Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Slovinkách konaného dňa
30.06.2016
V. zasadnutie
K bodu 1./ Otvorenie
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol zástupca starostky obce pán Bc. Jozef
Mnich. Ospravedlnil neúčasť starostky obce pani Gabriely Kopnickej a poslankyne pani
PaedDr. Lenky Dzurikovej. Konštatoval, že na začiatku zasadnutia je prítomných 6 poslancov
a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Začiatok rokovania obecného zastupiteľstva: 16,00 hod.
Prítomní:
Poslanci: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin,
Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
Hlavná kontrolórka obce: Jitka Puhallová
Zapisovateľka: Viera Lenartová
Ostatní prítomní: podľa prezenčnej listiny

K bodu 2./ Schválenie programu zasadnutia
Predsedajúci zástupca starostky obce pán Bc. Jozef Mnich predložil poslancom obecného
zastupiteľstva na schválenie návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva v zmysle
pozvánky.
K predloženému návrhu programu rokovania obecného zastupiteľstva predsedajúci pán Bc.
Jozef Mnich podal tento doplňujúci návrh:
1./ Body programu 9./, 10./, 11./ a 12./ zaradiť do programu za bod č. 6./ Pripomienky
občanov a ostatné body radovo posunúť.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin,
Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
ospravedlnený: PaedDr. Lenka Dzuriková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. V/45/2016:
D./ Schvaľuje:
1./ Program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
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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. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečného účtu obce Slovinky za rok 2015
8. Správa nezávislého audítora
9. Záverečný účet obce Slovinky za rok 2015
10. Spáva z vykonanej kontroly
11. Návrh VZN č. 2/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a školských zariadení so sídlom na území obce Slovinky na rok 2016
12. Návrh VZN č. 3/2016 o organizácii miestneho referenda
13. Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 5/2016
14. Interpelácie poslancov
15. Rôzne
16. Diskusia
17. Záver
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin,
Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
ospravedlnený: PaedDr. Lenka Dzuriková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

K bodu 3./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Predsedajúci zástupca starostky obce pán Bc. Jozef Mnich určil za zapisovateľku zápisnice
pani Vieru Lenartovú a za overovateľov zápisnice poslankyňu pani Mgr. Janu Adamisovú
a pána poslanca Jozefa Mihalčina. Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č.
V/46/2016:
L./ Určuje:
1./ Zapisovateľa zápisnice: Vieru Lenartovú.
2./ Overovateľov zápisnice: Mgr. Janu Adamisovú a Jozefa Mihalčina.

K bodu 4./ Voľba návrhovej komisie
Za predsedu návrhovej komisie pán zástupca Bc. Jozef Mnich navrhol pani poslankyňu Mgr.
Janu Adamisovú a za člena návrhovej komisie pána poslanca Mgr. Dominika Ďorka. Obecné
zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. V/47/2016:
I./ Volí:
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1./ Predsedu návrhovej komisie: Mgr. Janu Adamisovú.
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 1, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Bc. Jozef Mnich,
Peter Zavada
zdržal sa: Mgr. Jana Adamisová
ospravedlnený: PaedDr. Lenka Dzuriková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.
2./ Člena návrhovej komisie: Mgr. Dominika Ďorka.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin,
Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
ospravedlnený: PaedDr. Lenka Dzuriková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

K bodu 5./ Kontrola plnenia prijatých uznesení
Kontrolu plnenia prijatých uznesení zo dňa 19.05.2016 podal poslancom obecného
zastupiteľstva pán Bc. Jozef Mnich.
K uzneseniu č. IV/38/2016 zo dňa 19.05.2016:
„Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách E./ Žiada 1./ Starostku obce oboznámiť s obsahom
predmetného listu podnetom občanov obce Poráč vo veci zaujatia stanoviska ohľadom možnej
kontaminácie vodných zdrojov – dodávanie pitnej vody z Poráčskej doliny pre obec Slovinky
a mesto Krompachy Podtatranskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť, a.s. Poprad.“
-

starostka obce telefonicky komunikovala s Podtatranskou vodárenskou prevádzkovou
spoločnosťou, a.s. Poprad a bolo jej potvrdené, že Poráčsky potok nie je zdrojom
pitnej vody.

Poslankyňa Ing. Mária Grisáková podala návrh na nápravu v uznesení č. IV/43/2016 zo dňa
19.05.2016, na základe ktorého Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po Kontrole plnenia
prijatých uznesení uznesením č. V/48/2016:
G./ Rozhoduje, že:
1./ V uznesení Obecného zastupiteľstva obce Slovinky č. IV/43/2016 zo dňa 19.05.2016 text
„cesta od mosta ku kaplnke v Poráčskej doline„ nahrádza textom „cesta postavená na
parcele registra C parc. číslo 2219/1, ktorá je zapísaná na LV č. 1511 v Katastrálnom území
Nižné Slovinky.“
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1
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za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin,
Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
ospravedlnený: PaedDr. Lenka Dzuriková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

K bodu 6./ Pripomienky občanov
Tamara Repaská – žiada obecné zastupiteľstvo o sprístupnenie parcely na prístupovú cestu
k pozemkom 1104/2-9 a zároveň žiada povolenie na vedenie inžinierskych sieti k daným
pozemkom, t.j. elektickú a vodnú prípojku.
Za občanov podali pripomienky poslanci.
Jozef Mihalčin
-

obyvatelia Zákutia – opýtal sa: od Vinárne Plejsy smerom do Zákutia – kedy je
naplánované kosenie, pretože po revitalizácii zarastá breh potoka,
upozornil na ruinu domu oproti Vinárne Plejsy – žiada nápravu veci – predsedajúci
berie do úvahy pripomienku,
upozornil – oproti Permoníka pri dome č. 292 je prepadnutá hlavná cesta – o výsledku
jednania v tejto veci žiada starostku obce informovať poslancov,
v časti obce Zákuť a pri pánovi Jurajovi Fottovi – Štreka – žiada vysypať cestu drťou
– ide o bezpečnosť obyvateľov,
upozornil – v časti obce Zákuť oproti domu pani Majzelovej sa zosúva svah, je
potrebná sanácia.

Ing. Mária Grisáková
-

upozornila na veľké riziko zosuvu strmého svahu na Gelnickom potoku v Kostolnej
doline v úseku od čísla domov 100 – 106 – je nevyhnutné urobiť opatrenie, aby sa
zabránilo nebezpečenstvu.

Mgr. Jana Adamisová
-

upozornila na poškodenú lávku cez potok oproti domu č. 217 – z hľadiska bezpečnosti
navrhuje lávku opraviť.

K bodu 7./ Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečného účtu obce Slovinky za
rok 2015
V súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
hlavná kontrolórka obce pani Jitka Puhallová predložila Obecnému zastupiteľstvu
v Slovinkách stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečného účtu obce Slovinky za
rok 2015. Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní bodu programu „Stanovisko
hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečného účtu obce Slovinky za rok 2015“ uznesením č.
V/49/2016:
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A./ Berie na vedomie:
1./ Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu Záverečného účtu obce Slovinky za rok
2015.
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 1, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin,
Bc. Jozef Mnich
zdržal sa: Peter Zavada
ospravedlnený: PaedDr. Lenka Dzuriková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

K bodu 8./ Správa nezávislého audítora
Ing. Anna Krajňáková pracovníčka obecného úradu predložila Obecnému zastupiteľstvu
v Slovinkách Správu nezávislého audítora podľa § 16 odsek 3 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Spracovateľom je Ing. Angela Vysopalová, PhD. Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po
prerokovaní bodu programu Správa nezávislého audítora uznesením č. V/50/2016:
A./ Berie na vedomie:
1./ Správu nezávislého audítora.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin,
Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
ospravedlnený: PaedDr. Lenka Dzuriková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

K bodu 9./ Záverečný účet obce Slovinky za rok 2015
Ing. Anna Krajňáková pracovníčka obecného úradu predložila poslancom obecného
zastupiteľstva materiál na rokovanie Záverečný účet obce Slovinky za rok 2015. Záverečný
účet prerokovala Komisia finančná, správy obecného majetku, výstavby a územného
plánovania pri Obecnom zastupiteľstve v Slovinkách.
Záverečný účet obce Slovinky za rok 2015 je zostavený na základe § 16 zákona č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, kde po
skončení rozpočtového roka obec údaje o rozpočtovom hospodárení súhrne spracuje do
záverečného účtu.
Obsahuje:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Rozpočtové hospodárenie
Bilanciu aktív a pasív
Výsledok hospodárenia
Prehľad o stave a vývoji dlhu
Údaje o podnikateľskej činnosti
Prehľad o poskytnutých zárukách a dotáciách
Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Prerokovanie záverečného účtu obce sa v zmysle § 16 ods. 8 uvedeného zákona uzatvára
jedným z týchto výrokov:
a) Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad
b) Celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami
V prípade uzatvorenia prerokovania záverečného účtu s výhradami obecné zastupiteľstvo
prijme opatrenia na nápravu zistených nedostatkov.
16,57 hod. – 17,02 hod. predsedajúci vyhlásil 5 minútovú prestávku
Zástupca starostky obce pán Bc. Jozef Mnich otvoril rozpravu k záverečnému účtu.
V rozprave vystúpili poslanci: Ing. Mária Grisáková, Peter Zavada, Jozef Mihalčin.
Mgr. Jana Adamisová oboznámila poslancov s výsledkom rokovania finančnej komisie
k záverečnému účtu a finančná komisia odporúča schváliť záverečný účet obce bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní Záverečného účtu obce Slovinky za rok
2015 uznesením:
D./ Schvaľuje:
1./ Záverečný účet obce Slovinky za rok 2015 bez výhrad.
Hlasovanie – za: 2, proti: 4, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, Bc. Jozef Mnich
proti: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Peter Zavada
ospravedlnený: PaedDr. Lenka Dzuriková
Hlasovaním nebolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh nebol prijatý.

Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. V/51/2016:
B./ Konštatuje:
1./ Nesplnenie opatrenia, prijatého uznesením č. VIII/87/2015, t.j. „Pri príprave záverečného
účtu v budúcom období zabezpečiť zosúladenie údajov v záverečnom účte s rozpočtovými
opatreniami.“
2./ Nesúlad členenia položiek Záverečného účtu obce Slovinky za rok 2015 so schváleným
rozpočtom na rok 2015.
3./ Čerpanie bežného rozpočtu nad rámec schváleného rozpočtu.
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4./ Sčítacie chyby a rozdielne údaje vykázané v Záverečnom účte obce Slovinky za rok 2015
a v Stanovisku k Návrhu záverečného účtu obce Slovinky za rok 2015, predloženom hlavnou
kontrolórkou obce.
5./ Nedôsledné zapracovanie úprav schváleného rozpočtu, ktoré boli schválené rozpočtovými
opatreniami 1/2015 – 24/2015.
D./ Schvaľuje:
1./ Záverečný účet obce Slovinky za rok 2015 s výhradami a prijíma opatrenia:
1./ Zabezpečiť vedenie operatívnej evidencie o vykonaných rozpočtových opatreniach a do 10
dní od podpísania uznesenia o schválení rozpočtového opatrenia sprístupniť upravený
rozpočet poslancom,
2./ Sledovať vývoj hospodárenia podľa schváleného rozpočtu a štvrťročne predkladať
poslancom vždy do 35 kalendárnych dní, nasledujúcich po ukončení štvrťroka, prehľad
o čerpaní rozpočtu v členení podľa schváleného, resp. upraveného rozpočtu,
3./ Zúčtovať inventarizačné rozdiely zistené pri inventarizácii majetku, záväzkov
a pohľadávok k 31.12.2015 a to:
a) Nižší skutočný stav účtu „stavby“ o 8 963,16 €
b) Vyšší skutočný stav účtu „stroje, prístroje, zariadenia“ o 4 851,59 €
c) Vyšší skutočný stav účtu „drobný dlhodobý hmotný majetok“ o 15 814,92 €
d) Vyšší skutočný stav účtu „pozemky“ o 128 853,77 €,
4./ Nevyčerpané finančné prostriedky zapojiť do rozpočtu v rámci príjmov a výdavkov
v súlade s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová
klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
v znení neskorších zmien, opatrením MF SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie,
príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších zmien
a opatrením MF/008808/2014-411,
5./ Účtovať o mimorozpočtových operáciách,
6./ Prijať opatrenia na zníženie daňových a nedaňových pohľadávok v zmysle zákona
563/2009 Z.z. o správe daní v platnom znení.
Hlasovanie – za: 4, proti: 0, zdržal sa: 2, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Peter Zavada
zdržal sa: Mgr. Jana Adamisová, Bc. Jozef Mnich
ospravedlnený: PaedDr. Lenka Dzuriková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.
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K bodu 10./ Správa z vykonanej kontroly
V súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
hlavná kontrolórka obce pani Jitka Puhallová predložila Obecnému zastupiteľstvu
v Slovinkách Správu o výsledku finančnej kontroly. Hlavná kontrolórka obce prečítala
Správu o výsledku finančnej kontroly a to: Kontrolu poskytnutia a zúčtovania dotácie
z rozpočtu obce pre Obecný športový klub Slovinky za kontrolované obdobie od 1.1.2014 do
31.12.2014. Po prečítaní správy predsedajúci otvoril rozpravu. Obecné zastupiteľstvo
v Slovinkách po prerokovaní Správy z vykonanej kontroly uznesením č. V/52/2016:
A./ Berie na vedomie:
1./ Správu o výsledku finančnej kontroly.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin,
Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
ospravedlnený: PaedDr. Lenka Dzuriková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

K bodu 11./ Návrh VZN č. 2/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Slovinky na rok 2016
Ing. Anna Krajňáková predložila poslancom obecného zastupiteľstva návrh Všeobecne
záväzného nariadenia č. 2/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Slovinky na rok 2016. Pri
úprave návrhu predkladateľka zobrala do úvahy pripomienky členov Poslaneckého klubu pri
Obecnom zastupiteľstve v Slovinkách doručené dňa 24.3.2016. Pri výpočte výšky dotácie na
prevádzku materskej školy Ing. Anna Krajňáková použila počet detí v Materskej škole
v Slovinkách uvedených vo výkaze V40 k 30.9.2015, pri výpočte výšky dotácie na školskú
jedáleň použila počet potenciálnych stravníkov a počet detí v Materskej škole v Slovinkách
uvedených vo výkaze V40 k 15.9.2015. Pri školskom klube detí vychádzala z počtu detí
v Školskom klube detí pri Základnej škole v Slovinkách.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní bodu programu „Návrh VZN č. 2/2016
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení
so sídlom na území obce Slovinky na rok 2016“ uznesením č. V/53/2016:
D./ Schvaľuje:
1./ VZN č. 2/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a školských zariadení so sídlom na území obce Slovinky na rok 2016.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin,
Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
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ospravedlnený: PaedDr. Lenka Dzuriková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

K bodu 12./ Návrh VZN č. 3/2016 o organizácii miestneho referenda
Poslanecký klub pri Obecnom zastupiteľstve v Slovinkách predložil obecnému zastupiteľstvu
návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2016 o organizácii miestneho referenda, ktorého
je aj spracovateľom. Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením podrobnosti o organizácii
miestneho referenda (ďalej len „nariadenie“), ktoré nesmie byť v rozpore s Ústavou
Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými
vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené
spôsobom ustanoveným zákonom.
Obec Slovinky v súčasnej dobe v rozpore so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov nemá vydané nariadenie. Poslanecký klub pri obecnom
zastupiteľstve nesúhlasil s návrhom nariadenia, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli
a webovej stránke obce dňa 14.3.2016. Zverejnený návrh nebol pripravený v súlade
s platnými právnymi predpismi a dostatočne neupravoval podrobnosti o organizácii miestneho
referenda. Poslanecký klub pri obecnom zastupiteľstve obecnému úradu iniciatívne predložil
návrh nového nariadenia, ktorý bol dňa 13.5.2016 zverejnený na úradnej tabuli a na webovej
stránke obce.
Návrh nariadenia bol v stanovenej lehote zverejnený na úradnej tabuli a na webovej stránke
obce. K návrhu nariadenia neboli predložené pripomienky.
Napriek tomu, že predložený návrh podľa predkladateľa a spracovateľa by mal byť
využiteľný v praxi, v rámci rozpravy Bc. Jozef Mnich poukázal na pravopisné chyby, ako aj
na nedostatky v samotných článkoch návrhu.
18,27 hod. – hlavná kontrolórka obce Jitka Puhallová sa ospravedlnila a odišla z rokovania
obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní bodu programu „Návrh Všeobecne
záväzného nariadenia č. 3/2016 o organizácii miestneho referenda“ unesením č. V/54/2016:
B./ Konštatuje že:
1./ Návrhom VZN č. 3/2016 o organizácii miestneho referenda sa bude zaoberať na
najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin,
Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
ospravedlnený: PaedDr. Lenka Dzuriková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.
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K bodu 13./ Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 5/2016
Ing. Anna Krajňáková pracovníčka obecného úradu predložila obecnému zastupiteľstvu
Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 5/2016, ktoré zdôvodnila. Na základe oznámenia
o úprave finančných prostriedkov na rok 2016 dala základná škola žiadosť o zmenu
v rozpočte príjmov aj výdavkov. Podľa § 14 odsek 1 zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy č. 583/2004 účelovo určené prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu
nepodliehajú schvaľovaniu orgánom obce.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní Rozpočtového opatrenia starostky obce č.
5/2016 unesením č. V/55/2016:
A: Berie na vedomie:
1./ Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 5/2016.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin,
Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
ospravedlnený: PaedDr. Lenka Dzuriková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

K bodu 14./ Interpelácie poslancov
Nebola podaná žiadna interpelácia poslancov.

K bodu 15./ Rôzne
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. V/56/2016:
C./ Súhlasí:
1./ Aby v bode programu 15./ Rôzne bolo prerokované Rozpočtové opatrenie starostky obce
č. 6/2016.
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 1, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Bc. Jozef Mnich,
Peter Zavada
nehlasoval: Jozef Mihalčin
ospravedlnený: PaedDr. Lenka Dzuriková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.
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Ing. Anna Krajňáková pracovníčka obecného úradu predložila obecnému zastupiteľstvu
Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 6/2016, ktoré zdôvodnila. Už tradične na začiatku
prázdnin obec organizuje akciu „Vítame prázdniny“, na ktorej sú pripravené rôzne aktivity
a súťaže pre všetky deti z obce. Deti dostanú občerstvenie, vyskáču sa v nafukovacej žirafe
a na trampolíne, zacvičia zumbu a po absolvovaní rôznych súťaží budú odmenení malou
pozornosťou. Po minulé roky prispeli k úspechu akcie sponzori, tento rok sponzorov nemáme,
takže využijeme prostriedky z rozpočtu obce, ktoré sa už čerpať nebudú. Taktiež obecná rada
mladých prispeje nielen svojou aktívnou účasťou, ale aj poskytnutím časti svojej dotácie.
V rozpočte vytvoríme novú položku Vítame prázdniny.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní Rozpočtového opatrenia starostky obce č.
6/2016 uznesením č. V/57/2016:
A./ Berie na vedomie:
1./ Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 6/2016.
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 1, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Bc. Jozef Mnich,
Peter Zavada
nehlasoval: Jozef Mihalčin
ospravedlnený: PaedDr. Lenka Dzuriková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

Dňa 30.06.2016 boli obci Slovinky doručené tri listy od Mgr. Slávky Michňovej vo veci pod
číslom: „627/2016 – Žiadosť o sprístupnenie informácie, 628/2016 – Odpoveď na Žiadosť
o informácie vo veci zberového papiera a 629/2016 – Odpoveď na Žiadosť o sprístupnenie
informácie.“
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. V/58/2016:
C./ Súhlasí:
1./ Aby v bode programu 15./ Rôzne boli prerokované listy Mgr. Slávky Michňovej vo veci
pod číslom: „627/2016 – Žiadosť o sprístupnenie informácie, 628/2016 – Odpoveď na
Žiadosť o informácie vo veci zberového papiera a 629/2016 – Odpoveď na Žiadosť
o sprístupnenie informácie.“
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 1, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Bc. Jozef Mnich,
Peter Zavada
nehlasoval: Jozef Mihalčin
ospravedlnený: PaedDr. Lenka Dzuriková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.
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Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. V/59/2016:
A./ Berie na vedomie:
1./ Obsah listov podaných Mgr. Slávkou Michňovou zaevidovaných podateľňou Obecného
úradu v Slovinkách pod číslom 627/2016 – Žiadosť o sprístupnenie informácie, 628/2016 –
Odpoveď na Žiadosť o informácie vo veci zberového papiera a 629/2016 – Odpoveď na
Žiadosť o sprístupnenie informácie.
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 1, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Bc. Jozef Mnich,
Peter Zavada
nehlasoval: Jozef Mihalčin
ospravedlnený: PaedDr. Lenka Dzuriková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

K bodu 16./ Diskusia
V diskusii vystúpili:
Peter Zavada – upozornil na nezverejnené faktúry za mesiac máj 2016.
Ing. Mária Grisáková – opýtala sa na predpokladaný termín najbližšieho zasadnutia obecného
zastupiteľstva.

K bodu 17./ Záver
Na záver zástupca starostky obce pán Bc. Jozef Mnich poďakoval všetkým prítomným za
účasť a zasadnutie ukončil.
Začiatok rokovania obecného zastupiteľstva: 16,00 hod.
Ukončenie rokovania obecného zastupiteľstva: 19,14 hod.
Zapísala: Viera Lenartová
V Slovinkách, dňa: 30.06.2016
Gabriela Kopnická
starostka obce

Overovatelia zápisnice: Mgr. Jana Adamisová
Jozef Mihalčin
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