Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Slovinkách konaného dňa
29.10.2015
X. zasadnutie
K bodu 1./ Otvorenie zasadnutia
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 5 poslancov
a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Začiatok rokovania obecného zastupiteľstva: 16,05 hod.
Poslanec pán Jozef Mihalčin sa na rokovanie dostavil o 16,10 hod.
Prítomní:
Poslanci: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin,
Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
Hlavná kontrolórka obce: Jitka Puhalová
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 poslanci podali tieto doplňujúce návrhy do programu rokovania.
Bc. Jozef Mnich – ako bod č. 7./ Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Slovinky k dodržaniu
podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania a ostatné body radovo posunúť.
Hlasovanie – za: 2, proti: 3, zdržal sa: 0, ospravedlnení: 2
za: Mgr. Jana Adamisová, Bc. Jozef Mnich
proti: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Peter Zavada
ospravedlnení: PaedDr. Lenka Dzuriková, Jozef Mihalčin
Hlasovaním nebolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh nebol prijatý.
Ing. Mária Grisáková – ako bod 7./ Pozemkové úpravy – informácia, bod 8./ Rôzne, bod 9./
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Slovinky k dodržaniu podmienok na prijatie návratných
zdrojov financovania a ostatné body radovo posunúť.
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Hlasovanie – za: 4, proti: 2, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Peter Zavada
proti: Mgr. Jana Adamisová, Bc. Jozef Mnich
ospravedlnený: PaedDr. Lenka Dzuriková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. X/107/2015:
D./ Schvaľuje:
1./ Program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Pripomienky občanov
Pozemkové úpravy - informácia
Rôzne
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Slovinky k dodržaniu podmienok na prijatie
návratných zdrojov financovania
10. Súhlas s prijatím úveru a so zabezpečením úveru vo forme vystavenia biankozmenky
obce
11. Schválenie prevodu majetku obce Slovinky ako prípad hodný osobitného zreteľa pani
Denise Varechovej
12. Schválenie prevodu majetku obce Slovinky ako prípad hodný osobitného zreteľa
pánovi Miroslavovi Šimkovi
13. Interpelácia poslancov
14. Diskusia
15. Záver
Hlasovanie – za: 4, proti: 2, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Peter Zavada
proti: Mgr. Jana Adamisová, Bc. Jozef Mnich
ospravedlnený: PaedDr. Lenka Dzuriková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

K bodu 3./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zástupca starostky obce pán Bc. Jozef Mnich určil za zapisovateľku zápisnice pani Vieru
Lenartovú a za overovateľov zápisnice poslancov pána Mgr. Dominika Ďorka a pána Petra
Zavadu. Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. X/108/2015:
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L./ Určuje:
1./ Zapisovateľa zápisnice: Vieru Lenartovú.
2./ Overovateľov zápisnice: Mgr. Dominika Ďorka a Petra Zavadu.
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 4./ Voľba návrhovej komisie
Za predsedu návrhovej komisie zástupca starostky obce pán Bc. Jozef Mnich navrhol
poslanca pána Jozefa Mihalčina a za člena návrhovej komisie poslankyňu pani Mgr. Janku
Adamisovú. Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. X/109/2015:
I./ Volí:
1./ Predsedu návrhovej komisie: Jozefa Mihalčina.
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 1, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Bc. Jozef Mnich,
Peter Zavada
zdržal sa: Jozef Mihalčin
ospravedlnený: PaedDr. Lenka Dzuriková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

2./ Člena návrhovej komisie: Mgr. Janu Adamisovú.
Hlasovanie – za: 5, proti: 1, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1
za: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Bc. Jozef Mnich,
Peter Zavada
proti: Mgr. Jana Adamisová
ospravedlnený: PaedDr. Lenka Dzuriková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.
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K bodu 5./ Kontrola plnenia uznesení
Správu o plnení prijatých uznesení z predošlého zasadania obecného zastupiteľstva zo dňa
09.09.2015 podal poslancom zástupca starostky obce pán Bc. Jozef Mnich.

K bodu 6./ Pripomienky občanov
Z radov občanov vystúpili:
Mgr. Slávka Michňová – svojimi pripomienkami poukázala na nekvalifikovanú prácu
starostky obce. Upozornila – na nižnom cintoríne je lístie pod stromami, z ktorého sa potom
vytvára skládka. Opýtala sa aký je zámer s oplotením nižného cintorína – zástupca starostky
obce odpovedal, že stĺpy by sa mali znovu použiť na nové oplotenie pletivom.
Peter Zavada – občania ho požiadali a opýtal sa, čo je s obecným osvetlením v časti obce
Dorotea, Štreka a dole od pohostinstva Vináreň Plejsy a dodal, že kvôli bezpečnosti, by mali
byť hlavné ťahy obce osvetlené a ak je porucha, tak to oznámiť v miestnom rozhlase.
Jozef Mihalčin – poukázal na nedostatky pri realizácii „Protipovodňových opatrení v obci
Slovinky“ a zdôraznil, aby odborníci vypočuli názor verejnosti a podali odborné vysvetlenie
občanom. Dodal, že by bol veľmi rád, aby robila otvorená samospráva.
Bc. Jozef Mnich odpovedal, aby sme sa vyvarovali podobným chybám skúsme to
v budúcnosti, ak bude ďalší projekt. Podal vysvetlenie – premostenia si robia ľudia vo
vlastnej réžii, pätky sú súčasťou projektu a preklady si občania financujú sami.

K bodu 7./ Pozemkové úpravy - informácia
Informáciu o pozemkových úpravách v obci Slovinky mal podať obecnému zastupiteľstvu
pozvaný zástupca z Okresného úradu Spišská Nová Ves z pozemkového a lesného odboru pán
Ing. Mederi, ktorý sa nedostavil na toto zasadnutie.
Pozemkové úpravy predstavujú racionálne priestorové usporiadanie pozemkového vlastníctva
v súlade s požiadavkami a podmienkami ochrany životného prostredia a tvorby územného
systému ekologickej stability, funkciami poľnohospodárskej krajiny a prevádzkovoekonomickými hľadiskami moderného poľnohospodárstva a lesného hospodárstva.
Hlavné ciele pozemkových úprav:
-

-

zníženie počtu parciel právneho stavu
zníženie počtu existujúcich spoluvlastníckych podielov k jednému pozemku
komasácia – scelenie množstva spoluvlastníckych podielov toho istého vlastníka
v rôznych parcelách právneho stavu a vytvorenie niekoľko nových pozemkov pre
vlastníka v celosti, v primeranej kvalite a v cene
ochrana životného prostredia a zlepšenie funkcií územného systému ekologickej
stability
riešenie protieróznych, vodohospodárskych, komunikačných a ekologických opatrení
vyriešenie prístupu vlastníkov k svojim sceleným pozemkom
zjednodušenie užívacích pomerov na poľnohospodárskych a lesných pozemkoch
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-

zvýšenie možnosti trhu s nehnuteľnosťami.

Schválením projektu nadobudnú účastníci konania vlastníctvo k novým pozemkom, ktoré
budú zapísané do listov vlastníctva v katastri nehnuteľností.
V rozprave k pozemkovým úpravám za Urbariát Vyšné Slovinky vystúpila pani Mária
Liptáková.
Urbariát Vyšné Slovinky chce mať účasť členov v prípravnej komisii. Keď prípravná komisia
nebude mať zástupcu z urbariátu, tak potom nemôže do toho vstúpiť. Navrhuje, aby sa zvolala
verejná schôdza občanov za účelom oboznámenia o pozemkových úpravách a apeluje, aby
poslanci súhlasili s týmito pozemkovými úpravami.
Predsedajúci zástupca starostky obce pán Bc. Jozef Mnich o 17,32 hod. vyhlásil 5 minútovú
prestávku. O 17,37 hod. rokovanie obecného zastupiteľstva pokračovalo ďalej.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní bodu programu „Pozemkové úpravy –
informácia“ uznesením č. X/110/2015:
A./ Berie na vedomie:
1./ Žiadosť Pozemkového spoločenstva urbárskej a pasienkovej spoločnosti Vyšné Slovinky
o delegovanie svojho zástupcu do prípravného výboru združenia vlastníkov pri pozemkových
úpravách.
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. X/111/2015:
C./ Súhlasí:
1./ S vykonaním pozemkových úprav v katastrálnom území Nižné Slovinky v obci Slovinky
realizovaných v zmysle zákona 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní
pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových
spoločenstvách v znení neskorších predpisov pozemkovým a lesným odborom Okresného
úradu v Spišskej Novej Vsi.
2./ S vykonaním pozemkových úprav v katastrálnom území Vyšné Slovinky v obci Slovinky
realizovaných v zmysle zákona 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní
pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových
spoločenstvách v znení neskorších predpisov pozemkovým a lesným odborom Okresného
úradu v Spišskej Novej Vsi.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1

5

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. X/112/2015:
E./ Žiada:
1./ Starostku obce pripraviť a zvolať verejné zhromaždenie občanov, respektíve vlastníkov
pozemkov v katastrálnom území Nižné a Vyšné Slovinky za účelom oboznámenia
o pozemkových úpravách za účasti zástupcov Okresného úradu, pozemkového a lesného
odboru Spišská Nová Ves.
T: do 15.11.2015
Z: starostka obce
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 8./ Rôzne
V rámci tohto bodu poslanci riešili rekonštrukciu kinosály kultúrneho domu. Po rozprave na
danú tému Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. X/113/2015:
E./ Žiada:
1./ Starostku obce zvolať zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 4.11.2015 za účelom
uvoľnenia finančných prostriedkov zaviazaných uznesením č. VIII/81/2015 z 29.6.2015.
2./ Starostku obce o predloženie návrhu rozpočtu finančných prostriedkov s uvedením
výsledku prieskumu trhu na rekonštrukciu kinosály.
Hlasovanie – za: 5, proti: 1, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1.
za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin,
Peter Zavada
proti: Bc. Jozef Mnich
ospravedlnený: PaedDr. Lenka Dzuriková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.
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Pracovníčka obecného úradu ekonómka pani Ing. Anna Krajňáková predložila poslancom
obecného zastupiteľstva Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 12/2015. V zmysle Zásad
hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Slovinky podľa článku 19 ods. 1 písm. a),
článku 20 a článku 21 ods. 3, starostka obce navrhuje zmenu položiek rozpočtu 635 údržba
budov, objektov, KD údržba. Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po predložení
Rozpočtového opatrenia starostky obce č. 12/2015 uznesením č. X/114/2015:
A./ Berie na vedomie:
1./ Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 12/2015.
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.

Pracovníčka obecného úradu ekonómka pani Ing. Anna Krajňáková predložila poslancom
obecného zastupiteľstva Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 13/2015. V zmysle Zásad
hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Slovinky podľa článku 19 ods. 1 písm. a),
článku 20 a článku 21 ods. 3, starostka obce navrhuje zmenu položiek rozpočtu 635 údržba
budov, objektov, KD údržba. Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po predložení
Rozpočtového opatrenia starostky obce č. 13/2015 uznesením č. X/115/2015:
A./ Berie na vedomie:
1./ Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 13/2015.
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.

Pracovníčka obecného úradu ekonómka pani Ing. Anna Krajňáková predložila poslancom
obecného zastupiteľstva Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 14/2015. V zmysle Zásad
hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Slovinky podľa článku 19 ods. 1 písm. a),
článku 20 a článku 21 ods. 3, starostka obce navrhuje zmenu položiek rozpočtu 635 údržba
budov, objektov, KD údržba. Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po predložení
Rozpočtového opatrenia starostky obce č. 14/2015 uznesením č. X/116/2015:
A./ Berie na vedomie:
1./ Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 14/2015.
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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.

Pracovníčka obecného úradu ekonómka pani Ing. Anna Krajňáková predložila poslancom
obecného zastupiteľstva Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 15/2015, ktoré zdôvodnila.
Na základe § 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 predložení Rozpočtového opatrenia
starostky obce č. 15/2015 uznesením č. X/117/2015:
A./ Berie na vedomie:
1./ Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 15/2015.
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.

Pracovníčka obecného úradu ekonómka pani Ing. Anna Krajňáková predložila poslancom
obecného zastupiteľstva Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 16/2015. V zmysle Zásad
hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Slovinky podľa článku 19 ods. 1 písm. a),
článku 20 a článku 21 ods. 3, starostka obce navrhuje zmenu položiek rozpočtu. Obecné
zastupiteľstvo v Slovinkách po predložení Rozpočtového opatrenia starostky obce č. 16/2015
uznesením č. X/118/2015:
A./ Berie na vedomie:
1./ Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 16/2015.
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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Pracovníčka obecného úradu ekonómka pani Ing. Anna Krajňáková predložila poslancom
obecného zastupiteľstva návrh Rozpočtového opatrenia č. 17/2015, ktoré odôvodnila. Návrh
na zmenu rozpočtu podala základná škola, ktorá dostala dar a plnenie z poistnej udalosti.
O uvedené prostriedky boli navýšené bežné výdavky. Tovary a služby boli navýšené tiež
o nenormatívne prostriedky, ktoré základná škola dostala vo forme transferu, ktorý bol
upravovaný rozpočtovým opatrením č. 12/2015. Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po
prerokovaní návrhu Rozpočtového opatrenia č. 17/2015 uznesením č. X/119/2015:
D./ Schvaľuje:
1./ Rozpočtové opatrenie č. 17/2015.
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.

Pracovníčka obecného úradu ekonómka pani Ing. Anna Krajňáková predložila poslancom
obecného zastupiteľstva návrh Rozpočtového opatrenia č. 18/2015, ktoré odôvodnila. Mesto
Krompachy poslalo obci vyúčtovanie faktúry za hospodárenie spoločného obecného úradu za
roky 2013 a 2014. Z dôvodu opráv vznikla potreba navýšenia prostriedkov aj na bežný
materiál, je potrebné vyčleniť finančné prostriedky na mzdy a odvody pre externý manažment
pri protipovodňových opatreniach. V položke opatrovateľská služba ostali len úhrady za
služby ADOS, ostatné prostriedky z tejto položky sa presunuli na mzdy a odvody
opatrovateliek. Zmena rozpočtu sa uskutoční podľa § 14 ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po
prerokovaní návrhu Rozpočtového opatrenia č. 18/2015 uznesením č. X/120/2015:
D./ Schvaľuje:
1./ Rozpočtové opatrenie č. 18/2015.
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.

V súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
hlavná kontrolórka obce Slovinky pani Jitka Puhallová predložila Obecnému zastupiteľstvu
v Slovinkách Správu o výsledkoch kontroly.
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Na základe plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2015 schváleného uznesením obecného
zastupiteľstva vykonala hlavná kontrolórka obce „Kontrolu dodržiavania a uplatňovania
zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov“ za kontrolované obdobie od 01.01.2014 do 30.06.2015.
V zmysle zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
z vlastného podnetu vykonala hlavná kontrolórka obce „Kontrolu vybavovania sťažností
podľa zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach“ za kontrolované obdobie od 01.01.2014 do
31.12.2014.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po predložení Správy o výsledkoch kontroly uznesením
č. X/121/2015:
A./ Berie na vedomie:
1./ Správu o výsledkoch kontrol.
2./ Prijaté opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou.
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.

Dňa 29.10.2015 boli obci doručené dva listy poslancom obecného zastupiteľstva od Mgr.
Slávky Michňovej. Listy „Oznámenie o nečinnosti hlavného kontrolóra obce“ a
„Upozornenie na nečinnosť hlavného kontrolóra obce“ prečítal predsedajúci zástupca
starostky obce pán Bc. Jozef Mnich.
K danému oznámeniu a upozorneniu sa hlavná kontrolórka vyjadrila, že nebude robiť
kontrolu tam, kde kontrola už raz bola vykonaná. Týka sa to obdobia od roku 2011 – 2013,
kedy hlavného kontrolóra obce vykonával Ing. Vladimír Vaščák. Zákon neumožňuje robiť
kontrolu kontrolóra po kontrolórovi.
20,05 hod. – Mgr. Janka Adamisová sa ospravedlnila a odišla zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva.

K bodu 9./ Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Slovinky k dodržaniu podmienok na
prijatie návratných zdrojov financovania
Hlavná kontrolórka obce Slovinky Jitka Puhallová predložila poslancom obecného
zastupiteľstva Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Slovinky k dodržaniu podmienok na
prijatie návratných zdrojov financovania. Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po predložení
uvedeného stanoviska uznesením č. X/122/2015:
A./ Berie na vedomie:
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1./ Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Slovinky k dodržaniu podmienok na prijatie
návratných zdrojov financovania.
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnení: 2
za: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Bc. Jozef Mnich,
Peter Zavada
ospravedlnení: Mgr. Jana Adamisová, PaedDr. Lenka Dzuriková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

K bodu 10./ Súhlas s prijatím úveru a so zabezpečením úveru vo forme vystavenia
vlastnej biankozmenky obce
Pracovníčka obecného úradu Ing. Anna Krajňáková predložila poslancom obecného
zastupiteľstva Súhlas s prijatím úveru a so zabezpečením úveru vo forme vystavenia vlastnej
biankozmenky obce.
Obec Slovinky uzavrela s Ministerstvom životného prostredia SR dňa 13.04.2015 Zmluvu
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci operačného programu Životné
prostredie, spolufinancovaného Kohéznym fondom, prioritná os 2. Ochrana pred povodňami.
Prvá časť prác bola vyfakturovaná a následne zaslaná žiadosť o platbu, po schválení ktorej
budú obci zaslané prostriedky na úhradu prvej faktúry. Na vyrovnanie finančných tokov
medzi dobou úhrady ďalšej časti uvedenej investičnej akcie a prijatia dotácie z fondu je
potrebné použiť preklenovací úver.
V rámci prieskumu trhu sme oslovili tri bankové subjekty, ktoré nám predložili nezáväzné
indikatívne ponuky na financovanie. Po posúdení splnenia kritérií bola vybraná ekonomicky
najvýhodnejšia ponuka v rámci stanovených podmienok. Víťaznou sa stala Všeobecná
úverová banka, s ktorou sme začali pripravovať podklady na vypracovanie žiadosti a následne
zmluvy o poskytnutí úveru. Zo štandardných odkladacích podmienok okrem iného vyplýva
pre obec povinnosť predložiť dokument preukazujúci súhlas obecného zastupiteľstva
s prijatím úveru a tiež súhlas so zabezpečením úveru vystavením biankozmenky.
Výška úveru je maximálne 800 000,- €, doba splatnosti je 6 mesiacov od dátumu účinnosti
zmluvy. Spracovateľský poplatok je 800,- €, úroky fixné 0,9 %, čo na vyššie uvedenú sumu
predstavuje maximálne 3 600,- €. Podmienkou banky je uhradiť 5 % spolufinancovanie
z vlastných príjmov, alebo požiadať o samostatný úver na prefinancovanie spolufinancovania.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní predloženého materiálu uznesením č.
X/123/2015:
C./ Súhlasí:
1./ S prijatím úveru vo výške 800 000,- € od Všeobecnej úverovej banky, so splatnosťou do
30.6.2016 na účel: financovanie oprávnených nákladov projektu: „Protipovodňové opatrenia
v obci Slovinky“, na realizáciu ktorého obec uzavrela s Ministerstvom životného prostredia
SR Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku.
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2./ So zabezpečením úveru vo forme vystavenia vlastnej biankozmenky obce a podpísania
dohody o vyplňovacom práve k biankozmenke uzavretej medzi obcou Slovinky a VÚB.
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnení: 2
za: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Bc. Jozef Mnich,
Peter Zavada
ospravedlnení: Mgr. Jana Adamisová, PaedDr. Lenka Dzuriková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.
20,55 hod. – bola vyhlásená 5 minútová prestávka.

K bodu 11./ Schválenie prevodu obce Slovinky ako prípad hodný osobitného zreteľa
pani Denise Varechovej
Zástupca starostky obce pán Bc. Jozef Mnich predložil poslancom obecného zastupiteľstva
Schválenie prevodu majetku obce Slovinky ako prípad hodný osobitného zreteľa pani Denise
Varechovej, ktoré odôvodnil.
Prijaté uznesenia
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách na svojom zasadnutí dňa 09.09.2015 uznesením č.
IX/99/2015 súhlasilo so zámerom obce Slovinky predať žiadateľke pani Denise Varechovej,
trvale bytom Slovinky 378 nehnuteľnosť – novovytvorenú parcelu č. 126/2 o výmere 60 m2,
registra „C“, katastra nehnuteľností, k.ú. Vyšné Slovinky, LV č. 1, druh pozemku – zastavané
plochy a nádvoria za cenu 1,66 € za m2.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách na svojom zasadnutí dňa 09.09.2015 uznesením č.
IX/99/2015 schválilo spôsob predaja podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý
spočíva v tom, že žiadateľka má na predmetnom pozemku vybudovaný prístrešok, ktorý tvorí
príslušenstvo k hlavnej stavbe – rodinnému domu, ktorého je žiadateľka podielovou
spoluvlastníčkou.
Zverejnenie zámeru
Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce dňa 25.09.2015.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní bodu programu Schválenie prevodu
majetku obce Slovinky ako prípad hodný osobitného zreteľa pani Denise Varechovej
uznesením č. X/124/2015:
E./ Žiada:
1./ Žiadateľku o odkúpenie pozemku pani Denisu Varechovú, bytom Slovinky 378, aby
hodnoverným dokladom doložila, že na predmetnom pozemku novovytvorenej parcely č.
126/2, k.ú. Vyšné Slovinky má postavenú stavbu, ktorú užíva viac ako 15 rokov.
T: do 30.11.2015
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Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnení: 2
za: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Bc. Jozef Mnich,
Peter Zavada
ospravedlnení: Mgr. Jana Adamisová, PaedDr. Lenka Dzuriková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

K bodu 12./ Schválenie prevodu majetku obce Slovinky ako prípad hodný osobitného
zreteľa pánovi Miroslavovi Šimkovi
Zástupca starostky obce pán Bc. Jozef Mnich predložil poslancom obecného zastupiteľstva
Schválenie prevodu majetku obce Slovinky ako prípad hodný osobitného zreteľa pánovi
Miroslavovi Šimkovi, ktoré odôvodnil.
Prijaté uznesenia
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách na svojom zasadnutí dňa 29.06.2015 uznesením č.
VIII/82/2015 súhlasilo so zámerom obce Slovinky predať žiadateľovi pánovi Miroslavovi
Šimkovi, trvale bytom Slovinky 54 nehnuteľnosť – pozemok s príslušenstvom v k.ú. Nižné
Slovinky, LV č. 1, parcela č. C KN č. 430/1 záhrada o výmere 721 m2 za cenu 1,66 € za m2.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách na svojom zasadnutí dňa 29.06.2015 uznesením č.
VIII/83/2015 schválilo spôsob predaja podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý
spočíva v tom, že žiadaný pozemok je bezprostredne priľahlý k ostatným pozemkom
žiadateľa, dlhodobo ho užíva a o predmetný pozemok sa riadne stará, vrátane údržby kanála
na zachytávanie zrážkových vôd.
Zverejnenie zámeru
Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce dňa 20.07.2015.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách po prerokovaní bodu programu Schválenie prevodu
majetku obce Slovinky ako prípad hodný osobitného zreteľa pánovi Miroslavovi Šimkovi
uznesením č. X/125/2015:
E./ Žiada:
1./ Žiadateľa o odkúpenie pozemku pána Miroslava Šimka, bytom Slovinky 54, aby
hodnoverným dokladom doložil, že na predmetnom pozemku parcela č. 430/1, k.ú. Nižné
Slovinky má postavenú stavbu, ktorú užíva viac ako 15 rokov.
T: do 30.11.2015
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnení: 2
za: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Bc. Jozef Mnich,
Peter Zavada
ospravedlnení: Mgr. Jana Adamisová, PaedDr. Lenka Dzuriková
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Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

K bodu 13./ Interpelácia poslancov
Nebola podaná žiadna interpelácia poslancov.

K bodu 14./ Diskusia
V rámci tohto bodu prebiehala rozsiahla diskusia, na základe ktorej poslanci prijali tieto
uznesenia.
Na návrh poslankyne Ing. Márie Grisákovej Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č.
X/126/2015:
E./ Žiada:
1./ Starostku obce predložiť poslancom obecného zastupiteľstva správu o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2014/2015.
T: 31.10.2015
Hlasovanie – za: 4, proti: 0, zdržal sa: 1, ospravedlnení: 2
za: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Peter Zavada
zdržal sa: Bc. Jozef Mnich
ospravedlnení: Mgr. Jana Adamisová, PaedDr. Lenka Dzuriková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. X/127/2015:
E./ Žiada:
1./ Starostku obce v záujme zabezpečenia transparentnosti a funkčnosti webovej stránky obce
vyhlásiť výberové konanie na spracovateľa.
T: do 15.11.2015
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnení: 2
za: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Bc. Jozef Mnich,
Peter Zavada
ospravedlnení: Mgr. Jana Adamisová, PaedDr. Lenka Dzuriková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. X/128/2015:
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E./ Žiada:
1./ Starostku obce predložiť na nasledujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva návrh Štatútu
Slovinského občasníka a návrh Štatútu redakčnej rady Slovinského občasníka.
Hlasovanie – za: 4, proti: 1, zdržal sa: 0, ospravedlnení: 2
za: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Peter Zavada
proti: Bc. Jozef Mnich
ospravedlnení: Mgr. Jana Adamisová, PaedDr. Lenka Dzuriková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. X/129/2015:
E./ Žiada:
1./ Starostku obce zabezpečiť vydanie Slovinského občasníka vždy do 30 dní od skončenia
obdobia, za ktoré je Slovinský občasník vydávaný.
T: stály
Hlasovanie – za: 4, proti: 1, zdržal sa: 0, ospravedlnení: 2
za: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Peter Zavada
proti: Bc. Jozef Mnich
ospravedlnení: Mgr. Jana Adamisová, PaedDr. Lenka Dzuriková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. X/130/2015:
E./ Žiada:
1./ Starostku obce predložiť poslancom obecného zastupiteľstva správu o čerpaní rozpočtu
obce za 1. – 9. mesiac 2015.
T: 10.11.2015
Hlasovanie – za: 4, proti: 1, zdržal sa: 0, ospravedlnení: 2
za: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Peter Zavada
proti: Bc. Jozef Mnich
ospravedlnení: Mgr. Jana Adamisová, PaedDr. Lenka Dzuriková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.
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Na návrh poslanca Mgr. Dominika Ďorka Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č.
X/131/2015:
J./ Odvoláva:
1./ Komisiu na ochranu verejného záujmu v zložení:
1. Jozef Mihalčin – predseda komisie na ochranu verejného záujmu.
2. Mgr. Jana Adamisová – členka komisie na ochranu verejného záujmu.
3. PaedDr. Lenka Dzuriková – členka komisie na ochranu verejného záujmu.
Hlasovanie – za: 4, proti: 1, zdržal sa: 0, ospravedlnení: 2
za: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Peter Zavada
proti: Bc. Jozef Mnich
ospravedlnení: Mgr. Jana Adamisová, PaedDr. Lenka Dzuriková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č. X/132/2015:
I./ Volí:
1./ Člena komisie na ochranu verejného záujmu: Mgr. Janu Adamisovú.
Hlasovanie – za: 4, proti: 1, zdržal sa: 0, ospravedlnení: 2
za: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Peter Zavada
proti: Bc. Jozef Mnich
ospravedlnení: Mgr. Jana Adamisová, PaedDr. Lenka Dzuriková
2./ Člena komisie na ochranu verejného záujmu: Jozefa Mihalčina.
Hlasovanie – za: 4, proti: 1, zdržal sa: 0, ospravedlnení: 2
za: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Peter Zavada
proti: Bc. Jozef Mnich
ospravedlnení: Mgr. Jana Adamisová, PaedDr. Lenka Dzuriková
3./ Člena komisie na ochranu verejného záujmu: Ing. Máriu Grisákovú.
Hlasovanie – za: 4, proti: 1, zdržal sa: 0, ospravedlnení: 2
za: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Peter Zavada
proti: Bc. Jozef Mnich
ospravedlnení: Mgr. Jana Adamisová, PaedDr. Lenka Dzuriková
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Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

Na návrh poslanca Petra Zavadu Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách uznesením č.
X/133/2015:
E./ Žiada:
1./ Starostku obce o predloženie komplexnej informácie o predložených projektoch o čerpaní
nenávratných finančných príspevkov a žiadostiach o dotácie za rok 2015 v členení dátum
podania, účel, požadovaná výška, stav a úspešnosť.
T: do 15.11.2015 v elektronickej podobe
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnení: 2
za: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Bc. Jozef Mnich,
Peter Zavada
ospravedlnení: Mgr. Jana Adamisová, PaedDr. Lenka Dzuriková
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

K bodu 15./ Záver
Na záver predsedajúci zástupca starostky obce pán Bc. Jozef Mnich poďakoval všetkým
prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
Začiatok rokovania obecného zastupiteľstva: 16,05 hod.
Ukončenie rokovania obecného zastupiteľstva: 22,58 hod.

Zapísala: Viera Lenartová
V Slovinkách, dňa: 29.10.2015

Gabriela Kopnická
starostka obce

Overovatelia zápisnice: Mgr. Dominik Ďorko
Peter Zavada
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