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Zápisnica  

Z 2 zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Slatvine konaného dňa 

15.12.2022  
_________________________________________________________________________ 

  

  

Program zasadnutia: 

    

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Schválenie programu 

5. Voľba rady školy pri MŠ 

6. Schválenie rozpočtu na rok 2022 

7. Schválenie dodatku č. 5 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere BRKRO a dodatok 

č. 2 k Ročnej zmluve o zbere, odvoze, zneškodňovaní KO a výkonu iných činností 

8. Ročná zmluva o TKO 

9. Centrum voľného času Spišské Vlachy 

10. Odkúpenie pozemku v obci 

11. Rôzne 

12. Diskusia 

13. Záver 

  

Návrh zasadnutia obecného zastupiteľstva bol zverejnený na úradnej tabuli v obci a na 

webovom sídle obce dňa 11.12.2022. 

  

Prítomní:  

Starostka obce : Mgr. Lívia Staňová  

Poslanci:, Martin Čurilla, Zdeno Adamkovič, Miroslav Gonda, Peter Kozlík, Jaroslav Kekeľ 

 

  

Bod 1  Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva  

  

Starostka obce, Mgr. Lívia Staňová,  privítala poslancov a o 16,00 hod. otvorila zasadnutie 

obecného zastupiteľstva.   

  

 

 Bod 2  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

  

Za zapisovateľa zápisnice určujem: Mgr. Jana Orinčáková  

Za overovateľov zápisnice určujem: Peter Kozlík, Jaroslav Kekeľ 

 

Kto je za? 5        Kto je proti? 0        Kto sa zdržal hlasovania? 0  
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Bod 3 Voľba Návrhovej komisie 

 

Návrhovú komisiu navrhujem v zložení: Zdeno Adamkovič 

             Martin Čurilla 

 

Kto je za? 5        Kto je proti? 0        Kto sa zdržal hlasovania? 0  

 

 

 Bod 4 – Schválenie programu 

Starostka obce navrhla doplniť: kontrolu plnenia uznesení z ustanovujúceho zasadnutia OZ, 

stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu na rok 2022, Správa HK z kontrolnej činnosti, 

zvolenie zástupcu starostu obce, skončenie výkonu funkcie hlavného kontrolóra a vyhlásenie 

voľby hlavného kontrolóra obce Slatvina, žiadosť oblastnej organizácie CR 

OZ schvaľuje program obecného zastupiteľstva po doplnení v tomto znení: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Schválenie programu 

5. Kontrola plnenia uznesení z ustanovujúceho zasadnutia OZ 

6. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu na rok 2022 

7. Správa HK z kontrolnej činnosti 

8. Zvolenie zástupcu starostu obce 

9. Skončenie výkonu funkcie hlavného kontrolóra a vyhlásenie voľby hlavného 

kontrolóra obce 

10. žiadosť oblastnej organizácie CR 

11. Voľba rady školy pri MŠ 

12. Schválenie rozpočtu na rok 2022 

13. Schválenie dodatku č. 5 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere BRKRO a dodatok 

č. 2 k Ročnej zmluve o zbere, odvoze, zneškodňovaní KO a výkonu iných činností 

14. Ročná zmluva o TKO 

15. Centrum voľného času Spišské Vlachy 

16. Odkúpenie pozemku v obci 

17. Rôzne 

18. Diskusia 

19. Záver 

 

Kto je za? 5        Kto je proti? 0        Kto sa zdržal hlasovania? 0  

 

Bod 5 Kontrola plnenia uznesení z ustanovujúceho zasadnutia OZ 

Starostka obce predniesla uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia OZ. 

OZ – berie na vedomie kontrolu plnenia prijatých uznesení na 1. ustanovujúcom zasadnutí 

OZ 

Kto je za? 5        Kto je proti? 0        Kto sa zdržal hlasovania? 0  
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Bod 6   Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu na rok 2022 

Starostka obce predniesla stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu na rok 2022, ktorý je 

spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi – zákonom č. 523/2004 

Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a zákonom 583/2002 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh 

rozpočtu bol verejne sprístupnený v obci spôsobom obvyklým v zákonom stanovenej lehote, 

t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením. Na základe uvedených skutočností hlavný 

kontrolór odporúča Obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu na rok 2022 schváliť 

a viacročný rozpočet na roky 2023 a 2024 zobrať na vedomie.   

OZ – berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Slatvina na 

r.2022 a viacročnému rozpočtu obce Slatvina na r. 2023, 2024. 

Kto je za? 5        Kto je proti? 0        Kto sa zdržal hlasovania? 0  

 

Bod 7 Správa z kontrolnej činnosti 

Starostka predniesla správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra z roku 2021 a 2022. 

 

OZ – berie na vedomie správy z vykonaných kontrol hlavného kontrolóra obce Slatvina. 

 

Kto je za? 5        Kto je proti? 0        Kto sa zdržal hlasovania? 0  

 

 Bod 8 Zvolenie zástupcu starostu 

Starostka obce podľa Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 13b, ods. 1 poveruje za 

zástupcu obce Miroslava Gondu. 

 

Kto je za? 5        Kto je proti? 0        Kto sa zdržal hlasovania? 0  

 

  

Bod 9 Skončenie výkonu funkcie hlavného kontrolóra a vyhlásenie voľby hlavného 

kontrolóra obce Slatvina 

 

Starostka obce oboznámila poslancov s tým, že funkčné obdobie hlavného kontrolóra skončilo 

dňa 30.11.2022 a je potrebné vyhlásiť voľby hlavného kontrolóra obce Slatvina na 16.1.2023. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje skrátený pracovný úväzok – 10 %. 
 

Kto je za? 5        Kto je proti? 0        Kto sa zdržal hlasovania? 0  

 

Bod 10 -  Žiadosť oblastnej organizácie CR 

Obecné zastupiteľstvo v Slatvine schvaľuje žiadosť OOCR – zmenu štatutára. 

 

 

Kto je za? 5        Kto je proti? 0        Kto sa zdržal hlasovania? 0  
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Bod 11 -  Voľba rady školy pri MŠ 

  

OZ v Slatvine deleguje do rady školy – MŠ Slatvina poslancov: Peter Kozlík 

                 Jaroslav Kekeľ 

 

 

Kto je za? 5        Kto je proti? 0        Kto sa zdržal hlasovania? 0  

 

Bod 12 Schválenie rozpočtu na rok 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce na rok 2022 a berie na vedomie viacročný 

rozpočet obce Slatvina na rok 2023,2024 

 

Kto je za? 5        Kto je proti? 0        Kto sa zdržal hlasovania? 0  

 

 

Bod 13 Schválenie dodatku č. 5 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere BRKRO 

a dodatok č. 2 k Ročnej zmluve o zbere, odvoze, zneškodňovaní KO a výkonu iných 

činností č. 12/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere 

BRKRO a taktiež schvaľuje dodatok č.2 k Ročnej zmluve o zbere, odvoze, zneškodňovaní 

KO a výkonu iných činností č. 12/2022 

 

Kto je za? 5        Kto je proti? 0        Kto sa zdržal hlasovania? 0  

 

Bod14 Ročná zmluva o TKO 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Ročnú zmluvu o zbere, odvoze, zneškodňovaní 

komunálneho odpadu a výkonu iných činností č. 12/2023, s firmou Ekover, s.r.o. SNP 34, 

Spišské Vlachy, IČO 31691021 

 

Kto je za? 5        Kto je proti? 0        Kto sa zdržal hlasovania? 0  

 

Bod 15 Centrum voľného času Spišské Vlachy 

 

Starostka obce predniesla vyúčtovanie od Centra voľného času, kde obec podľa údajnej 

dohody o poskytnutí finančných prostriedkov má prispieť 288 € za 4 mesiace na 8 detí, ktoré 

navštevujú CVČ v Spišských Vlachoch. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie a presúva tento bod na ďalšie zasadnutie. 

 

Kto je za? 5        Kto je proti? 0        Kto sa zdržal hlasovania? 0  
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Bod 16 Odkúpenie pozemku v obci 

 

Starostka obce predniesla žiadosť o kúpu obecného pozemku od pána Martina Handloviča, 

ktorý žiada o kúpu obecného pozemku a to parcely KN C č. 88 vo výmere 87 m2, a parcely 

KN C č.87 vo výmere cca 70 m2. Obecné zastupiteľstvo po rozprave presúva túto žiadosť na 

ďalšie zastupiteľstvo. 

 

Kto je za? 5        Kto je proti? 0        Kto sa zdržal hlasovania? 0  

 

 

Bod 17 Rôzne 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpu pozemku –parcela CKN č. 858/7 o rozlohe 4 m2 , druh 

pozemku trvalo trávnatý porast v k.ú. Slatvina, vyčlenená z pôvodnej parcely C KN č. 858/1, 

druh pozemku ovocný sad zapísaná na LV č. 412 na základe geometrického plánu č. 26/2022 

vyhotovený pánom Jánom Zemanom, IČO: 37176528, Lorencova 11, Krompachy. Vlastník: 

Milan Kaleta r. Kaleta, a manželka Katarína Kaletová, trvale bytom Slatvina 98 za cenu 10 

€/m2  , čo predstavuje celková suma za pozemok 40 €. 

 

Kto je za? 5        Kto je proti? 0        Kto sa zdržal hlasovania? 0  

 

Bod 18 Diskusia 

 

Obecné zastupiteľstvo viedlo diskusiu k daným témam. 

 

Bod 19 -  Záver  

Starostka obce poďakovala za účasť  a ukončila 2.zasadnutie obecného zastupiteľstva.  

  

Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo ukončené dňa  15.12.2022  o 17:40 hod.  

  

  

  

......................................................  

Mgr. Jana Orinčáková                               
- zapisovateľ  

........................................................  

Mgr. Lívia Staňová - starosta  

  

………………………………… 

Peter Kozlík- overovateľ 

 

 
 

   

 

 

…………………………………….. 

Jaroslav Kekeľ- overovateľ 

 


