VÝPISY UZNESENÍ 2015
ROK
Presný dátum

Číslo
uznesenia

Popis uznesenia

Termín

II/23/2015 D1: OZ schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
L1: Určuje zapisovateľa zápisnice: Vieru Lenartovú, L2: určuje overovateľov zápisnice: Mgr. Dominika Ďorka a
II/24/2015
Petra Zavadu.
I1: Volí predsedu návrhovej komisie: Ing. Máriu Grisákovú I2: Volí člena návrhovej komisie: PaedDr. Lenku
II/25/2015
Dzurikovú.
D1: Schvaľuje pripomienky VZN č. 1/2015 o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Slovinky.
II/26/2015 D2: Schvaľuje VZN č. 1/2015 o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Slovinky.
E1: Žiada starostku obce zverejniť VZN č. 1/2015 o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Slovinky.
C1: Súhlasí s prerokovaním pripomienok k VZN č. 2/2015 Prevádzkový poriadok pohrebiska na zasadnutí OZ dňa
14.1.2015.
D1: Schvaľuje pripomienky VZN č.2/2015 Prevádzkový poriadok pohrebiska.
2. zasadnutie
II/28/2015 D2: Schvaľuje VZN č. 2/2015 Prevádzkový poriadok pohrebiska
14.01.2015
E1: Žiada starostku obce zverejniť VZN č. 2/2015 Prevádzkový poriadok pohrebiska
II/27/2015

II/29/2015 H1: Ruší prevádzkový poriadok pohrebiska (Cintorínsky poriadok) schválený OZ v Slovinkách dňa 20.11.2006

II/30/2015

II/31/2015
II/32/2015
II/33/2015
III/34/2015
III/35/2015
III/36/2015

III/37/2015
3. zasadnutie
19.02.2015

D1: Schvaľuje VZN č. 3/2015 o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobu výpočtu
nájomného.
E1: Žiada starostku obce zverejniť VZN č. 3/2015 o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a
spôsobe výpočtu nájomného.
F1: Ukladá komisii finančnej, správy obecného majetku, výstavby a územného plánovania pripraviť návrh
rozdelenia kapitálových výdavkov v roku 2015.
D1: Schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Slovinky na I. polrok 2015.
A1: Berie na vedomie rozpočtové opatrenie starostky obce č. 10/2014.
E1: Žiada starostku obce zverejniť Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 10/2014.
D1: OZ schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
L1: Určuje zapisovateľa zápisnice: Vieru Lenartovú, L2: určuje overovateľov zápisnice: Mgr. Janu Adamisovú a Bc.
Jozefa Mnicha
I1: Volí predsedu návrhovej komisie: Mgr. Dominika Ďorka, I2: volí člena návrhovej komisie: Petra Zavadu.
I1: Volí pána Milana Ferenca do Rady školy pri Základnej škole v Slovinkách.
I2: Volí pani Mgr. Janu Adamisovú do Rady školy pri Základnej škole v Slovinkách.
I3: Volí pána Mgr. Dominika Ďorka do Rady školy pri Materskej škole v Slovinkách
I4: Volí pána Petra Zavadu do Rady školy pri Materskej škole v Slovinkách.

do
31.01.2015

3. zasadnutie
19.02.2015
III/38/2015

III/39/2015
III/40/2015
IV/41/2015
IV/42/2015
IV/43/2015

IV/44/2015

4. zasadnutie
26.02.2015

D1: Schvaľuje v zmysle § 9a odst. 8, písm. e) a odst. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom
znení prevod majetku obce Slovinky pánovi Jozefovi Papcunovi a manželke Martine Papcunovej a to
novovytvorenú parcelu č. 307/2 zastavaná plocha o výmere 185 m 2 na základe Geometrického plánu č. 29/2014
úradne overeného dňa 07.07. 2014 Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, za úradnú cenu
1,66/m2.
D1: Schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2015
A1: Berie na vedomie rozpočtové opatrenie starostky obce č. 2/2015.
A1: Berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 12/2014
A2: Berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 13/2014
D1: OZ schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
L1: Určuje zapisovateľa zápisnice: Vieru Lenártovú, L2: overovateľov zápisnice: Ing. Máriu Grisákovú a Petra
Zavadu.
I1: Volí predsedu návrhovej komisie: PaedDr. Lenku Dzurikovú.
I2: Volí člena návrhovej komisie Mgr. Janu Adamisovú.
D1: Schvaľuje pripomienku k Dodatku č. 1 k VZN obce Slovinky č. 1/2012 o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce
Slovinky - znenie § 7 ods. 3 sa nahrádza textom: Príjmateľ dotácie je povinný poskytnutú dotáciu zúčtovať do 10.
januára nasledujúceho kalendárneho roka.
D2: Schvaľuje dodatok č. 1 k VZN obce Slovinky č. 1/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Slovinky so
zapracovanou pripomienkou.

D1: Schvaľuje pripomienku k Dodatku č. 1 k VZN obce Slovinky č. 3/2015 o podmienkach prideľovania obecných
nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného - v článku 2 Podmienky pre zaradenie do zoznamu žiadateľov sa
slová ,,Výnosom Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. V - 1/2006 zo 07.12.2006"
IV/45/2015
nahrádzajú textom: ,, § 22 Zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní."
D2: Schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN obce Slovinky č. 3/2015 o podmienkach prideľovania obecných nájomných
bytov a spôsobe výpočtu nákomného so zapracovanou pripomienkou.
IV/46/2015

D1: Schvaľuje pripomienky k Dodatku č. 1 k VZN č. 7/2012 o úhradách za poskytovanie služieb a úkonov
vykonávaných obcou Slovinky a za prenájom priestorov, bodov a zariadení.

A1: Berie na vedomie správu z vykonaných následných finančných kontrol.
A2: Berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Slovinky za rok 2014.
D1: OZ bod programu Interpelácia poslancov pod číslom 7./
V/48/2015 D2: Schvaľuje bod programu Rôzne pod číslom 8./
D3: Schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
L1: Určuje zapisovateľa zápisnice: Vieru Lenartovú
V/49/2015
L2: Určuje overovateľov zápisnice: Mgr. Janu Adamisovú a Petra Zavadu.

IV/47/2015

5. zasadnutie
24.03.2015

I1: Volí predsedu návrhovej komisie: Ing. Máriu Grisákovú
I2: Volí člena návrhovej komisie: Mgr. Dominika Ďorka.
B1: Konštatuje, že o schválení dotácie pre Obecný športový klub Slovinky nebude rozhodovať z dôvodu
5. zasadnutie
nenabudnutia účinnosti Dodatku č. 1 k VZN obce Slovinky č. 1/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
24.03.2015
Slovinky.
D1: Dotáciu pre Banícky cech Slovinky vo výške 2.500,- €; dotáciu pre Pravoslávnu cirkevnú obec v Slovinkách vo
V/51/2015
výške: 1.500,- €; dotáciu pre Gréckokatolícku cirkev farnosť Slovinky vo výške: 1.500,- €.
V/50/2015

E1: Žiada starostku obce vypracovať zmluvy o poskytovaní dotácií s Baníckym cechom Slovinky, Pravoslávnou
cirkevnou obcou v Slovinkách a Gréckokatolíckou cirkvou farnosť Slovinky a zverejniť tieto zmluvy.
V/52/2015 D1: Schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3/2015
E1: Žiada starostku obce požiadať dodávateľa stavby ,,Revitalizácia centrálnej zóny obce Slovinky" o pracovné
V/53/2015
stretnutie za účelom reklamácie vykonaných prác.
VI/54/2015 D1: OZ schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
L1: Určuje zapisovateľa zápisnice: Vieru Lenartovú
VI/55/2015
L2: Určuje overovateľov zápisnice: Mgr. Dominika Ďorka a PaedDr. Lenku Dzurikovú.
I1: Volí predsedu návrhovej komisie: Ing. Máriu Grisákovú
VI/56/2015
I2: Volí člena návrhovej komisie: Bc. Jozefa Mnicha
D1: Schvaľuje dotáciu pre Obecný športový klub Slovinky vo výške 15.000,- €
VI/57/2015 E1: Žiada starostku obce Slovinky vypracovať zmluvu o poskytnutí dotácie s Obecným športovým klubom Slovinky
a zverejniť túto zmluvu.
B1: Konštatuje, že prerokovaním schvaľovania Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Slovinkách a
VI/58/2015 Štatútu obce Slovinky sa bude zaoberať na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva po prejednaní na
pracovnom stretnutí poslancov obecného zastupiteľstva.
D1: Schvaľuje pripomienky k návrhu Rokovacieho poriadku komisií Obecného zastupiteľstva v Slovinkách.
VI/59/2015
6. zasadnutie
27.04.2015

D2: Schvaľuje rokovací poriadok komisií Obecného zastupiteľstva v Slovinkách so zapracovanými pripomienkami.
D1: Schvaľuje pripomienky k návrhu Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva v
Slovinkách.
VI/60/2015
D2: Schvaľuje zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Slovinkách a členov komisií Obecného
zastupiteľstva v Slovinkách so zapracovanými pripomienkami.
D1: Schvaľuje plat starostu obce Slovinky na rok 2015 vo výške 1,98 - násobku priemernej mesačnej mzdy
VI/61/2015
zamestnanca v národnom hospodárstve SR, t.j. 1.699,00 €.
E1: Žiada komisiu finančnú, správy obecného majetku, výstavby a územného plánovania pripraviť návrh na zmenu
VI/62/2015 VZN č. 7/2012 o úhradách za poskytovanie služieb a úkonov vykonávaných obcou Slovinky a za prenájom
priestorov, budov a zariadení.

VI/63/2015
VI/64/2015
VI/65/2015
VII/66/2015
VII/67/2015
VII/68/2015

E1: Žiada komisiu finančnú, správy obecného majetku, výstavby a územného plánovania posúdiť žiadosť pána
Miroslava Šimka o odkúpenie obecného pozemku v katastrálnom území Nižné Slovinky s parcelným číslom 430/1.
D1: Schvaľuje použitie Rezervného fondu vo výške 24.000,- € na účely spolufinancovania projektu Protipovodňové
opatrenia v obci Slovinky.
E1: Žiada starostku obce o zabezpečenie prípravy rozpočtových opatrení v súlade so zákonom o rozpočtových
pravidlách.
D1: OZ schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
L1: Určuje zapisovateľa zápisnice: Vieru Lenartovú
L2: Určuje overovateľov zápisnice: Mgr. Dominika Ďorka a Ing. Máriu Grisákovú
I1: Volí predsedu návrhovej komisie: Petra Závadu
I2: Volí člena návrhovej komisie: Bc. Jozefa Mnicha
A1: Berie na vedomie správu o plnení úloh vyplývajúcich z prijatých uznesení.

A2: Berie na vedomie Uznesenie č. II/3/2015 komisie finančnej, správy obecného majetku, výstavby a územného
plánovania, ktorými komisia finančná, správy obecného majetku, výstavby a územného plánovania odporúča
Obecnému zastupiteľstvu v Slovinkách problematiku správneho a presného určenia úhrady za prenájom priestorov
Obecného úradu v Slovinkách riešiť a.) presnejším odsledovaním jednotlivých akcií prostredníctvom pracovníkov
VII/69/2015 obecného úradu ; b.) presnejším odsledovaním akcií prostredníctvom kamerového systému. Na základe
uvedeného komisia finančná, správy obecného majetku, výstavby a územného plánovania nepokladá za potrebné
predmetnú záležitosť riešiť úpravou platnej legislatívy.

7. zasadnutie
11.06.2015

VII/70/2015

VII/71/2015
VII/72/2015
VII/73/2015

A3: Berie na vedomie Uznesenie č. II/2/2015 komisie finančnej, správy obecného majetku, výstavby a územného
plánovania, ktorým komisia odporúča žiadosti pána Miroslava Šimka vo veci odkúpenia obecného pozemku p.č.
430/1, k.ú. Nižné Slovinky vyhovieť.
B1: Konštatuje, že úloha vyplývajúca z Uznesenia č. VI/62/2015, na základe ktorej mala komisia finančná, správy
obecného majetku, výstavby a územného plánovania pripraviť návrh na doplnok VZN č.7/2012 o úhradách za
poskytovanie služieb a úkonov vykonávaných obcou Slovinky a za prenájom priestorov, budov a zariadení nebola
splnená.
B2: Konštatuje, že úloha vyplývajúca z uznesenia č. VI/63/2015, na základe ktorej mala komisia finančná, správy
obecného majetku, výstavby a územného plánovania posúdiť žiadosť pána Miroslava Šimka vo veci odkúpenia
obecného pozemku p.č. 430/1 k.ú. Nižné Slovinky bola splnená.
A1: Berie na vedomie rozpočtové opatrenie starostky obce č. 4/2015.
A1: Berie na vedomie rozpočtové opatrenie starostky obce č. 5/2015
D1: Schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 6/2015

do
15.05.2015

stály

D1: Schvaľuje pripomienku k návrhu Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Slovinkách. V Článku 9
odsek 21 4. veta znie: Takto predložené pripomienky a návrhy budú poslancom predložené do 3 dní od zasadnutia
VII/74/2015
obecného zastupiteľstva a zároveň budú tvoriť prílohu zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva.
D2: Schvaľuje rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Slovinkách s pripomienkou.
VII/75/2015 D1: Schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 7/2015
VII/76/2015 D1: Schvaľuje rozpočtové opatrenie starostky obce č. 8/2015.
VIII/77/2015 D1: OZ schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
L1: Určuje zapisovateľa zápisnice: Vieru Lenartovú
VIII/78/2015
L2: Určuje overovateľov zápisnice: Mgr. Janu Adamisovú a PaedDr. Lenku Dzurikovú.
I1: Volí predsedu návrhovej komisie Mgr. Dominika Ďorka
VIII/79/2015
I2: Volí člena návrhovej komisie: Petra Zavadu.
E1: Žiada starostu obce informovať obecné zastupiteľstvo o upozorneniach a protestoch prokurátora na zasadnutí
VIII/80/2015
obecného zastupiteľstva.
D1: Schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 9/2015 v zmysle § 14 odsek 2 písmeno c) zákona č. 583/2004 Z.z. o
VIII/81/2015
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vo výške 8000 € na údržbu kultúrneho domu.
C1: Súhlasí so zámerom obce Slovinky predať žiadateľovi pánovi Miroslavovi Šimkovi, trvalý pobyt Slovinky 54
VIII/82/2015 nehnuteľnosť - pozemok s príslušenstvom v k.ú. Nižné Slovinky, LV č. 1, parcela C KN č. 430/1 záhrada o výmere
721 m2 za cenu 1,66 € za m2.
D1: Schvaľuje spôsob predaja podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 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
8. zasadnutie VIII/83/2015 k ostatným pozemkom žiadateľa, dlhodobo ho užíva a o predmetný pozemok sa riadne stará, vrátane údržby
29.06.2015
kanála na zachytávanie zrážkových vôd.
C1: Súhlasí so zámerom obce Slovinky predať žiadateľke pani Žanete Mračnovej, trvale bytom Slovinky 583
VIII/84/2015 nehnuteľnosť - pozemok v k.ú. Nižné Slovinky, LV č.1, parcela C KN č. 226/1, zastavané plochy a nádvoria o
výmere 85 m2 a to 37 m2 za cenu 1,66 € za m2 a 48 m2 za zníženú cenu 0,83 za m2.
D1: Schvaľuje spôsob predaja podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 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
VIII/85/2015
k ostatným pozemkom žiadateľky, dlhodobo vrátane právnych predchodcov pozemok užíva a na predmetnom
pozemku má postavené oplotenie.
VIII/86/2015 A1: Beriena vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce Slovinky za rok 2014.
D1: Schvaľuje Záverečný účet obce Slovinky za rok 2014 s výhradami a príjma opatrenie. 1) Pri príprave
VIII/87/2015 záverečného účtu v budúcom období zabezpečiť zosúladenie údajov v záverečnom účte s rozpočtovými
opatreniami.
A1: Berie na vedomie správu z vykonaných následných finančných kontrol.
VIII/88/2015
A2: Berie na vedomie prijaté opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou.

IX/89/2015 D1: OZ schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
L1: Určuje zapisovateľa zápisnice: Vieru Lenartovú
IX/90/2015
L2: Určuje overovateľov zápisnice: Ing. Máriu Grisákovú a Jozefa Mihalčina.
I1: Volí predsedu návrhovej komisie : Petra Zavadu.
IX/91/2015
I2: Volí člena návrhovej komisie: Mgr. Dominika Ďorka.

IX/92/2015

E1: Žiada starostu obce zabezpečiť prípravu odpočtu uznesení tak, aby bola chronologicky zabezpečená
informovanosť o stave prijatých uznesení a ich plnení.

E1: Žiada starostu obce o predloženie informácie o súdnych sporoch za obdobie rokov 2010 - 2015 v členení rok,
IX/93/2015
zúčastnené strany, stav súdneho sporu, náklady obce, informácia o tom, či bola platba uhradená.

IX/94/2015

do 10
pracovných
dní

F1: Ukladá komisii finančnej, správy obecného majetku, výstavby a územného plánovania zistiť právny stav
pozemkov pre prípad realizácie komunikácie k pravoslávnemu chrámu.

do 14 dní od
zasadnutia
OZ
IX/95/2015
E2: Žiada starostu obce zvolať zasadnutie obecného zastupiteľstva a predložiť poslancom obecného zastupiteľstva do 21 dní od
návrh na riešenie nepriaznivého stavu materskej školy s návrhom finančného zabezpečenia a časového
zasadnutia
harmonogramu prác.
OZ
D1: Schvaľuje pripomienky k Štatútu obce Slovinky.
D2: Schvaľuje Štatút obce Slovinky so zapracovanými pripomienkami.
IX/96/2015 E1: Žiada starostu obce zabezpečiť označovanie ulíc a verejných priestranstiev podľa Všeobecne záväzného
do
nariadenia č. 5/2012 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní pozemných stavieb v obci
31.03.2016
Slovinky.
IX/97/2015 B1: Konštatuje, že tento bod programu bude prerokovaný na najbližšom zastupiteľstve.
E1: Žiada starostu obce pripraviť návrh na riešenie nepriaznivého stavu materskej školy s návrhom finančného
zabezpečenia a časového harmonogramu prác.

D1: Schvaľuje prevod nehnuteľnosti - pozemku v katastrálnom území Nižné Slovinky, LV č.1, novovytvorená
parcela C KN č. 226/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 37 m 2 pani Žanete Mračnovej, bytom Slovinky č. 583
2
IX/98/2015 za cenu 1,66 € za m spôsobom podľa § 9 a) ods. 8 písm. e) zákona 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 žiadateľky, dlhodobo vrátane právnych predchodcov pozemok užíva
9. zasadnutie
a na predmetnom pozemku má postavené oplotenie.
09.09.2015

9. zasadnutie
09.09.2015
C1: Súhlasí so zámerom obce Slovinky predať žiadateľke Denise Varechovej nehnuteľnosť pozemok v
katastrálnom území Vyšné Slovinky, LV č.1, novovytvorenú parcelu C KN č. 126/2 zastavané plochy a nádvoria o
výmere 60 m2 za cenu 1,66 €/m2.
IX/99/2015 D1: Schvaľuje spôsob predaja podľa § 9 a) ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že na žiadanom pozemku je
postavená jednoduchá stavba - prístrešok, ktorý tvorí príslušenstvo rodinného domu súpisné číslo 377, ktorého je
žiadateľka podielovou spoluvlastníčkou.
IX/100/2015 A1: Berie na vedomie správu o čerpaní rozpočtu obce.
A1: Berie na vedomie správu nezávislého audítora
IX/101/2015

E1: Žiada starostu obce menovať do inventarizačnej komisie všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.

E1: Žiada hlavného kontrolóra obce doplniť - A/ Kontrolná činnosť o body: 3./ Kontrola vybavovania žiadostí o
slobodnom prístupe k informáciám za obdobie od 01.01.2014 do 30.06.2015. 4./ Kontrola vedenia motorových
vozidiel v období od 01.01.2015 do 31.08.2015 vrátane kontroly zúčtovania služobných ciest mimo okresu Spišská
Nová Ves.
IX/102/2015
E2: Žiada hlavného kontrolóra obce doplniť - B/ Príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov o bod:
4./ Preverenie legislatívy pri používaní motorového vozidla V3S.
D1: Schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok 2015 s doplnkami.
C1: Súhlasí s predloženým návrhom Plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Slovinkách.
IX/103/2015 D1: Schvaľuje plán zasadnutí obecného zastupiteľstva tak, že zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Slovinkách sa
bude konať vždy vo štvrtok v posledný týždeň párneho kalendárneho mesiaca so začiatkom o 16,00 hodine.
A1: Berie na vedomie oznámenie NASES o národnom projekte ,, Zabezpečenie projektovo inžinierskej
dokumentácie k projektu vybudovania základnej širokopásmovej infraštruktúry dotovanej z verejných zdrojov v
,,bielych miestach" Slovenska" v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti, prioritná os č.3 IX/104/2015 zvyšovanie prístupnosti širokopásmového internetu.
K1: Poveruje svojho štatutárneho zástupcu - starostku obce Gabrielu Kopnickú na podpísanie akýchkoľvek
právnych úkonov obce pre účely územného konania, staveného konania a spolupráce pri realizácii vybudovania
pasívnej optickej siete.
IX/105/2015 A1: Berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 10/2015
IX/106/2015 A1: Berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 11/2015.
X/107/2015 D1: OZ schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
L1: Určuje zapisovateľa zápisnice: Vieru Lenartovú.
X/108/2015

X/108/2015

L2: Určuje overovateľov zápisnice: Mgr. Dominik Ďorko a Peter Zavada
I1: Volí predsedu návrhovej komisie: Jozefa Mihalčina
X/109/2015
I2: Volí člena návrhovej komisie: Mgr. Janu Adamisovú.
X/110/2015

X/111/2015

X/112/2015

X/113/2015
X/114/2015
X/115/2015
X/116/2015
X/117/2015
X/118/2015
X/119/2015
X/120/2015
10.
zasadnutie
29.10.2015

X/121/2015
X/122/2015

X/123/2015

A1: Berie na vedomie žiadosť Pozemkového spoločenstva urbárskej a pasienkovej spoločnosti Vyšné Slovinky o
delegovanie svojho zástupcu do prípravného výboru združenia vlastníkov pri pozemkových úpravách.
C1: Súhlasí 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.
C2: Súhlasí 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.
E1: Žiada starostku obce pripraviť a zvolať verejné zhromaždenie občanov, respektíve vlastníkov pozemkov v
do
katastrálnom území Nižné a Vyšné Slovinky za účelom oboznámenia o pozemkových úpravách za účasti
15.11.2015
zástupcov Okresného úradu, pozemkového a lesného odboru Spišská Nová Ves.
E1: Žiada 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.
E2: Žiada starostku obce o predloženie návrhu rozpočtu finančných prostriedkov s uvedením výsledku prieskumu
trhu na rekonštrukciu kinosály.
A1: Berie na vedomie rozpočtové opatrenie starostky obce č. 12/2015.
A1: Berie na vedomie rozpočtové opatrenie starostky obce č. 13/2015.
A1: Berie na vedomie rozpočtové opatrenie starostky obce č. 14/2015.
A1: Berie na vedomie rozpočtové opatrenie starostky obce č. 15/2015.
A1: Berie na vedomie rozpočtové opatrenie starostky obce č. 16/2015.
D1: Schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 17/2015.
D1: Schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 18/2015
A1: Berie na vedomie správu o výsledkoch kontrol.
A2: Berie na vedomie prijaté opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou.
A1: Berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce Slovinky k dodržaniu podmienok na prijatie návratných
zdrojov financovania.
C1: Súhlasí s prijatím úveru vo výške 800 000,- € od Všeobecnej úverovej banky, so splatnosťou do 30.6.2015 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.

X/123/2015

X/124/2015

X/125/2015
X/126/2015
X/127/2015
X/128/2015
X/129/2015
X/130/2015
X/131/2015
X/132/2015

X/133/2015
XI/134/2015
XI/135/2015
11.
zasadnutie
04.11.2015

XI/136/2015

C2: Súhlasí so zabezpečením úveru vo forme vystavenia vlastnej biankozmenky obce a podpísania dohody o
vyplňovacom práce k biankozmenke uzavretej medzi obcou Slovinky a VÚB.
E1: Žiada 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.
E1: Žiada 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.
E1: Žiada starostku obce predložiť poslancom obecného zastupiteľstva správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2014/2015.
E1: Žiada starostku obce v záujme zabezpečenia transparentnosti a funkčnosti webovej stránky obce vyhlásiť
výberové konanie na spracovateľa.

do
30.11.2015
do
30.11.2015
do
31.10.2015
do
15.11.2015

E1: Žiada starostku obce predložiť na nasledujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva návrh Štatútu Slovinského
občasníka a návrh Štatútu redakčnej rady Slovinského občasníka.
E1: Žiada starostku obce zabezpečiť vydanie Slovinského občasníka vždy do 30 dní od skončenia obdobia, za
ktoré je Slovinský občasník vydávaný
E1: Žiada starostku obce predložiť poslancom obecného zastupiteľstva správu o čerpaní rozpočtu obce za 1.-9.
mesiac 2015.
J1: Odvoláva Komisiu na ochranu verejného záujmu v zložení: 1. Jozef Mihalčin, 2. Mgr. Jana Adamisová, 3.
PaedDr. Lenka Dzuriková.
I1: Volí člena komisie na ochranu verejného záujmu: Mgr. Janu Adamisovú.
I2: Volí člena komisie na ochranu verejného záujmu: Jozefa Mihalčina.
I3: Volí člena komisie na ochranu verejného záujmu: Ing. Máriu Grisákovú.
E1: Žiada 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.
D1: OZ schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
L1: Určuje zapisovateľa zápisnice: Vieru Lenartovú.
L2: Určuje overovateľov zápisnice: Mgr. Janu Adamisovú a Jozefa Mihalčina.
I1: Volí predsedu návrhovej komisie: Petra Zavadu
I2: Volí člena návrhovej komisie: Mgr. Dominika Ďorka.

D1: Schvaľuje uvoľnenie finančných prostriedkov viazaných v zmysle § 14 odsek 2 písmeno c) zákona 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktoré bolo schválené uznesením č. VIII/81/2015 zo dňa
XI/137/2015
29.6.2015 vo výške 3.000,- € na úhradu podlahy v kinosále kultúrneho domu vrátane doplnkov, typ podlahy
Balterio Senator so zohľadnením cenovej ponuky firmy B.E.G.S. parkety Krompachy.

stály
do
10.11.2015

do
15.11.2015

XII/138/2015 D1: OZ schvaľuje program obecného zastupiteľstva.
L1: Určuje zapisovateľa zápisnice: Vieru Lenartovú.
XII/139/2015
L2: Určuje overovateľov zápisnice: Mgr. Janu Adamisovú a Petra Zavadu.
I1: Volí predsedu návrhovej komisie: Mgr. Dominika Ďorka.
XII/140/2015
I2: Volí člena návrhovej komisie: Jozefa Mihalčina.
D1: Schvaľuje zámenu nehnuteľností - pozemku obce Slovinky, novovytvorenej parcely č. 225/5 o výmere 7 m 2,
ktorá je toho času súčasťou parcely registra ,,E" katastra nehnuteľností, k.ú. Vyšné Slovinky, LV 1518, p.č. 90225,
zastavané plochy a nádvoria za pozemok vo vlastníctve pána Miroslava Nagya a pani Marty Nagyovej rod.
2
XII/141/2015 Perháčovej, bytom Slovinky 337, novovytvorenej parcely č. 72/4 o výmere 7 m , ktorá je toho času súčasťou
parcely registra ,,C" katastra nehnuteľností, k.ú. Vyšné Slovinky, LV 113, p.č. 72/3, zastavané plochy a nádvoria
12. zasadnutie
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e.) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
07.12.2015
neskorších predpisov, ktorého dôvod je daný potrebou majetkoprávne vysporiadať pozemky, na ktorých sa
realizuje projekt ,,Protipovodňové opatrenia v obci Slovinky".
D1: Schvaľuje zámenu nehnuteľností - pozemku obce Slovinky, novovytvorenej parcely č. 224/3 o výmere 44 m 2,
ktorá je toho času súčasťou parcely registra ,,E" katastra nehnuteľností, k.ú. Vyšné Slovinky, LV 1518, p.č. 90224,
zastavané plochy a nádvoria za pozemok vo vlastníctve pani Kataríny Lovasovej rod. Ďorkovej, bytom Krompachy,
2
XII/142/2015 Hlavná 34, novovytvorenej parcely č. 50/2 o výmere 44 m , ktorá je toho času súčasťou parcely registra ,,C"
katastra nehnuteľností, k.ú. Vyšné Slovinky, LV 1241, p.č. 50, zastavané plochy a nádvoria ako prípad hodný
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, ktorého dôvod je daný potrebou majetkoprávne vysporiadať pozemky, na ktorých sa realizuje projekt
,,Protipovodňové opatrenia v obci Slovinky."
XIII/143/2015 D1: Schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
L1: Určuje zapisovateľa zápisnice: Vieru Lenartovú.
XIII/144/2015
L2: Určuje overovateľov zápisnice. Mgr. Janu Adamisovú a Mgr. Dominika Ďorka
I1: Volí predsedu návrhovej komisie: Petra Zavadu.
XIII/145/2015
I2: Člena nárvhovej komisie: Jozefa Mihalčina.
A1: Berie na vedomie stanoviso hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2016-2018 a k
XIII/146/2015
návrhu rozpočtu obce na rok 2016.
F1: Ukladá Poslaneckému klubu zvolať pracovné rokovanie za účelom úpravy návrhu rozpočtu obce Slovinky na
XIII/147/2015
rok 2016.

13. zasadnutie
31.12.2015

T: do
15.01.2016

C1: Súhlasí so vznikom vlastníckeho práva vydržaním v prospech pána Miloša Novotného nar. 01.11.1968, bytom
Slovinky 174 na základe osvedčenia vyhlásenia o vydržaní vlastníckeho práva k pozemkom a to k dielu č. 1 o
výmere 288 m2, (vytvorený na základe geometrického plánu z parcely registra C KN, k.ú. Nižné Slovinky, LV č.1,
p.č. 871/8 o výmere 523 m2 zastavané plochy a nádvoria) a k dielu č. 2 o výmere 299 m 2, (vytvorený na základe
XIII/148/2015 geometrického plánu z parcely registra C KN, k.ú. Nižné Slovinky, LV č.1, p.č. 875/3 o výmere 554 m 2, zastavané
13. zasadnutie
plochy a nádvoria) z dôvodu, že diel č. 1 o výmere 288 m2 a diel č.2 o výmere 299 m2 na základe Kúpnej zmluvy zo
31.12.2015
dňa 13.1.2005 odkúpil právny predchodca pána Miloša Novotného pani Katarína Novotná rod. Perháčová, avšak
nedošlo ku vkladu vlastníckeho práva k predmetu prevodu z dôvodu, že účastníci zmluvy nepodali návrh na vklad
vlastníckeho práva.
XIII/149/2015 D1: Schvaľuje Dodatok č. 3 k Zriaďovacej listine Základnej školy v Slovinkách.
D1: Schvaľuje odpis nevymožiteľného daňového nedoplatku daňových dlžníkov Hollyvet, spoločnosť s ručením
XIII/150/2015 obmedzeným v likvidácii a Bane Spišská Nová Ves, štátny podnik v likvidácii spolu vo výške 9373,89 € evidovaný
ku dňu 30.11.2015
XIII/151/2015 D1: Schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 19/2015.
XIII/152/2015 A1: Berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 20/2015.
XIII/153/2015 A1: Berie na vedomie rozpočtové opatrenie starostky obce č. 21/2015.
XIII/154/2015 D1: Schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 22/2015.
D1: Schvaľuje uvoľnenie finančných prostriedkov viazaných v zmysle § 14 odsek 2 písmeno c) zákona 583/2004
XIII/155/2015 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktoré bolo schválené uznesením č. VIII/81/2015 zo dňa
29.6.2015 vo výške 1.100,- € na údržbu kultúrneho domu.
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