Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Slovinkách konaného dňa:
16.12.2013
XI. zasadnutie
K bodu 1./ Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila zástupkyňa starostu obce pani Gabriela
Kopnická. Privítala poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných. Ospravedlnila
starostu obce, ktorý je chorý a je v nemocnici. Taktiež ospravedlnila poslancov Mareka
Bencka, Vieru Mižigárovú a Mgr. Žanetu Župinovú. Konštatovala, že na začiatku zasadnutia
je prítomných 5 poslancov a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Prítomní:
Poslanci: Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Jozef Hudec, Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka
Michňová, Ján Nunhart
Hlavný kontrolór obce: Ing. Vladimír Vaščák
Zapisovateľka: Viera Lenartová
Ostatní prítomní: podľa prezenčnej listiny

K bodu 2./ Schválenie programu zasadnutia
Predsedajúca zástupkyňa starostu obce pani Gabriela Kopnická predložila na schválenie návrh
programu rokovania obecného zastupiteľstva v zmysle pozvánky. K predloženému programu
boli tieto pozmeňujúce návrhy:
1./ Gabriela Kopnická – poslanci pani Kamila Grisáková a pán Ján Nunhart majú pracovné
povinnosti, z dôvodu ktorých nahlásili predčasný odchod z rokovania. Na základe uvedeného
predsedajúca Gabriela Kopnická navrhuje zmenu poradia bodov programu nasledovne: bod
9./ ako bod 6./, bod 10./ ako bod 7./, bod 11./ ako bod 8./, bod 12./ ako bod 9./, bod 13./ ako
bod 10./, bod 14./ ako bod 11./, bod 6./ ako bod 12./, bod 7./ ako bod 13./ a bod 8./ ako bod
14./.
Hlasovanie – za: 4, proti: 0, zdržal sa: 1, ospravedlnení: 3
za: Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Gabriela Kopnická, Ján Nunhart
zdržal sa: Mgr. Slávka Michňová
ospravedlnení: Marek Bencko, Viera Mižigárová, Mgr. Žaneta Župinová
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2./ Mgr. Slávka Michňová – podala návrh, aby stály bod programu „Kontrola plnenia
prijatých uznesení“ bol zrušený, nakoľko uznesenia sa len čítajú a neplnia sa. Potom
predsedajúca Gabriela Kopnická dala hlasovať za to, aby bod „Kontrola plnenia prijatých
uznesení“ aj naďalej ostal stálym bodom programu rokovania.
Hlasovanie – za: 3, proti: 1, zdržal sa: 1, ospravedlnení: 3
za: Milan Ferenc, Gabriela Kopnická, Ján Nunhart
proti: Mgr. Slávka Michňová
zdržal sa: Kamila Grisáková
ospravedlnení: Marek Bencko, Viera Mižigárová, Mgr. Žaneta Župinová
Na základe výsledku hlasovania za stály bod programu „Kontrola plnenia prijatých uznesení“
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením:
D./ Schvaľuje:
1./ Program zasadnutia obecného zastupiteľstva v zmysle pozvánky, ale so zmenou poradia
bodov programu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu zasadnutia
Vyhlásenie náhradníka
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Prípad hodný osobitného zreteľa – prenájom priestorov
Prípad hodný osobitného zreteľa – prenájom pozemku
Neuplatnenie programovej štruktúry v rozpočte obce
Schválenie zmien rozpočtu obce Slovinky na rok 2014
Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva
Schválenie rozpočtu obce Slovinky na rok 2014
Kontrola plnenia prijatých uznesení
Pripomienky občanov
Správa o výsledkoch kontrol
Interpelácia poslancov
Rôzne
Diskusia
Záver

Hlasovanie – za: 4, proti: 0, zdržal sa: 1, ospravedlnení: 3
za: Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Gabriela Kopnická, Ján Nunhart
zdržal sa: Mgr. Slávka Michňová
ospravedlnení: Marek Bencko, Viera Mižigárová, Mgr. Žaneta Župinová
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K bodu 3./ Vyhlásenie náhradníka
Podľa § 51 ods. 1 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení
neskorších predpisov, ak sa uprázdni v obecnom zastupiteľstve mandát, nastupuje za poslanca
obecného zastupiteľstva ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov vo
volebnom obvode, v ktorom sa uprázdnil mandát, ale nebol zvolený za poslanca.
Nastúpenie náhradníka vyhlási obecné zastupiteľstvo do 15 dní po tom, čo sa uprázdni
mandát a odovzdá mu osvedčenie o tom, že sa stal poslancom. Osvedčenie podpíše starosta
obce.
Peter Pačan kandidát za KDH, SDKÚ-DS v súlade s § 25 ods. 2, písm. c) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa listom zo dňa 02.12.2013 vzdal
mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva v Slovinkách (žiadosť bola písaná 02.12.2013).
Mandát poslanca Petra Pačana zanikol dňa 02.12.2013, t.j. vyhlásenie nastúpenia náhradníka
sa musí uskutočniť najneskôr do 17.12.2013.
Meno a priezvisko náhradníka sú uvedené v zápisnici volebnej komisie v Slovinkách. Podľa
zápisnice je ďalším náhradníkom vo volebnom obvode č. 1 Jozef Hudec, nezávislý kandidát
s počtom hlasov 188. Týmto Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách vyhlásilo nastúpenie
náhradníka na poslanca obecného zastupiteľstva vo volebnom obvode č. 1 a predsedajúca
Gabriela Kopnická prečítala znenie tohto „vyhlásenia“. Potom zástupkyňa starostu obce pani
Gabriela Kopnická prečítala znenie sľubu poslanca. Nový poslanec náhradník Jozef Hudec
zložil sľub svojim podpisom pod text sľubu. Zástupkyňa starostu obce mu zablahoželala
a zároveň odovzdala osvedčenie poslanca obecného zastupiteľstva. Vyhlásenie nastúpenia
náhradníka na poslanca obecného zastupiteľstva vo volebnom obvode č. 1 tvorí prílohu tejto
zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením:
B./ Konštatuje:
1./ Poslanec Peter Pačan sa dňa 02.12.2013 písomne vzdal svojho poslaneckého mandátu, čím
podľa § 25 ods. 2, písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov zanikol jeho mandát poslanca obecného zastupiteľstva.
2./ Podľa § 51 ods. 1 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení
neskorších predpisov nastupuje za poslanca obecného zastupiteľstva ako náhradník Jozef
Hudec, ktorý vo voľbách do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 27.11.2010 získal 188
platných hlasov.
3./ Jozef Hudec, náhradník vo volebnom obvode č. 1, zložil zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva.
M./ Vyhlasuje:
1./ Nastúpenie náhradníka pána Jozefa Hudeca na uprázdnený mandát poslanca Obecného
zastupiteľstva v Slovinkách dňom 16.12.2013 a odovzdáva mu osvedčenie o tom, že sa stal
poslancom.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnení: 3
za: Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Jozef Hudec, Gabriela Kopnická, Ján Nunhart,
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Mgr. Slávka Michňová
ospravedlnení: Marek Bencko, Viera Mižigárová, Mgr. Žaneta Župinová

K bodu 4./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zástupkyňa starostu obce pani Gabriela Kopnická určila za zapisovateľku zápisnice pani
Vieru Lenartovú a za overovateľov zápisnice Milana Ferenca a Jozefa Hudeca. Obecné
zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením:
L./ Určuje:
1./ Zapisovateľa zápisnice: Vieru Lenartovú.
2./ Overovateľov zápisnice: Milana Ferenca a Jozefa Hudeca.

K bodu 5./ Voľba návrhovej komisie
Za predsedu návrhovej komisie zástupkyňa starostu obce navrhla pána Milana Ferenca a za
člena návrhovej komisie pani Kamilu Grisákovú. Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
uznesením:
I./ Volí:
1./ Predsedu návrhovej komisie: Milana Ferenca.
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 1, ospravedlnení: 3
za: Kamila Grisáková, Jozef Hudec, Gabriela Kopnická, Ján Nunhart, Mgr. Slávka Michňová
zdržal sa: Milan Ferenc
ospravedlnení: Marek Bencko, Viera Mižigárová, Mgr. Žaneta Župinová

2./ Člena návrhovej komisie: Kamilu Grisákovú.
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 1, ospravedlnení: 3
za: Milan Ferenc, Jozef Hudec, Gabriela Kopnická, Ján Nunhart, Mgr. Slávka Michňová
zdržal sa: Kamila Grisáková
ospravedlnení: Marek Bencko, Viera Mižigárová, Mgr. Žaneta Župinová

K bodu 6./ Prípad hodný osobitného zreteľa – prenájom priestorov
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Poslankyňa Gabriela Kopnická predložila poslancom obecného zastupiteľstva návrh Zámeru
dať do výpožičky majetok obce Slovinky ako prípad hodný osobitného zreteľa. V zmysle § 9
a) ods. 9) písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení je potrebné
schváliť predmet výpožičky ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom obecné
zastupiteľstvo rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Predmet výpožičky ako
prípad hodný osobitného zreteľa je dať do výpožičky majetok obce Slovinky a to nebytové
priestory v budove Osvetovej besedy Slovinky súp. č. 379 na pozemku v katastrálnom území
Vyšné Slovinky – č. parcely KN-C 126 zapísané v liste vlastníctva č. 1, za účelom
vybudovania posilňovne pre Obecný športový klub Slovinky oddiel – Fight club skull
Slovinky na dobu 10 rokov. Uvedené priestory sú v súčasnosti pre obec Slovinky
nevyužiteľné, nie sú nikomu prenajaté.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní „Zámeru dať do výpožičky majetok obce
Slovinky ako prípad hodný osobitného zreteľa“ uznesením:
D./ Schvaľuje:
1./ Zámer dať do výpožičky majetok obce Slovinky ako prípad hodný osobitného zreteľa.
E./ Žiada:
1./ Starostu obce vypracovať zmluvu o výpožičke na nebytové priestory v budove Osvetovej
besedy Slovinky šúp. č. 379 na pozemku v katastrálnom území Vyšné Slovinky, číslo parcely
KN-C 126 zapísané v liste vlastníctva č. 1 za účelom vybudovania posilňovne pre Obecný
športový klub Slovinky oddiel – Fight club skull Slovinky na dobu 10 rokov.
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 1, ospravedlnení: 3
za: Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Jozef Hudec, Gabriela Kopnická, Ján Nunhart,
nehlasoval: Mgr. Slávka Michňová
ospravedlnení: Marek Bencko, Viera Mižigárová, Mgr. Žaneta Župinová

Na dôvody hodné osobitného zreteľa je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých
poslancov. V našom prípade pri počte poslancov 9, potrebný počet hlasov „za“ je 6. To
znamená, že zámer nie je schválený pre nedostatočný počet hlasov „za“.

K bodu 7./ Prípad hodný osobitného zreteľa – prenájom pozemku
Poslankyňa Gabriela Kopnická predložila poslancom obecného zastupiteľstva návrh Zámeru
prenajať majetok obce Slovinky ako prípad hodný osobitného zreteľa. V zmysle § 9 a) 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. Predmetom prenájmu ako prípad hodný
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osobitného zreteľa je prenájom časti pozemku v katastrálnom území Nižné Slovinky – časť
parcely č. KN-C 7/3 o výmere 400 m2 zapísané v liste vlastníctva č. 1, spoločnosti Rekom,
s.r.o. Košice, ktorá sa zaviazala na vlastné náklady najneskôr v termíne do 31.12.2014
zrealizovať na dotknutej nehnuteľnosti výstavbu nájomného bytového domu, aby obec
Slovinky mohla požiadať o dotáciu zo štátneho rozpočtu na obstaranie – kúpu týchto bytov na
účel nájomného bývania podľa zákona NR SR č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania
a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a o úver zo Štátneho fondu rozvoja
bývania. Spomínaná časť parcely č. 7/3 je časťou nevyužitej školskej záhrady vo vlastníctve
obce Slovinky.
Zverejnenie tohto zámeru ako prípad hodný osobitného zreteľa bolo odsúhlasené Obecným
zastupiteľstvom v Slovinkách uznesením č. X/88/2013 zo dňa 23.10.2013.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní „Zámeru prenajať majetok obce Slovinky
ako prípad hodný osobitného zreteľa“ uznesením:
D./ Schvaľuje:
1./ Zámer prenajať časť pozemku v katastrálnom území Nižné Slovinky – časť parcely č. KNC 7/3 o výmere 400 m2 zapísané v liste vlastníctva č. 1, spoločnosti Rekom, s.r.o. Košice,
ktorá sa zaviazala na vlastné náklady najneskôr v termíne do 31.12.2014 zrealizovať na
dotknutej nehnuteľnosti výstavbu nájomného bytového domu, aby obec Slovinky mohla
požiadať o dotáciu zo štátneho rozpočtu na obstaranie – kúpu týchto bytov na účel nájomného
bývania, ako prípad hodný osobitného zreteľa. Cena za prenájom pozemkov je stanovená vo
výške 0,20 €/m2 /ročne.
E./ Žiada:
1./ Starostu obce vypracovať nájomnú zmluvu na prenájom časti pozemku v katastrálnom
území Nižné Slovinky – časť parcely č. KN-C 7/3 o výmere 400 m2 zapísané v liste
vlastníctva č. 1, spoločnosti Rekom, s.r.o. Košice, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 1, ospravedlnení: 3
za: Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Jozef Hudec, Gabriela Kopnická, Ján Nunhart,
nehlasoval: Mgr. Slávka Michňová
ospravedlnení: Marek Bencko, Viera Mižigárová, Mgr. Žaneta Župinová

Na dôvody hodné osobitného zreteľa je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých
poslancov. V našom prípade pri počte poslancov 9, potrebný počet hlasov „za“ je 6. To
znamená, že zámer nie je schválený pre nedostatočný počet hlasov „za“.

K bodu 9./ Schválenie zmien rozpočtu obce Slovinky na rok 2014
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V zákonnej lehote neboli podané žiadne pripomienky, ani zmeny k návrhu Rozpočtu obce
Slovinky na rok 2014.
Mgr. Slávka Michňová sa pýtala na jednotlivé položky v rozpočte – na dotazy odpovedala
a otázky vysvetlila ekonómka Ing. Anna Krajňáková.

K bodu 11./ Schválenie rozpočtu obce Slovinky na rok 2014
Ing. Anna Krajňáková pracovníčka obecného úradu predložila obecnému zastupiteľstvu návrh
Rozpočtu obce Slovinky na rok 2014.
V zmysle zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti je obec od roku 2013
povinná zostavovať rozpočet v členení predchádzajúce 2 roky, rozpočet bežného roka,
očakávaná skutočnosť bežného roka a návrh rozpočtu na 3 nasledujúce roky, preto je takto
spracovaný aj predložený návrh rozpočtu. Návrh rozpočtu na rok 2014 a návrh viacročného
rozpočtu na roky 2015 – 2016 je zostavený na základe predpokladanej skutočnosti a tiež
vychádza zo skutočného resp. očakávaného plnenia za bežné obdobie.
Rozpočet obce Slovinky na rok 2014 je navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej výške
844.064,- €, to znamená, že je nulový rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane
príjmových a výdavkových finančných operácií). Bežné príjmy sú navrhnuté vo výške
774.864,- €, bežné výdavky vo výške 774.864,- €, kapitálové príjmy sú rozpočtované vo
výške 0,- € a kapitálové výdavky vo výške 69.200,- €. Príjmové finančné operácie predstavujú
nevyčerpané prostriedky z minulých rokov, ktoré sa použijú na krytie kapitálových výdavkov.
Príjmová časť rozpočtu vychádza z predpokladu výnosu dane z príjmov fyzických osôb,
ktoré obec získava zo štátneho rozpočtu, pričom sme vychádzali z výšky podielových daní na
rok 2013. Sadzby miestnych daní a poplatkov a nedaňové príjmy vychádzajú
z predpokladaného plnenia príjmov za rok 2013.
Súčasťou rozpočtu je aj návrh rozpočtu rozpočtovej organizácie Základná škola Slovinky.
Rozpočet na roky 2015 – 2016 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.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní návrhu Rozpočtu obce Slovinky na rok
2014 uznesením:
D./ Schvaľuje:
1./ Rozpočet obce Slovinky na rok 2014.
E./ Žiada:
1./ Starostu obce zverejniť Rozpočet obce Slovinky na rok 2014.
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Hlasovanie – za: 5, proti: 1, zdržal sa: 0, ospravedlnení: 3
za: Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Jozef Hudec, Gabriela Kopnická, Ján Nunhart,
proti: Mgr. Slávka Michňová
ospravedlnení: Marek Bencko, Viera Mižigárová, Mgr. Žaneta Župinová

K bodu 13./ Pripomienky občanov
Ing. Mária Grisáková – opätovne upozornila, že sa schvaľovali všeobecne záväzné nariadenia
a sú schválené v rozpore so zákonom.
Na jej upozornenie odpovedala zástupkyňa starostu obce pani Gabriela Kopnická.
10,00 hod. – svoju účasť na zasadnutí z dôvodu pracovných povinností ospravedlnili poslanci
pani Kamila Grisáková a pán Ján Nunhart.

K bodu 18./ Záver
Odchodom poslancov z rokovania pani Kamily Grisákovej a pána Jána Nunharta obecné
zastupiteľstvo už nebolo uznášania schopné a preto predsedajúca zástupkyňa starostu obce
pani Gabriela Kopnická poďakovala všetkým prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.
Začiatok rokovania obecného zastupiteľstva: 09,00 hod.
Ukončenie rokovania obecného zastupiteľstva: 10,00 hod.

Zapísala: Viera Lenartová

V Slovinkách, dňa: 16.12.2013

Gabriela Kopnická
zástupca starostu obce

Overovatelia zápisnice: Milan Ferenc
Jozef Hudec
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