 predložila pracovníčka obecného úradu Ing.
Anna Krajňáková. Starosta obce na základe uznesenia IX/136/2012 A./ navrhuje zmenu
položiek rozpočtu podľa § 14, odsek 2, písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z. .
Ing. Mária Grisáková – v tomto bode upozornila na to, že podľa uvedeného uznesenia nie je
možné navrhnúť zmenu rozpočtu. Toto uznesenie bolo účinné iba pre rok 2012. Od roku 2013
sa rozpočtové opatrenia schvaľujú podľa zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami
obce.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po predložení Rozpočtového opatrenia starostu obce č.
5/2014 uznesením č. I/8/2014:
A./ Berie na vedomie:
1./ Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 5/2014.
E./ Žiada:
1./ Starostku obce zverejniť Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 5/2014.
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková,
Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada

Ing. Anna Krajňáková, pracovníčka obecného úradu predložila obecnému zastupiteľstvu
návrh Rozpočtového opatrenia č. 6/2014. Rozpočtové opatrenie je potrebné urobiť z dôvodu,
že v materskej škole došlo k prekročeniu niektorých materiálových položiek, ktoré sa vykryjú
z údržby materskej školy. Obecný športový klub bol nútený kvôli údržbe športového areálu
kúpiť kosačku, lebo stará kosačka je nefunkčná, preto sa presunuli finančné prostriedky
z činnosti obecného športového klubu na údržbu. V kultúrnom dome je zvýšená spotreba
elektrickej energie, vykompenzuje sa prostriedkami na údržbu. Prekročenie materiálových
položiek, revízií a kontrol zariadení a zvýšené náklady na údržbu výpočtovej techniky na
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obecnom úrade sa vykryjú prostriedkami na spotrebu plynu. Uvedené zmeny sa vykonajú na
základe § 14, odsek 2, písmeno a) zákona č. 583/2004 Z.z. . Obecné zastupiteľstvo
v Slovinkách po prerokovaní návrhu Rozpočtového opatrenia č. 6/2014 uznesením č.
I/9/2014:
D./ Schvaľuje:
1./ Rozpočtové opatrenie č. 6/2014.
E./ Žiada:
1./ Starostku obce zverejniť Rozpočtové opatrenie č. 6/2014.
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková,
Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada

Ing. Anna Krajňáková, pracovníčka obecného úradu predložila poslancom obecného
zastupiteľstva návrh Rozpočtového opatrenia č. 7/2014. Rozpočtové opatrenie je potrebné
urobiť z dôvodu, že v priebehu roka došlo k presunu zamestnancov hradených z prostriedkov
úradu práce na obecný úrad, preto je nevyhnutné presunúť aj finančné prostriedky medzi
položkami. Uvedené zmeny sa vykonajú na základe § 14, odsek 2, písmeno a) zákona č.
583/2004 Z.z. .
Ing. Mária Grisáková – požiadala o informáciu, o ktorých zamestnancov sa jedná a zároveň
konštatovala, že uvedení zamestnanci navýšili počet zamestnancov obce, v budúcnosti už
nebudú ich mzdy refundované cez úrad práce. Požiadala o informáciu, čím je odôvodnené
toto navýšenie počtu zamestnancov obce.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní návrhu Rozpočtového opatrenia č. 7/2014
uznesením č. I/10/2014:
D./ Schvaľuje:
1./ Rozpočtové opatrenie č. 7/2014.
E./ Žiada:
1./ Starostku obce zverejniť Rozpočtové opatrenie č. 7/2014.
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková,
Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
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K bodu 11./ Návrh na zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu, voľba jej
predsedu a členov
Starostka obce pani Gabriela Kopnická predložila obecnému zastupiteľstvu návrh na zriadenie
komisie na ochranu verejného záujmu, na voľbu predsedu a členov komisie. V zmysle
ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcii verejných
funkcionárov (ďalej len zákon č. 357/2004 Z.z.) má obecné zastupiteľstvo povinnosť vytvoriť
komisiu na ochranu verejného záujmu, schváliť jej predsedu a členov. Starostka obce podala
návrh na zloženie komisie na ochranu verejného záujmu a to poslanca pána Jozefa Mihalčina
na post predsedu komisie a členov komisie, poslankyňu pani Mgr. Janu Adamisovú
a poslankyňu pani PaedDr. Lenku Dzurikovú. Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po
prerokovaní návrhu na zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu, na voľbu predsedu
a členov komisie uznesením č. I/11/2014:
P./ Zriaďuje:
1./ Komisiu na ochranu verejného záujmu.
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková,
Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
I./ Volí:
1./ Predsedu komisie na ochranu verejného záujmu: Jozefa Mihalčina.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková,
Ing. Mária Grisáková, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
zdržal sa: Jozef Mihalčin
2./ Člena komisie na ochranu verejného záujmu: Mgr. Janu Adamisovú.
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková,
Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
3./ Člena komisie na ochranu verejného záujmu: PaedDr. Lenku Dzurikovú.
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková,
Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
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K bodu 12./ Návrh zámeru na predaj majetku obce Slovinky ako prípad hodný
osobitného zreteľa
Starostka obce pani Gabriela Kopnická predložila poslancom obecného zastupiteľstva návrh
zámeru na predaj majetku obce Slovinky ako prípad hodný osobitného zreteľa. V zmysle § 9a
ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení je potrebné schváliť
predaj majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom obecné zastupiteľstvo
rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Zámerom je predať majetok obce
Slovinky pánovi Jozefovi Papcúnovi a jeho manželke Martine Papcúnovej, bytom Slovinky
18 a to novovytvorenú parcelu č. 307/2, zastavané plochy o výmere 185 m2, na základe
Geometrického plánu č. 29/2014 úradne overeného dňa 07.07.2014 Okresným úradom
Spišská Nová Ves, katastrálny odbor. Uvedená novovytvorená parcela je toho času časťou
parcely číslo 307, zastavané plochy o výmere 990 m2, vedená v KN-C na LV č. 1. Uvedená
novovytvorená parcela je dlhodobo užívaná manželmi Papcúnovými ako dvor. Obecné
zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní návrhu zámeru na predaj majetku obce Slovinky
ako prípad hodný osobitného zreteľa uznesením č. I/12/2014:
C./ Súhlasí:
1./ Zverejniť zámer na predaj majetku obce Slovinky ako prípad hodný osobitného zreteľa
a to novovytvorenú parcelu č. 307/2 zastavané plochy o výmere 185 m2 na základe
Geometrického plánu 29/2014 úradne overeného dňa 7.7.2014 Okresným úradom Spišská
Nová Ves, katastrálny odbor.
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková,
Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada

Bod 13./ Návrh zámeru dať do prenájmu majetok obce Slovinky ako prípad hodný
osobitného zreteľa
Starostka obce pani Gabriela Kopnická predložila obecnému zastupiteľstvu návrh zámeru dať
do prenájmu majetok obce Slovinky ako prípad hodný osobitného zreteľa. V zmysle § 9a ods.
9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení je potrebné schváliť
predmet prenájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom obecné zastupiteľstvo
rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Zámerom je dať do prenájmu majetok obce Slovinky a to parcely v extraviláne č.p. 2015/5,
ostatné plochy o výmere 4842 m2, č.p. 2015/7, ostatné plochy o výmere 229 m2, č.p. 2105/8,
ostatné plochy o výmere 2709 m2, č.p. 2105/11, ostatné plochy o výmere 324 m2, katastrálne
územie Nižné Slovinky – parcely sú evidované v KN-C a zapísané v LV č. 1, za účelom
využívania parciel Obecným športovým klubom Slovinky – Kynologický klub Slovinky na
dobu 10 rokov. Uvedené parcely boli užívané kynologickým klubom na základe nájomnej
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zmluvy s Rudnými baňami, š.p. Banská Bystrica. Kúpnou zmluvou č. 1/2014 zo dňa 9.5.2014
obec Slovinky tieto parcely nadobudla do svojho vlastníctva. Na základe VZN č. 7/2012
o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Slovinky a za prenájom
priestorov, budov a zariadení sú organizácie zriadené obcou alebo pôsobiace pod hlavičkou
obce Slovinky oslobodené od poplatkov za prenájom. Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po
prerokovaní zámeru dať do výpožičky majetok obce Slovinky ako prípad hodný osobitného
zreteľa uznesením č. I/13/2014:
C./ Súhlasí:
1./ So zámerom dať do výpožičky Obecnému športovému klubu Slovinky – Kynologický klub
Slovinky, majetok obce Slovinky ako prípad hodný osobitného zreteľa a to parcely
v extraviláne č. parcely 2015/5 ostatná plocha o výmere 4842 m2, č. parcely 2015/7 ostatná
plocha o výmere 229 m2, č. parcely 2105/8 ostatná plocha o výmere 2709 m2, č. parcely
2105/11 ostatná plocha o výmere 324 m2, vedené na LV č. 1 – katastrálne územie Nižné
Slovinky.
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková,
Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada

K bodu 14./ Prerokovanie protestu a upozornenia prokurátora
Starostka obce pani Gabriela Kopnická predložila poslancom obecného zastupiteľstva
prerokovanie protestu a upozornenia prokurátora. Dňa 13.08.2014 bola na Obecnom úrade
v Slovinkách vykonaná previerka zameraná na zistenie, či má obec prijaté všeobecne záväzné
nariadenia v zmysle ustanovenia § 36 ods. 7 písm. c) zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z.
o regulácii v sieťových odvetviach a v znení neskorších predpisov.
Prokurátor v tejto veci podal protest proti VZN č. 4/2013 o núdzovom zásobovaní pitnou
vodou v období krízovej situácie, ktoré bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva
Slovinky č. X/87/2013, pretože bolo v rozpore s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, navrhol toto všeobecne záväzné
nariadenie zrušiť. Nakoľko toto všeobecne záväzné nariadenie bolo zrušené prijatím VZN
č.1/2014 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou, ktoré bolo schválené uznesením č.
II/14/2014, navrhuje starostka obce vziať na vedomie protest prokurátora, ale ďalej sa ním
nezaoberať z dôvodu neplatnosti VZN č. 4/2013 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou
v období krízovej situácie.
V previerke bolo prokurátorom zistené porušenie § 36 ods. 7 písm. c) zákona č. 442/2002 Z.z.
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona. Podľa tohto
ustanovenia zákona obec vydáva všeobecne záväzné nariadenie o spôsobe náhradného
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odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok.
V tomto bode predkladateľka starostka obce navrhuje vziať na vedomie upozornenie
prokurátora a prijať uvedené všeobecne záväzné nariadenie. Obecné zastupiteľstvo
v Slovinkách po prerokovaní protestu a upozornenia prokurátora uznesením č. I/14/2014:
A./ Berie na vedomie:
1./ Protest prokurátora, ktorým sa nebude zaoberať z dôvodu neplatnosti VZN č. 4/2013
o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie prijatím VZN č. 1/2014
o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou, ktoré bolo schválené uznesením č.
II/14/2014.
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková,
Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
2./ Upozornenie prokurátora, prerokuje a schváli VZN o spôsobe náhradného odvádzania
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Slovinky.
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková,
Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada

Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. I/15/2014:
F./ Ukladá:
1./ Komisii ochrany verejného poriadku, životného prostredia, lesného a vodného
hospodárstva predložiť stanovisko k VZN o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Slovinky.
T: do 9.1.2015
Z: predseda komisie
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková,
Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
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K bodu 15./ Návrh na schválenie darovacej zmluvy
Starostka obce pani Gabriela Kopnická predložila obecnému zastupiteľstvu návrh na
schválenie darovacej zmluvy. Rozhodnutím Okresného úradu v Spišskej Novej Vsi katastrálny odbor bolo prerušené konanie vo veci návrhu na vklad vlastníckeho práva
podaného dňa 14.05.2012, ktorého prílohou je darovacia zmluva uzavretá medzi Máriou
Pačanovou na strane darcu a obcou Slovinky na strane obdarovaného. Týmto rozhodnutím
bola obec požiadaná doložiť výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva, ktorým bola
schválená darovacia zmluva.
Predmetom darovacej zmluvy sú nehnuteľnosti zapísané na LV č. 1059 vedené správou
katastra Spišská Nová Ves, katastrálne územie Vyšné Slovinky a to: č.p. 620/1, zastavané
plochy s výmerou 73 m2 v podiele, 1/4, č.p. 620/3, trvalý trávnatý porast s výmerou 86 m2
v podiele 1/4, zapísaných v KN-C a p.č. 90620, trvalý trávnatý porast o výmere 825 m2
v podiele 1/4, zapísaná v KN-E. Darca: Mária Pačanová, Slovinky 62, Obdarovaný: Obec
Slovinky.
Ing. Mária Grisáková – upozornila, že poslanci obecného zastupiteľstva nie sú oprávnení
schváliť darovaciu zmluvu, podľa § 11 ods. 4 a) obecné zastupiteľstvo určuje zásady
hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať
najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať nakladanie s ním. Na základe
uvedeného môže obecné zastupiteľstvo uznesením súhlasiť s prijatím daru.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní návrhu na schválenie darovacej zmluvy
uznesením č. I/16/2014:
C./ Súhlasí:
1./ S prijatím daru uvedeného v darovacej zmluve medzi darcom Máriou Pačanovou,
Slovinky 62 a obdarovaným obcou Slovinky. Predmetom darovacej zmluvy sú nehnuteľnosti
zapísané na LV č. 1059, vedené správou katastra Spišská Nová Ves, katastrálne územie
Vyšné Slovinky a to: č. parcely 620/1, zastavaná plocha s výmerou 73 m2 v podiele 1/4, č.
parcely 620/3, trvalý trávnatý porast s výmerou 86 m2 v podiele 1/4 zapísaných v KN-C a č.
parcely 90620, trvalý trávnatý porast o výmere 825 m2 v podiele 1/4 zapísaná v KN-E.
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková,
Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada

K bodu 16./ Návrh na schválenie kúpnej zmluvy
Starostka obce pani Gabriela Kopnická predložila poslancom obecného zastupiteľstva návrh
na schválenie kúpnej zmluvy. Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách vo volebnom období 20102014 prerokovalo odkúpenie novovytvorenej parcely registra C číslo 450/4, ostatné plochy
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o celkovej výmere 178 m2 v celosti, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Vyšné Slovinky,
za dohodnutú kúpnu cenu vo výške 1,50 €/m2, celková cena nehnuteľnosti je 267 €. Parcela
číslo 450/4 bola vytvorená Geometrickým plánom č. 34/2012 vypracovaným geodetom
Jánom Zemanom, Lorencova 11, Krompachy, IČO 27176528 na oddelenie pozemkov p.č.
450/4-10. Je to úsek cesty v časti obce Štreka, ktorú má obec Slovinky v nájme od Urbariátu
Vyšné Slovinky. Na tomto úseku cesty sa nachádza vodovodná kanalizácia.
Ing. Mária Grisáková – predložila pripomienku ako v bode 15./ a upozornila na kompetencie
obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní návrhu na schválenie kúpnej zmluvy
uznesením č. I/17/2014:
D./ Schvaľuje:
1./ Prevod vlastníctva medzi predávajúcim Rímskokatolíckou cirkvou, Rožňavská katedrálna
kapitula, Námestie baníkov 27, 048 01 Rožňava a medzi obcou Slovinky. Predmetom kúpnej
zmluvy je novovytvorená parcela registra „C“ číslo 450/4, ostatné plochy o celkovej výmere
178 m2 v celosti, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Vyšné Slovinky za dohodnutú kúpnu
cenu vo výške 1,50 €/m2, celková cena nehnuteľnosti je 267 €. Parcela č. 450/4 bola
vytvorená Geometrickým plánom č. 34/2012 vypravovaným geodetom Jánom Zemanom,
Lorencova 11, 053 42 Krompachy, IČO 27176528 na oddelenie pozemkov parcela č. 450/410.
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková,
Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada

K bodu 17./ Interpelácia poslancov
Nebola podaná žiadna interpelácia poslancov.

K bodu 18./ Rôzne
Ing. Mária Grisáková – na žiadosť vedúcej detského folklórneho súboru Slovinočka pani
Vierky Mižigárovej sa poslankyňa opýtala v akom stave je osvetlenie javiska v kinosále
kultúrneho domu, nakoľko sa blíži predstavenie ČARO VIANOC detského folklórneho
súboru Slovinočka pri príležitosti 15. výročia založenia súboru.
Starostka obce odpovedala, že osvetlenie v kinosále kultúrneho domu je zabezpečené.
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Starostka obce Gabriela Kopnická – podala návrh na zrušenie VZN č. 3/2012 Povodňový plán
záchranných prác obce Slovinky z dôvodu, aby to bola dokumentácia civilnej ochrany obce.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní tohto návrhu uznesením č. I/18/2014:
H./ Ruší:
1./ VZN č. 3/2012 Povodňový plán záchranných prác obce Slovinky.
Hlasovanie – za: 6, proti: 1, zdržal sa: 0
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková,
Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Peter Zavada
proti: Bc. Jozef Mnich
Starostka obce pani Gabriela Kopnická – podala návrh navýšiť pracovný úväzok hlavnej
kontrolórke obce z 20 % na 40 %, aby mohla skontrolovať každé oddelenie.
Ing. Mária Grisáková – navrhuje presunúť prerokovanie tohto návrhu na ďalšom najbližšom
zastupiteľstve.
Starostka obce Gabriela Kopnická – predložila poslancom obecného zastupiteľstva na
prerokovanie Ročnú zmluvu o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu
iných činností č. 13/2015.
Ing. Mária Grisáková – predložila pripomienku ako v bode 15./ a upozornila na kompetencie
obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní Ročnej zmluvy o zbere, odvoze,
zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností č. 13/2015 uznesením č.
I/19/2014:
D./ Schvaľuje:
1./ Uzatvorenie Ročnej zmluvy o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu
a výkonu iných činností č. 13/2015.
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková,
Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada

Starostka obce – podala informáciu poslancom ohľadom ich rajónov v obci.
V rámci bližšieho kontaktu a spolupráce medzi poslancom a občanom je obec Slovinky
rozdelená na tzv. rajóny, časti obce podľa bydliska občanov. Šesť zo siedmich poslancov má
pridelený jeden rajón v pôsobnosti ktorého vyvíja svoju činnosť s verejnosťou.
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Je na občanoch, aby sa zoznámili so svojimi poslancami a predkladali im svoje sťažnosti,
problémy, prípadne pripomienky na životné prostredie, verejný poriadok, osobnú ochranu,
ochranu majetku vo svojom vlastníctve a vo vlastníctve obce.
Povinnosťou poslancov je informovať občanov o svojej činnosti a činnosti obecného
zastupiteľstva.
Rozdelenie obce na rajóny jednotlivým poslancom podľa čísla rodinných domov:
1./ PaedDr. Lenka Dzuriková
Vyšné Slovinky
Dorotea - Hlavná cesta od kaplnky Vyšné Slovinky, Nová ulica Dorotea
Čísla domov: 511 – 546, 476 – 499, 500 – 510, 554, 561, 600 – 611, 631, 632

2./ Peter Zavada
Vyšné Slovinky
Štreka
Čísla domov: 393 – 456, 564, 567, 586, 563, 584, 625

3./ Jozef Mihalčin
Vyšné Slovinky
Permoník Hlavná cesta, PZ, Zákuť, Urbariát Vyšné Slovinky, časť Hriady, Ulica
Čísla domov: 291 – 374, 553, 618, 628, 630

4./ Ing. Mária Grisáková
Nižné Slovinky
Hŕbok, Poráčska dolina
Čísla domov: 144 – 219, 582, 521, 522, 552, 555, 556, 558, 559, 571, 572, 616, 617, 626

5./ Mgr. Dominik Ďorko
Nižné Slovinky
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Stupy – Južný ostrov, ihrisko, gréckokatolícky kostol
Čísla domov: 220 – 278, 583
Nižné Slovinky, Vyšné Slovinky
Pošta – pod Turňami, Pošta – Hlavná cesta – Permoník, okolie Osvetovej besedy
Čísla domov: 116 – 143, 279 – 290, 375 – 392, 573, 593, 594, 579, 581

6./ Mgr. Jana Adamisová
Nižné Slovinky
Banská osada
Čísla domov: 1 – 48, 595, 585, 587, 550
Nižné Slovinky
Obecný úrad Hlavná cesta, Rínok, Pošta
Čísla domov: 53 – 115, 562, 566, 612, 613, 614, 565, 569, 570, 574, 592, 596, 597, 598, 599

Starostka obce predložila poslancom k nahliadnutiu dokumentáciu o výstavbe nájomných
bytov.

Ing. Anna Krajňáková, pracovníčka obecného úradu predložila poslancom obecného
zastupiteľstva návrh Rozpočtového opatrenia č. 8/2014. Rozpočtové opatrenie je potrebné
urobiť z dôvodu, že bol schválený projekt na vytvorenie občianskej hliadky a prišli finančné
prostriedky, ktoré sa na druhej strane budú čiastočne čerpať. Transfer na komunálne voľby
navýšil príjmy, v rovnakej výške sú aj výdavky. Došlo k prekročeniu spotreby elektrickej
energie v obci, tiež stúpli náklady na odvoz a likvidáciu odpadu a pohonné hmoty na osobnú
i nákladnú dopravu. Je potrebné upraviť aj tarifný plat v MŠ, ŠJ a OcÚ podľa skutočného
čerpania. Vyššie náklady na materiál, náradie, náhradné diely boli spôsobené tým, že je tu
účtovaná spotreba benzínu do píl, náhradných dielov do krovinorezov a podobne. V údržbe
výpočtovej techniky je okrem aktualizácie, archivácie a poplatkov za urbis, zahrnutý aj nákup
tonerov. Je potrebné presunúť mzdové prostriedky z položky plat starostu na položku
zástupcu z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti starostu. Navýšenie výdavkov bude pokryté
navýšením bežných príjmov a znížením výdavkov, u ktorých sa do konca roka nepredpokladá
čerpanie, to je hlavne posypový materiál, údržba ciest, výdavky na právnika, na údržbu web
stránky a členstvo v organizáciách a združeniach. U kapitálových výdavkov je potrebné
urobiť rozpočtové opatrenie z dôvodu navýšenia výdavkov na miestne komunikácie, prác
vykonaných na nižnom cintoríne a na zakúpenie dochádzkového systému. Navýšenie bude
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pokryté z položky protipovodňové opatrenia. Uvedené zmeny sa vykonajú na základe § 14,
odsek 2, písmeno a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. . Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po
prerokovaní návrhu Rozpočtového opatrenia č. 8/2014 uznesením č. I/20/2014:
D./ Schvaľuje:
1./ Rozpočtové opatrenie č. 8/2014.
E./ Žiada:
1./ Starostku obce zverejniť Rozpočtové opatrenie č. 8/2014.
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková,
Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada

Ing. Anna Krajňáková, pracovníčka obecného úradu predložila poslancom obecného
zastupiteľstva návrh Rozpočtového opatrenie č. 9/2014. Rozpočtové opatrenie je potrebné
urobiť z dôvodu, že boli upresnené výdavky na mzdy, odvody a tovary a služby zo strany
základnej školy. Navýšenie bude pokryté navýšením príjmov na školstvo v rovnakej výške.
Uvedené zmeny sa vykonajú na základe § 14, odsek 2, písmeno b) zákona č. 583/2004 Z.z.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní návrhu Rozpočtového opatrenia č. 9/2014
uznesením č. I/21/2014:
D./ Schvaľuje:
1./ Rozpočtové opatrenie č. 9/2014.
E./ Žiada:
1./ Starostku obce zverejniť Rozpočtové opatrenie č. 9/2014.
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková,
Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada

Starostka obce Gabriela Kopnická – informovala poslancov ohľadom projektov. Vyšla výzva
na zateplenie a rozšírenie materskej školy. Rozšírenie materskej školy znamená vytvorenie
novej triedy – telocvične. Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní tejto informácie
uznesením č. I/22/2014
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C./ Súhlasí:
1./ S prípravou zámeru na zateplenie a rozšírenie materskej školy.
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková,
Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada

Starostka obce Gabriela Kopnická v závere informovala poslancov obecného zastupiteľstva,
že je schválený projekt na zateplenie obecného úradu a výmenu dverí a okien v kultúrnom
dome.

K bodu 19./ Diskusia
K bodu diskusia poslanci nemali žiadny diskusný príspevok. Diskusiu viedli v bode 18./
Rôzne.

K bodu 20./ Záver
Na záver starostka obce pani Gabriela Kopnická poďakovala všetkým prítomným za účasť
a zasadnute ukončila.
Začiatok rokovania obecného zastupiteľstva: 16,00 hod.
Ukončenie rokovania obecného zastupiteľstva: 20,00 hod.
Zapísala: Viera Lenartová
V Slovinkách, dňa: 22.12.2014
Gabriela Kopnická
starostka obce
Overovatelia zápisnice: PaedDr. Lenka Dzuriková
Ing. Mária Grisáková
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