Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Slovinkách konaného dňa
27.04.2015
VI. zasadnutie
K bodu 1./ Otvorenie zasadnutia
Rokovanie obecného zastupiteľstva zahájila a viedla starostka obce pani Gabriela Kopnická.
Privítala poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných. Ospravedlnila neúčasť
poslanca pána Jozefa Mihalčina. Konštatovala, že na začiatku zasadnutia sú prítomní 4 poslanci
a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. O 15,43 hod. – na zasadnutie sa dostavila
poslankyňa pani Mgr. Jana Adamisová. O 15,45 hod. – na zasadnutie sa dostavil poslanec pán
Peter Zavada.
Začiatok rokovania obecného zastupiteľstva: 15,30 hod.
Prítomní:
Poslanci: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková,
Ing. Mária Grisáková, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
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. VI/54/2015:
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. Schválenie dotácie Obecnému športovému klubu Slovinky
8. Návrh na Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Slovinkách
9. Návrh na Rokovací poriadok komisií Obecného zastupiteľstva v Slovinkách
10. Návrh na Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva
v Slovinkách
11. Návrh na Štatút obce Slovinky
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12. Schválenie platu starostu obce na rok 2015
13. Interpelácia poslancov
14. Rôzne
15. Diskusia
16. Záver
Hlasovanie – za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnení: 3
za: Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková, Ing. Mária Grisáková, Bc. Jozef Mnich
ospravedlnení: Mgr. Jana Adamisová, Jozef Mihalčin, Peter Zavada
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

K bodu 3./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Predsedajúca starostka obce pani Gabriela Kopnická určila za zapisovateľku zápisnice pani
Vieru Lenartovú a za overovateľov zápisnice Mgr. Dominika Ďorka a PaedDr. Lenku
Dzurikovú. Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. VI/55/2015:
L./ Určuje:
1./ Zapisovateľa zápisnice: Vieru Lenartovú.
2./ Overovateľov zápisnice: Mgr. Dominika Ďorka a PeadDr. Lenku Dzurikovú.

K bodu 4./ Voľba návrhovej komisie
Za predsedu návrhovej komisie starostka obce pani Gabriela Kopnická navrhla poslankyňu Ing.
Máriu Grisákovú a za člena návrhovej komisie zástupcu starostky obce pána Bc. Jozefa Mnicha.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. VI/56/2015:
I./ Volí:
1./ Predsedu návrhovej komisie: Ing. Máriu Grisákovú.
Hlasovanie – za: 3, proti: 0, zdržal sa: 1, ospravedlnení: 3
za: Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková, Bc. Jozef Mnich
zdržal sa: Ing. Mária Grisáková
ospravedlnení: Mgr. Jana Adamisová, Jozef Mihalčin, Peter Zavada
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.
2./ Člena návrhovej komisie: Bc. Jozefa Mnicha.
Hlasovanie – za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnení: 3
za: Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková, Ing. Mária Grisáková, Bc. Jozef Mnich
ospravedlnení: Mgr. Jana Adamisová, Jozef Mihalčin, Peter Zavada
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Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.
K bodu 5./ Kontrola plnenia uznesení
Správu o plnení prijatých uznesení z predošlého zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
24.03.2015 podala starostka obce pani Gabriela Kopnická.

K bodu 6./ Pripomienky občanov
Občania podali tieto pripomienky:
Mgr. Slávka Michňová – pýtala sa prečo nie je kamera na zasadnutí obecného zastupiteľstva,
kedy má úradné hodiny hlavná kontrolórka obce, kedy bude pomenovanie ulíc obce, či zasadajú
komisie obecného zastupiteľstva a prijímajú uznesenia, lebo nie sú zverejnené. Zverejnené
informácie na webovej stránke obce obsahujú gramatické aj štylistické chyby.
15,43 hod. – na zasadnutie sa dostavila poslankyňa pani Mgr. Jana Adamisová.
15,45 hod. – na zasadnutie sa dostavil poslanec pán Peter Zavada.
Rudolf Vereš – žiada opraviť pouličné svetlo pri Šubri.
Ing. Mária Grisáková – za občana Františka Popoviča – upozorňuje, že pamätník z II. svetovej
vojny je dezolátnom stave.

K bodu 7./ Schválenie dotácie Obecnému športovému klubu Slovinky
Ing. Anna Krajňáková pracovníčka obecného úradu predložila Obecnému zastupiteľstvu
v Slovinkách návrh na rozdelenie dotácií z rozpočtu obce športovým a iným organizáciám na
rok 2015. V rozpočte obce bola pre rok 2015 schválená položka príspevok Obecnému
športovému klubu Slovinky v sume 15.000,- €, položka dotácia cirkvi vo výške 3.000,- €.
Finančné prostriedky pre ostatné subjekty, ako sú dôchodcovia, Slovinka, Slovinočka, odbojári
a banícky cech, boli rozdelené a schválené pri schvaľovaní rozpočtu. Na zasadnutí komisie
finančnej, správy obecného majetku, výstavby a územného plánovania boli prejednané žiadosti
jednotlivých subjektov v súlade s VZN č. 1/2012.
Na základe odporučenia komisie finančnej, správy obecného majetku, výstavby a územného
plánovania Ing. Anna Krajňáková predložila obecnému zastupiteľstvu na schválenie návrh na
rozdelenie dotácií a príspevkov z rozpočtu obce športovým organizáciám na rok 2015.
Návrh na rozdelenie:
dotácia pre Obecný športový klub Slovinky vo výške: 15.000,- € v tom:
-

Futbalový klub: 12.650,- €,
Zumba
:
300,- €,
Taebo
:
300,- €,
Šachisti
:
650,- €,
Kynológovia :
800,- €,
Rezerva
:
300,- €.
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U organizácií, ktorým sa poskytuje dotácia vo forme finančného príspevku, t.j. Obecný
športový klub Slovinky je potrebné uzatvoriť zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
v zmysle VZN č. 1/2012.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní predloženého návrhu na rozdelenie dotácií
z rozpočtu obce Obecnému športovému klubu Slovinky uznesením č. VI/57/2015:
D./ Schvaľuje:
1./ Dotáciu pre obecný športový klub Slovinky vo výške 15.000,- €, v tom:
-

Futbalový klub Slovinky: 12.650,- €,
Zumba Slovinky: 300,- €,
Taebo Slovinky: 300,- €,
Šachisti Slovinky: 650,- €,
Kynológovia Slovinky: 1.100,- €.

E./ Žiada:
1./ Starostku obce vypracovať zmluvu o poskytnutí dotácie s Obecným športovým klubom
Slovinky a zverejniť túto zmluvu.
Hlasovanie – za: 4, proti: 0, zdržal sa: 2, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková, Bc. Jozef Mnich
zdržal sa: Ing. Mária Grisáková, Peter Zavada
ospravedlnený: Jozef Mihalčin
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

K bodu 8./ Návrh na Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Slovinkách
a
K bodu 11./ Návrh na štatút obce Slovinky
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. VI/58/2015:
B./ Konštatuje že:
1./ Prerokovaním schvaľovania Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Slovinkách
a Štatútu obce Slovinky sa bude zaoberať na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva po
prejednaní na pracovnom stretnutí poslancov obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková,
Ing. Mária Grisáková, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
ospravedlnený: Jozef Mihalčin
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.
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K bodu 9./ Návrh na Rokovací poriadok komisií Obecného zastupiteľstva v Slovinkách
Návrh na Rokovací poriadok komisií Obecného zastupiteľstva v Slovinkách predložil
poslancom obecného zastupiteľstva zástupca starostky obce pán Bc. Jozef Mnich.
Spracovateľom predloženého návrhu je Bc. Jozef Mnicha starostka obce pani Gabriela
Kopnická. Dňom zloženia sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva skončila
platnosť Rokovacieho poriadku komisií Obecného zastupiteľstva v Slovinkách vo volebnom
období 2010 – 2014, preto je potrebné prijať nový Rokovací poriadok komisií Obecného
zastupiteľstva v Slovinkách. Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní bodu
programu návrh na Rokovací poriadok komisií Obecného zastupiteľstva v Slovinkách
uznesením č. VI/59/2015:
D./ Schvaľuje:
1./ Pripomienky k návrhu Rokovacieho poriadku komisií Obecného zastupiteľstva
v Slovinkách.
-

-

Článok 3 Zasadnutie komisie bod 1. prvá veta Zasadnutie komisie zvoláva predseda
komisie (ďalej len „predseda“) písomnou pozvánkou minimálne tri dni pred termínom
konania zasadnutia. – vypúšťa sa slovo písomnou a nahrádza sa pozvánkou v tlačenej
alebo elektronickej podobe, slovo tri sa nahrádza sedem.
Článok 6 Osobitné ustanovenia sa dopĺňa – Náplň komisií Obecného zastupiteľstva
v Slovinkách určilo obecné zastupiteľstvo na ustanovujúcom zasadnutí dňa 02.12.2014
uznesením č. 3. Náplň práce komisií tvorí prílohu tohto rokovacieho poriadku.

Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková,
Ing. Mária Grisáková, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
ospravedlnený: Jozef Mihalčin
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

2./ Rokovací poriadok komisií Obecného zastupiteľstva v Slovinkách so zapracovanými
pripomienkami.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková,
Ing. Mária Grisáková, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
ospravedlnený: Jozef Mihalčin
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.
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K bodu 10./ Návrh na Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného
zastupiteľstva v Slovinkách
Starostka obce pani Gabriela Kopnická predložila Obecnému zastupiteľstvu v Slovinkách návrh
na Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva v Slovinkách,
ktorého je aj spracovateľkou. Predložený návrh zdôvodnila. V názve a predmete úpravy boli
doplnení členovia komisií obecného zastupiteľstva, nakoľko tieto zásady upravujú aj ich
odmeňovanie. Boli vypustené články o odmeňovaní zástupcu starostu obce za zastupovanie
starostu obce na základe generálnej plnej moci. V minulom volebnom období boli tieto články
schválené z dôvodu mimoriadnej udalosti a to dlhodobej práceneschopnosti starostu obce.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní bodu programu návrh na Zásady
odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva v Slovinkách uznesením č.
VI/60/2015:
D./ Schvaľuje:
1./ Pripomienky k návrhu Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného
zastupiteľstva v Slovinkách.
-

-

-

-

Názov Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií OZ sa opravuje: Zásady
odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Slovinkách a členov komisií
Obecného zastupiteľstva v Slovinkách.
článok 1 Predmet úpravy bod 1. Tieto zásady odmeňovania sa vzťahujú na odmeňovanie
poslancov Obecného zastupiteľstva v Slovinkách a členov komisií OZ. – opravuje sa:
Tieto zásady odmeňovania sa vzťahujú na odmeňovanie poslancov Obecného
zastupiteľstva v Slovinkách (ďalej len „poslanci“) a členov komisií Obecného
zastupiteľstva v Slovinkách (ďalej len „členovia komisií“).
článok 3 Zástupca starostu obce v bode 1. – opravuje sa: čl. 3 na čl. 2
článok 4 Predseda a člen komisie obecného zastupiteľstva bod 3. sa vypúšťa a bod 2. sa
nahrádza týmto textom: Členovi komisie obecného zastupiteľstva patrí odmena vo
výške 6,70 € za účasť na zasadnutí komisie v príslušnom v príslušnom kalendárnom
roku.
článok 6 Úhrada a vyúčtovanie odmien poslancov v bode 2. sa vypúšťa text a poslancovi
poverenému zastupovaním starostu obce
článok 6 bod 3. text Obecného úradu v Slovinkách – spojenie v Slovinkách sa vypúšťa
a opravuje – obecného úradu
článok 8 Spoločné ustanovenia bod 1. druhá veta slovné spojenie všetkých poslancov
sa opravuje na prítomných poslancov

Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková,
Ing. Mária Grisáková, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
ospravedlnený: Jozef Mihalčin
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.
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2./ Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Slovinkách a členov komisií
Obecného zastupiteľstva v Slovinkách so zapracovanými pripomienkami.

Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková,
Ing. Mária Grisáková, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
ospravedlnený: Jozef Mihalčin
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

K bodu 12./ Schválenie platu starostu obce na rok 2015
Spracovateľka a predkladateľka Ing. Anna Krajňáková, pracovníčka obecného úradu predložila
obecnému zastupiteľstvu návrh na schválenie platu starostu obce Slovinky na rok 2015. Platové
pomery starostu obce upravuje zákon č. 253/1994 o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.
Podľa § 3 ods. 1 uvedeného zákona patrí starostovi obce plat, ktorý je súčinom priemernej
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov
Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a zákonom určeného násobku podľa
počtu obyvateľov.
Podľa § 4 ods. 1 je starosta obce Slovinky zaradený do platovej skupiny 3. (1001 – 3000
obyvateľov). Pre túto platovú skupinu je stanovený 1,98-násobok.
Podľa § 4 ods. 4 obecné zastupiteľstvo plat starostu opätovne raz ročne prerokuje.
Priemerná mesačná mzda v národnom hospodárstve SR v roku 2014 bola 858,00 € x 1,98násobok = 1698,84 po zaokrúhlení 1699,00 €, čo je plat starostu na rok 2015. Obecné
zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní návrhu platu starostu obce Slovinky na rok 2015
uznesením č. VI/61/2015:
D./ Schvaľuje:
1./ Plat starostu obce Slovinky na rok 2015 vo výške 1,98 – násobku priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve SR, t.j. vo výške 1.699,00 €.

Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková,
Ing. Mária Grisáková, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
ospravedlnený: Jozef Mihalčin
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.
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K bodu 13./ Interpelácia poslancov
Starostka obce pani Gabriela Kopnická odpovedala na interpeláciu poslankyne Ing. Márie
Grisákovej:
-

úhrady za prenájom priestorov,
žiadosť pána Miroslava Šimka o odkúpenie obecného majetku,
žiadosť poslancov o zriadení multifunkčného ihriska za Základnou školou Slovinky.

Poslanci k prednesenej interpelácii viedli rozpravu, na základe ktorej Obecné zastupiteľstvo
v Slovinkách uznesením č. VI/62/2015:
E./ Žiada:
1./ Komisiu finančnú, správy obecného majetku, výstavby a územného plánovania pripraviť
návrh na zmenu VZN č. 7/2012 o úhradách za poskytovanie služieb a úkonov vykonávaných
obcou Slovinky a za prenájom priestorov, budov a zariadení.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková,
Ing. Mária Grisáková, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
ospravedlnený: Jozef Mihalčin
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. VI/63/2015:
E./ Žiada:
1./ Komisiu finančnú, správy obecného majetku, výstavby a územného plánovania posúdiť
žiadosť pána Miroslava Šimka o dokúpenie obecného pozemku v katastrálnom území Nižné
Slovinky s parcelným číslom 430/1.
T: do 15.05.2015
Z: predseda komisie
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková,
Ing. Mária Grisáková, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
ospravedlnený: Jozef Mihalčin
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením:
C./ Súhlasí:
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1. S podaním žiadosti o zriadení multifunkčného ihriska za Základnou školou Slovinky.

Hlasovanie – za: 3, proti: 1, zdržal sa: 2, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Peter Zavada
proti: Bc. Jozef Mnich
zdržal sa: Mgr. Jana Adamisová, PaedDr. Lenka Dzuriková
ospravedlnený: Jozef Mihalčin
Hlasovaním nebolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh nebol prijatý.

Poslanec pán Peter Zavada podal písomnú interpeláciu starostke obce. Tvorí prílohu zápisnice.

Bod 14./ Rôzne
Ing. Anna Krajňáková, pracovníčka obecného úradu predložila poslancom obecného
zastupiteľstva návrh na schválenie použitia Rezervného fondu. Predložený návrh týmto
zdôvodnila. Obec Slovinky má schválenú žiadosť na protipovodňové opatrenia. Vzhľadom
k tomu, že obec musí preukázať zabezpečenie spoluúčasti na financovaní projektu, je potrebné,
aby obecné zastupiteľstvo schválilo možnosť využitia finančných prostriedkov z Rezervného
fondu vo výške 24.000,- € na tento účel v prípade potreby. Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
uznesením č. VI/64/2015:
D./ Schvaľuje:
1./ Použitie Rezervného fondu vo výške 24.000,- € na účely spolufinancovania projektu
Protipovodňové opatrenia v obci Slovinky.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková,
Ing. Mária Grisáková, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
ospravedlnený: Jozef Mihalčin
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

Ing. Anna Krajňáková, pracovníčka obecného úradu predložila Obecnému zastupiteľstvu
v Slovinkách návrh Rozpočtového opatrenia č. 4/2015. Návrh spracovateľka Ing. Anna
Krajňáková zdôvodnila. Vzhľadom k tomu, že sa robia úpravy interiéru obecného úradu, sa
minulý rok nakupoval a dal vyrobiť nábytok do kancelárií. Tieto nábytky sa dokončujú tento
rok. Na rok 2015 boli kapitálové výdavky schválené jednou sumou, preto je potrebné z celkovej
sumy kapitálových výdavkov na rok 2015 vyčleniť prostriedky na položku nábytok. Obecné
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zastupiteľstvo v Slovinkách
uznesením:

po prerokovaní návrhu Rozpočtového opatrenia č. 4/2015

D./ Schvaľuje:
1./ Rozpočtové opatrenie č. 4/2015.
Hlasovanie – za: 3, proti: 0, zdržal sa: 3, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, PaedDr. Lenka Dzuriková, Bc. Jozef Mnich
zdržal sa: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Peter Zavada
ospravedlnený: Jozef Mihalčin
Hlasovaním nebolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh nebol prijatý.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. VI/65/2015:
E./ Žiada:
1./ Starostku obce o zabezpečenie prípravy rozpočtových opatrení v súlade so zákonom
o rozpočtových pravidlách.
T: stály
Z: starostka obce
Hlasovanie – za: 4, proti: 0, zdržal sa: 2, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Dominik Ďorko, PaedDr. Lenka Dzuriková, Ing. Mária Grisáková, Peter Zavada
zdržal sa: Mgr. Jana Adamisová, Bc. Jozef Mnich
ospravedlnený: Jozef Mihalčin
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

K bodu 15./ Diskusia
K bodu diskusia vystúpili:
PaedDr. Lenka Dzuriková
-

-

Oznámila: Dňa 30.04.2015 ZŠ Slovinky uskutoční celoškolskú akciu Deň zeme, ktorou
prispeje k vyčisteniu okolia školy a obce. Jedna trieda pôjde vyčistiť autobusovú
zastávku a do akcie sa môžu pripojiť aj obyvatelia obce.
Navrhla: Zabezpečiť autobusovú búdku plexisklom, pretože neplní svoju funkciu.
Upozornila: Pravidelne na Dorotei pri silnejšom vetre vypadáva elektrina pouličného
osvetlenia.

Peter Zavada
-

Upozornil na nízko visiace káble nad zemou v niektorých častiach obce.
Navrhol uskutočniť prerezávku drevín okolo potoka na „Štreke“.
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-

Opýtal sa na opravu mosta na „Riki“, ako je to s výberovým konaním na verejné
osvetlenie – je otvorená výzva.

Anna Vaňová – z radov obyvateľov obce
-

Sťažovala sa: Vykonáva sa ťažba dreva v Kostolnej doline a ťažké nákladné vozidlá
ničia nielen miestnu komunikáciu, most na ceste, ale poškodzujú aj rodinné domy –
praskajú múry. Navrhuje označiť most v Kostolnej doline nosnosťou vozidla.

Ing. Mária Grisáková
-

Upozornila: Aktivační zamestnanci pozametali chodníky, ale kamienky ostali v tráve,
keď sa bude kosiť, môže to byť nebezpečné. Kanály okolo gréckokatolíckej fary sú
popraskané – opravu zahrnúť do reklamačného konania.

Bc. Jozef Mnich
-

Pripomienka: Požiadal poslancov, aby neprítomnosť na zasadnutí obecného
zastupiteľstva adekvátne odôvodnili.

Ing. Mária Grisáková
-

Zodpovedný za účasť poslancov na zasadnutí obecného zastupiteľstva je aj ten, kto
zasadnutie zvoláva.

K bodu 16./ Záver
Na záver predsedajúca starostka obce pani Gabriela Kopnická poďakovala všetkým prítomným
za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila.
Začiatok rokovania obecného zastupiteľstva:15,30 hod.
Ukončenie rokovania obecného zastupiteľstva: 20,08 hod.

Zapísala: Viera Lenartová
V Slovinkách, dňa: 27.04.2015

Gabriela Kopnická
starostka obce

Overovatelia zápisnice: Mgr. Dominik Ďorko
PaedDr. Lenka Dzuriková
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