Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Slovinkách konaného dňa:
15.10.2012
IX. zasadnutie
K bodu 1./ Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolala pani Gabriela Kopnická, poslankyňa poverená
obecným zastupiteľstvom zvolávať zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktorému predsedala.
Starosta obce pán Michal Pačan je práce neschopný. Predsedajúca poslankyňa Gabriela
Kopnická privítala poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných. Ospravedlnila
neúčasť poslankyne Ing. Márie Grisákovej. Konštatovala, že na začiatku zasadnutia je
prítomných 6 poslancov a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Prítomní:
Poslanci: Marek Bencko, Milan Frenc, Kamila Grisáková, Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka
Michňová, Viera Mižigárová, Peter Pačan, Mgr. Žaneta Župinová
Hlavný kontrolór: Ing. Vladimír Vaščák
Zapisovateľka: Viera Lenartová
Ostatní prítomní: podľa prezenčnej listiny
K bodu 2./ Schválenie programu zasadnutia
Predsedajúca poslankyňa Gabriela Kopnická predložila na schválenie návrh programu
rokovania obecného zastupiteľstva v zmysle pozvánky. K predloženému návrhu neboli žiadne
doplňujúce návrhy do programu. Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením:
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./ Správa o výsledkoch kontrol
8./ Návrh Zásad nakladania s finančnými prostriedkami obce Slovinky
9./ Rozpočtový harmonogram
10./ Návrh Dodatku č. 1 k Štatútu Obce Slovinky
11./ Prejednanie Návrhu názvov ulíc v obci Slovinky
12./ Prejednanie Návrhu sadzobníka cien za poskytované služby a vykonané úkony obcou
Slovinky
13./ Rôzne
14./ Záver
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1, neprítomní: 2
za: Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka Michňová,
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Peter Pačan, Mgr. Žaneta Župinová
ospravedlnený: Ing. Mária Grisáková
neprítomní: Marek Bencko, Viera Mižigárová
K bodu 3./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku zápisnice poslankyňa Gabriela Kopnická určila Vieru Lenartovú a za
overovateľov zápisnice Milana Ferenca a Petra Pačana.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením:
L./ Určuje:
1./ Zapisovateľa zápisnice: Vieru Lenartovú.
2./ Overovateľov zápisnice: Milana Ferenca a Petra Pačana.
K bodu 4./ Voľba návrhovej komisie
Za predsedu návrhovej komisie predsedajúca Gabriela Kopnická navrhla Mgr. Slávku
Michňovú a za člena návrhovej komisie Milana Ferenca.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením:
I./ Volí:
1./ Predsedu návrhovej komisie: Mgr. Slávku Michňovú.
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 1, ospravedlnený: 1, neprítomní: 2
za: Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Gabriela Kopnická, Peter Pačan, Mgr. Žaneta Župinová,
zdržal sa: Mgr. Slávka Michňová
ospravedlnený: Ing. Mária Grisáková
neprítomní: Marek Bencko, Viera Mižigárová
2./ Člena návrhovej komisie: Milana Ferenca.
Hlasovanie – za: 4, proti: 0, zdržal sa: 2, ospravedlnený: 1, neprítomní: 2
za: Kamila Grisáková, Gabriela Kopnická, Peter Pačan, Mgr. Žaneta Župinová
zdržal sa: Milan Ferenc, Mgr. Slávka Michňová
ospravedlnený: Ing. Mária Grisáková
neprítomný: Marek Bencko, Viera Mižigárová
16,03 hod. – prišiel poslanec Marek Bencko.
K bodu 5./ Kontrola plnenia prijatých uznesení
Správu o plnení prijatých uznesení z predošlého zasadnutia obecného zastupiteľstva podala
poslankyňa Gabriela Kopnická. Ku kontrole plnenia prijatých uznesení zo strany poslancov
boli tieto pripomienky:
Mgr. Slávka Michňová
- V Uznesení č. VIII/87/2012 – A./ Schvaľuje: 1. Zrušiť tieto čísla účtov v Prima
Banke, a.s.:, 2. Zrušiť tieto čísla účtov vo VÚB, a.s.: - opraviť – zrušiť tieto účty.
- V uznesení č. VIII/82/2012 – B./ Volí: 3. Členov Komisie školstva, kultúry, športu,
sociálnej, obchodu, služieb a cestovného ruchu – komisia sociálna by sa mala nazývať
komisia sociálnych vecí, keďže je aj ministerstvo sociálnych vecí.
K tomuto bodu programu ďalšie pripomienky neboli.
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K bodu 6./ Pripomienky občanov
Občania nepodali žiadne pripomienky.
K bodu 7./ Správa o výsledkoch kontrol
Hlavný kontrolór obce pán Ing. Vladimír Vaščák oznámil poslancom obecného
zastupiteľstva, že podľa plánu kontrolnej činnosti má vykonať dve kontroly, ktoré ešte nie sú
ukončené. Po ich ukončení predloží obecnému zastupiteľstvu správy o výsledkoch kontrol.
K bodu 8./ Návrh Zásad nakladania s finančnými prostriedkami obce Slovinky
16,20 hod. – poslankyňa Vierka Mižigárová sa dostavila na zasadnutie obecného
zastupiteľstva.
Poslankyňa Gabriela Kopnická predložila obecnému zastupiteľstvu návrh Zásad nakladania
s finančnými prostriedkami obce Slovinky. Predložený návrh Zásad nakladania s finančnými
prostriedkami obce Slovinky sa týka hospodárenia s majetkom obce. Schválenie tohto návrhu
spadá v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení do
pôsobnosti obecného zastupiteľstva. Tento dokument nemá priamy súvis s vecami územnej
samosprávy ani s vecami, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, nemá preto charakter
všeobecne záväzného nariadenia. Zásady sa venujú postaveniu, funkcii a zostavovaniu
rozpočtu obce Slovinky a tiež používaniu rozpočtových prostriedkov z dôvodu priamej
súvislosti s nakladaním s finančnými prostriedkami obce.
K predloženému návrhu zo strany poslancov boli dané tieto pripomienky:
Napriek skutočnosti, že poslankyňa Ing. Mária Grisáková ospravedlnila svoju neúčasť na
zasadnutí obecného zastupiteľstva z dôvodu práceneschopnosti, predložila poslancom na
rokovanie materiály v písomnej podobe, ktoré formou zmien doplnila, resp. upravila.
Pripomienky Ing. Márie Grisákovej k tomuto bodu prečítala Gabriela Kopnická.
- Článok 1 Účel: Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Slovinky
upravujú: - vsunúť za slová obce Slovinky (ďalej len „zásady“)
- 1. Postavenie a funkciu rozpočtu obce Slovinky – doplniť (ďalej len „obec“),
- Článok 2 Pojmy: 3. Rozpočtový proces je zostavovanie, schvaľovanie, plnenie
vrátane zmien, monitorovanie a hodnotenie rozpočtu obce, vrátane prípravy
a schvaľovania záverečného účtu obce. – opraviť: 3. Rozpočtový proces je
zostavovanie, schvaľovanie a plnenie rozpočtu obce vrátane jeho zmien,
monitorovanie a hodnotenie rozpočtu obce, vrátane prípravy a schvaľovania
záverečného účtu obce.
- 5. Programové rozpočtovanie je systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia,
ktorý kladie dôraz ........ – doplniť: 5. Programové rozpočtovanie je systém
plánovania, rozpočtovania a hodnotenia rozpočtu, ktorý kladie dôraz .......
- 12. Cieľ a) b) c) – ďalej pokračovať v číslovaní: 13. 14. 15. až 26. a použiť tučné
písmo.
- DRUHÁ ČASŤ ROZPOČET OBCE Článok 3 Základné ustanovenia – opraviť
gramatické chyby.
- Článok 4 Príjmy a výdavky rozpočtu o.) iné príjmy ustanovené osobitnými
predpismi. – opraviť: o.) iné príjmy v súlade s platnou právnou úpravou.
- 2. Z rozpočtu obce sa uhrádzajú: d.) výdavky spojené so správou, údržbou
a zhodnocovaním majetku obce a majetku iných osôb, ktorý mesto užíva ..... –
opraviť: ktorý obec užíva ......
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h.) výdavky súvisiace s emisiou mestských cenných papierov ........ – opraviť:
s emisiou obecných cenných papierov .......
3. Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie: a.) právnickým osobám, ktorých
zakladateľom je obec, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo
v prospech rozvoja územia obce. – ďalej doplniť o: Tieto prostriedky podliehajú
ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce a ich poskytovaním nemožno zvýšiť celkový
dlh obce.
Článok 5 Subjekty rozpočtového procesu – obecné zastupiteľstvo je považované za
subjekt?
ŠTVRTÁ ČASŤ ZOSTAVOVANIE A SCHVAĽOVANIE ROZPOČTU OBCEˇ
Článok 7 Hlavné úlohy subjektov v rozpočtovom procese – subjektom sú už aj
komisie?
3. Obecné zastupiteľstvo najmä: f.) schvaľuje a rozhoduje o združovaní prostriedkov
mesta/obce. – opraviť: prostriedkov obce.
PIATA ČASŤ PRAVIDLÁ ROZPOČTOVÉHO HOSPOD8RSTVA
Článok 11 Časové a účelové použitie rozpočtových prostriedkov 4. Ak v priebehu
rozpočtového roka vznikne potreba úhrady bežných výdavkov na odstránenie
havarijného stavu majetku – malo by sa doplniť, že sa jedná o majetok obce.
5. Na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu
obce možno použiť príjmy kapitalového rozpočtu obce, ak sa vrátia ....... – ak sa vrátia
kam? Je to nejasne formulované.
§ 13, § 14 – opraviť na Článok 13, Článok 14.
Článok 13 Pravidlá uzatvárania zmlúv v osobitných prípadoch 1. Obec a ňou
zriadené a založené právnické osoby sú povinní pri uskutočňovaní postupov podľa
zákona č. č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní – doplniť: o zmene zákona č.
575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
v znení neskorších predpisov .......
2. Obec a ňou zriadené a založené právnické osoby postupujú podľa odseku 1, ak
hodnota plnenia zo zmluvy podľa odseku 1 za stavebné práce, ktoré sa majú
uskutočniť prevyšuje sumu 663 878.37 € - vymazať: (podľa počtu obyvateľov
v zmysle zákona).
Článok 17 Rezervný fond – opraviť: slovo hospodárenie na hospodárenia.
Článok 18 Sociálny fond 2. Použitie sociálneho fondu dohodne zamestnávateľ
a odborový orgán v kolektívnej zmluve. – upraviť na podmienky obce.
SIEDMA ČASŤ ZMENA ROZPOČTU Článok 19 Zmena rozpočtu a rozpočtové
opatrenia po 1. po a), b) na konci dať ,
Po c) viazanie rozpočtových výdavkov, ak ich krytie je ohrozené neplnením
rozpočtových príjmov alebo „by – vymazať“ neplnenie bežných príjmov by –
„vsunúť“ mohlo narušiť vyrovnanosť bežného rozpočtu ku koncu rozpočtového roka.
2. Obecný úrad vedie operatívnu evidenciu o všetkých vykonaných rozpočtových
opatreniach v priebehu roka. – odporúča uviesť, že rozpočtové opatrenia zverejňuje
obecný úrad na webovom sídle.
Článok 21 Schvaľovanie zmeny rozpočtu starostom obce – za predpokladu, že
budú schválené tieto zásady, tak sa komisiám, resp. obecnému zastupiteľstvu ukladajú
povinnosti ako hlavným tvorcom rozpočtu, pričom tento rozpočet môže veľmi
jednoducho zmeniť starosta obce do výšky 1000 € v jednej položke. Je to nevyvážený
pomer a tvorca a schvaľovateľ by mal mať právo rozhodovať aj o zmenách rozpočtu.
Odporúča max. výšku znížiť na 200 € v každom odseku. Je to zásadná pripomienka.
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Článok 21 pripomienkovala poslankyňa Mgr. Slávka Michňová – navrhuje maximálnu výšku
200 €.
Potom poslanci ďalej rozoberali Článok 21.
Marek Bencko podal návrh, v ktorom odporúča maximálnu výšku 1000 € znížiť na strednú
cestu a to 500 € v každom odseku.
Za tento návrh obecné zastupiteľstvo v Slovinkách hlasovalo:
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1, ospravedlnený: 1
za: Marek Bencko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Gabriela Kopnická, Viera Mižigárová,
Peter Pačan, Mgr. Žaneta Župinová
zdržal sa: Mgr. Slávka Michňová
ospravedlnený: Ing. Mária Grisáková
Predložený návrh „500 €“ hlasovaním obecného zastupiteľstva prešiel.
Potom Gabriela Kopnická pokračovala v predkladaní ďalších pripomienok poslankyne Ing.
Márie Grisákovej.
- Článok 23 Monitorovanie hospodárenia 2. Obecný úrad zostavuje monitorovaciu
správu. – ďalej dať preč: v súčinnosti s jednotlivými subjektmi rozpočtového procesu.
- Článok 25 Finančné usporiadanie 1. Po skončení rozpočtového roka obec finančne
usporiada svoje hospodárenie, vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo
založeným právnickým osobám – odstrániť v zátvorke (ak takéto má zriadené alebo
založené)
- 2. Obec je povinná dať si overiť účtovnú závierku audítorom. – odporúča vložiť
termín.
- Článok 26 Hodnotenie a zostavovanie záverečného účtu obce 2. Obecný úrad
zostavuje návrh záverečného účtu obce v súčinnosti s jednotlivými subjektmi – dať
preč – rozpočtového procesu.
- Článok 27 Schvaľovanie záverečného účtu obce opraviť gramatickú chybu – úctu
na účtu, 2. po a) celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad, - doplniť: alebo b)
....
- Článok 28 Finančná kontrola v článku opraviť gramatickú chybu
- Článok 29 Hlavný kontrolór obce – zosúladiť so zákonom 369,
- d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho
najbližšom zasadnutí,
- e) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti,
a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
- Článok 30 1. – opraviť slovo byt na byť
- Doplniť v odseku 1. a 2. za slovami na úradnej tabuli a webovom sídle obce.
- V odseku 4. doplniť za slovom prostriedkami obce Slovinky boli schválené ......
- V závere: V Slovinkách dňa 15.10.2012 – účinnosť nemôže byť v deň schválenia,
najneskôr až nasledujúci deň – teda V Slovinkách dňa 16.10.2012
Zo strany ostatných poslancov pripomienky neboli.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní návrhu Zásad nakladania s finančnými
prostriedkami obce Slovinky uznesením:
D./ Schvaľuje:
1./ Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Slovinky v zmysle pripomienok.
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Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1, ospravedlnený: 1
za: Marek Bencko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Gabriela Kopnická, Viera Mižigárová,
Peter Pačan, Mgr. Žaneta Župinová
zdržal sa: Mgr. Slávka Michňová
ospravedlnený: Ing. Mária Grisáková
E./ Žiada:
1./ Starostu obce zverejniť „Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Slovinky“.
Hlasovanie – za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1
za: Marek Bencko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Gabriela Kopnická,
Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Peter Pačan, Mgr. Žaneta Župinová
ospravedlnený: Ing. Mária Grisáková
K bodu 9./ Rozpočtový harmonogram
Na základe Článku 7 Hlavné úlohy subjektov v rozpočtovom procese Zásad hospodárenia
s finančnými prostriedkami obce Slovinky, poslankyňa Gabriela Kopnická predložila
poslancom obecného zastupiteľstva návrh Rozpočtového harmonogramu obce Slovinky na
rok 2013.
Pripomienky poslancov:
Ing. Mária Grisáková:
- Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Slovinky ešte nie sú schválené.
Za predpokladu schválenia na zasadnutí 15.10.2012 budú platné až 16.10.2012.
Vhodné je odvolať sa na zákon, nie na zásady.
- Rozpočtový harmonogram obce Slovinky na rok 2012 – vypustiť na rok 2013.
- V stĺpci Rozpočtový proces – chýba audit.
Ostatní poslanci pripomienky nemali.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní Rozpočtového harmonogramu obce
Slovinky uznesením:
A./ Berie na vedomie:
1./ Rozpočtový harmonogram obce Slovinky.
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1, nehlasoval: 1
za: Marek Bencko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Gabriela Kopnická,
Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Peter Pačan
ospravedlnený: Ing. Mária Grisáková
nehlasoval: Mgr. Žaneta Župinová
E./ Žiada:
1./ Starostu obce zverejniť „Rozpočtový harmonogram obce Slovinky“.
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1, nehlasoval: 1
za: Marek Bencko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Gabriela Kopnická,
Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Peter Pačan
ospravedlnený: Ing. Mária Grisáková
nehlasoval: Mgr. Žaneta Župinová
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K bodu 10./ Návrh Dodatku č. 1 k Štatútu Obce Slovinky
Poslankyňa Gabriela Kopnická predniesla poslancom obecného zastupiteľstva, že na
zasadnutí dňa 28.09.2012 sa poslanci uzniesli na spojení Komisie školstva, kultúry a športu
a Komisie sociálnej, obchodu, služieb a cestovného ruchu. Týmto sa vytvorila nová komisia
pod názvom Komisia školstva, kultúry, športu, sociálna, obchodu, služieb a cestovného ruchu.
Tieto zmeny boli schválené a zapracované v Rokovacom poriadku Obecného zastupiteľstva
v Slovinkách. Je potrebné Dodatkom č. 1 k Štatútu Obce Slovinky upraviť počet a názvy
komisií obecného zastupiteľstva aj v Štatúte Obce Slovinky.
Pripomienky poslancov:
Mgr. Slávka Michňová:
- Upozornila na neúplný názov sociálnej komisie.
Ďalšie pripomienky neboli.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní návrhu Dodatku č. 1 k Štatútu Obce
Slovinky uznesením:
D./ Schvaľuje:
1./ Dodatok č. 1 k Štatútu Obce Slovinky.
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1, ospravedlnený: 1
za: Marek Bencko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Gabriela Kopnická, Viera Mižigárová,
Peter Pačan, Mgr. Žaneta Župinová
zdržal sa: Mgr. Slávka Michňová
ospravedlnený: Ing. Mária Grisáková
E./ Žiada:
1./ Starostu obce zverejniť „Dodatok č. 1 k Štatútu Obce Slovinky“.
Hlasovanie – za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1
za: Marek Bencko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Gabriela Kopnická, Viera Mižigárová,
Mgr. Slávka Michňová, Peter Pačan, Mgr. Žaneta Župinová
ospravedlnený: Ing. Mária Grisáková
K bodu 11./ Prejednanie Návrhu názvou ulíc v obci Slovinky
Gabriela Kopnická predložila poslancom obecného zastupiteľstva Návrh názvov ulíc v obci
Slovinky. Na základe uznesenia č. VII/58/2012 zo dňa 20.08.2012 obecné zastupiteľstvo
ukladá komisii finančnej, správy obecného majetku, výstavby a územného plánovania
pripraviť návrh VZN na pomenovanie ulíc. V minulom volebnom období boli navrhnuté
názvy ulíc poslancami obecného zastupiteľstva. Tieto pomenovania ulíc je potrebné
prerokovať na zasadnutí obecného zastupiteľstva, schváliť a predložiť ako prílohu
k pripravovanému VZN na pomenovanie ulíc. K tomuto bodu programu je pripravená aj mapa
s názvami ulíc. Návrh VZN na pomenovanie ulíc bol v komisii už prerokovaný a bude
predložený na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Mgr. Slávka Michňová
- Prečítala zo zákona o obecnom zriadení ako sa majú pomenovávať ulice: „Názov ulíc
a iných verejných priestranstiev sa určuje s prihliadnutím na historicky používané
označenia ulíc alebo verejných priestranstiev, prípadne s prihliadnutím na významné
nežijúce osobnosti, na veci, historické skutočnosti a podobne. Neprípustné sú názvy
po žijúcich osobách, názvy dlhé, duplicitné, urážajúce mravnosť, náboženské alebo
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národnostné cítenie, jazykovo nesprávne a názvy nepriliehavé vzhľadom na históriu
obce.“
K preloženému návrhu názvov ulíc pripomenula, že názov ulice Štreka je jazykovo
nesprávny a ulica by mala mať spisovný názov.

Potom poslanci v rámci diskusie i na základe písomných pripomienok Ing. Márie Grisákovej
upravili názvy ulíc v predloženom návrhu takto:
Návrhy názvov ulíc v obci Slovinky
Preložené:
Upravené:
Hlavná – od kostola smer Krompachy – Banícka
Slovinská – od kostola smer Dorotea – Hlavná
Lesnícka – od odbočky zastávka kolónia smer lesná správa – bez zmeny
Pri šubri – od čísla domu 29 (bývalý zelovoc) po most pri šubri – Robotnícka
Drevená – kolónia nad cestou – bez zmeny
Kostolná dolina – od kostola po p. Poklembovú – Kostolná
Poráčska dolina – od gréckokatolíckej fary po horáreň – Poráčska
Športová – od križovatky pri obchodíku smer ihrisko a ulica nad ihriskom – ostáva – okrem
ulice nad ihriskom
Južná – ulica nad ihriskom
Mlynská – ulica od domu pána Ondíka po dom pána Ivanča – bez zmeny
Nad sad – ulica za potokom v Poráčskej doline – Sadová
Vlašská – ulica od kapličky smer vlašský chodník – Poráčska
Huta – ulica v Poráčskej doline od mosta smer lyžiarsky vlek – Zimná
Štreka – od konzumu po p. Helenu Semanovú – bez zmeny
Zmijová – ulica od kostola k obchodíku – Jozefa Miklošíka Zmija
Pri pytliku – ulica od požiarnej zbrojnice a okolo Osvetovej besedy – Hasičská
Na ulici – od pohostinstva Plejsy k domu p. Króžerovej – Roľnícka
Zákuť – od pohostinstva Plejsy smer Zákuť – bez zmeny
Hriady – od pohostinstva Plejsy po dom p. Šmigelského – až k rybníku – Lacemberská
Adam Eva – ulica pri poľnohospodárskom družstve – Furmanská
Dorotea – nová ulica – Nová ulica
Hŕbok – od p. Pačana po p. Bencka
Tento návrh nie je definitívny a poslanci ho môžu naďalej prieskumom vo svojich rajónoch
pripomienkovať.
K bodu 12./ Prejednanie Návrhu sadzobníka cien za poskytované služby a vykonané
úkony obcou Slovinky
Gabriela Kopnická predložila poslancom obecného zastupiteľstva Návrh sadzobníka cien za
poskytované služby a vykonané úkony obcou Slovinky. VZN č. 2/1998 o úhradách za práce
a služby vykonávané orgánmi a zariadeniami obce Slovinky bol schválený obecným
zastupiteľstvom dňa 10.06.1998 uznesením 4/B-3/98. Ceny v tomto VZN sú uvedené ešte
v Sk a je potrebný prepočet na € a aktualizácia cenníka. Následne je potrebné vykonať všetky
potrebné kroky na prijatie nového VZN o úhradách za práce a služby vykonávané orgánmi
a zariadeniami obce Slovinky.
Potom poslanci spoločne v rámci diskusie i na základe písomných pripomienok Ing. Márie
Grisákovej spoločne pripomienkovali predložený návrh sadzobníka cien.
- 4) Vyhlásenie v obecnom rozhlase: – doplniť oslobodenie od poplatku

8

-

8) Prenájom Kultúrneho domu: 7 €/1 hod. aj začatú hodinu – pre domácich, 10 €/1
hod. aj začatú hodinu – pre cudzích,
OSLOBODENIE od poplatkov za prenájom: - doplniť na akcie poskytované občanom
obce Slovinky
9) Knižnica: c) poškodenie knihy - 20 % z hodnoty knihy – znížiť na 2% z hodnoty
knihy
15) Nákup žetónu na kuka nádobu – 0,50 € - opraviť na 0,40 €

Gabriela Kopnická
- Pozastavila sa nad pohrebnými službami a výkopom hrobov.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní Návrhu sadzobníka cien za poskytované
služby a vykonané úkony obcou Slovinky uznesením:
F./ Ukladá:
1./ Predkladateľovi Sadzobníka cien za poskytované služby a vykonané úkony obcou
Slovinky zapracovať sadzobník cien do VZN o poskytovaní služieb obcou Slovinky.
Hlasovanie – za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1
za: Marek Bencko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Gabriela Kopnická, Viera Mižigárová,
Mgr. Slávka Michňová, Peter Pačan, Mgr. Žaneta Župinová
ospravedlnený: Ing. Mária Grisáková
K bodu 13./ Rôzne
Gabriela Kopnická
Na základe uskutočnenej parciálnej porady, ktorej sa zúčastnila poslankyňa Gabriela
Kopnická, bola obci ponuknutá skúšobná linka eurobusu, a.s. predĺžený spoj č. 39
z Krompách na Slovinky a späť počas mesiaca november za úhradu. Úhradu za skúšobnú
dobu obec poskytne eurobusu, a.s. . Gabriela Kopnická informovala poslancov, že predpoklad
úhrady za predĺžený spoj č. 39 – za 20 pracovných dní je to cca 227 €. Od tejto sumy sa bude
odpočítavať cestovné zaplatené cestujúcimi (za september to bolo 43 €, táto suma môže byť
vyššia, ak bude viac cestujúcich, resp. ak využijú aj vratný spoj).
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením:
C./ Súhlasí:
1./ So zavedením skúšobnej linky eurobus, a.s. predĺžený spoj č. 39 z Krompách na Slovinky
a späť počas mesiaca november.
Hlasovanie – za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1
za: Marek Bencko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Gabriela Kopnická, Viera Mižigárová,
Mgr. Slávka Michňová, Peter Pačan, Mgr. Žaneta Župinová
ospravedlnený: Ing. Mária Grisáková
E./ Žiada:
1./ Starostu obce zverejniť zámer skúšobnej linky eurobusu, a.s. .
Hlasovanie – za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1
za: Marek Bencko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Gabriela Kopnická, Viera Mižigárová,
Mgr. Slávka Michňová, Peter Pačan, Mgr. Žaneta Župinová
ospravedlnený: Ing. Mária Grisáková
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Gabriela Kopnická
- Predniesla poslancom návrh, aby jednotlivé komisie obecného zastupiteľstva sa stretli
a vypracovali plán činností na rok 2013.
Peter Pačan
- Odpovedal – je to na predsedovi komisie.
Gabriela Kopnická
Predsedajúca poslankyňa Gabriela Kopnická predložila obecnému zastupiteľstvu návrh na
Rozpočtové opatrenie č. 9/2012. Z dôvodu dlhodobého zastupovania starostu obce a následne
schválenej odmeny za zastupovanie je potrebné presunúť prostriedky z projektu odmeňovanie
starostu obce na odmeňovanie zástupcu, o zaplatené úroky z úveru je treba navýšiť poplatky
banke. U kapitálových vznikla potreba navýšenia pri Priepuste Rínok, a to z dôvodu, že pri
schvaľovaní rozpočtu na rok 2012 nebol urobený rozpočet na túto investičnú akciu, ten sa
urobil až teraz a z neho vyplýva navýšenie prostriedkov, ktoré sa vykryje z investičných
položiek, u ktorých sa nepredpokladá tento rok čerpanie.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní
v Rozpočtovom opatrení č. 9/2012 uznesením:
D./ Schvaľuje:
1./ Rozpočtové opatrenie č. 9/2012.

návrhu

na

úpravu

rozpočtu

Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1, ospravedlnený: 1
za: Marek Bencko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Gabriela Kopnická, Viera Mižigárová,
Peter Pačan, Mgr. Žaneta Župinová
zdržal sa: Mgr. Slávka Michňová
ospravedlnený: Ing. Mária Grisáková
E./ Žiada:
1./ Starostu obce zverejniť Rozpočtové opatrenie č. 9/2012.
Hlasovanie – za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1
za: Marek Bencko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Gabriela Kopnická, Viera Mižigárová,
Mgr. Slávka Michňová, Peter Pačan, Mgr. Žaneta Župinová
ospravedlnený: Ing. Mária Grisáková
Gabriela Kopnická
- Prečítala list z 10.09.2012 od poslankyne Mgr. Slávky Michňovej adresovaný
poslankyni Gabriele Kopnickej. Gabriela Kopnická žiada od Mgr. Slávky Michňovej
ospravedlnenie sa za urážku jej osoby vyslovenú v tomto liste.
K bodu 14./ Záver
Na záver poslankyňa Gabriela Kopnická poďakovala všetkým prítomným za účasť
a zasadnutie ukončila.
Začiatok rokovania obecného zastupiteľstva: 16,00 hod.
Ukončenie rokovania obecného zastupiteľstva: 19,45 hod.
Zapísala: Viera Lenartová
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V Slovinkách, dňa 15.10.2012

Gabriela Kopnická
poslanec poverený zastupovaním starostu obce

Overovatelia zápisnice: Milan Ferenc
Peter Pačan
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