Zápisnica z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Slivníku,
konaného dňa 15. februára 2019 v kancelárii starostu obce
Prítomní:
starosta obce: Ing. Ján Michalko
poslanci OZ: viď príloha k zápisnici – Prezenčná listina
hlavný kontrolór obce - Ing. František Feďák

Program – podľa pozvánky
K bodu: 1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu:
- rokovanie OZ otvoril a viedol starosta obce
- p. Ing. Ján Michalko privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že z počtu poslancov
7 sú prítomní 6 poslanci a OZ je uznášaniaschopné
- p. starosta oboznámil prítomných s programom zasadnutia
- OZ schválilo program jednomyseľne
K bodu: 2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice:
- starosta navrhol:
Návrhová komisia:

- Matej Kotos
- Miloš Onder
- komisia bola schválená

- starosta určil za:
- zapisovateľa: - Janette Mackaničová
- overovateľov: - Ignác Kotos
- Milan Novák
- OZ zobralo na vedomie určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
K bodu: 3. Kontrola uznesení a správa o činnosti OÚ od predchádzajúceho zasadnutia OZ:
- p. starosta oboznámil prítomných s plnením uvedených uznesení /viď príloha k zápisnici/
- OZ zobralo správu na vedomie
K bodu: 4. Úprava VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školskej jedálni:
- p. starosta oznámil, že rodičia navrhli zvýšenie príspevku rodičov pre školy na 7,- €,
z toho dôvodu navrhuje úpravu VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
- OZ v Slivníku schvaľuje úpravu VZN... zo 4,- € na 7,- €
- zároveň výšku príspevku na stravovanie podľa finančného pásma 5 – 1,34 €
/1,20 € štát + 0,14 € rodič/

K bodu: 5. Prejednanie žiadosti TELCO s. r. o. k umiestneniu stĺpa:
- starosta prečítal list ohľadom uvedeného problému, ktorý adresoval uvedenej firme /viď
príloha/
- p. poslanec Onder navrhol, aby p. starosta dal žiadosť na dopravný inšpektorát ohľadom
zaujatia stanoviska k dvojstĺpu a ku skrinkám uvedenej firmy na problematickej križovatke
- OZ berie na vedomie výstavbu stĺpa za podmienok odstránenia – premiestnenia drevených
stĺpov a podporného stanoviska dopravného inšpektorátu
- po doplnení uvedených dokladov sa žiadosť opätovne prerokuje
K bodu: 6. Prejednanie preklenovacieho úveru za účelom prefinancovania schváleného projetku
z PPA: „Rekonštrukcia obecnej budovy“:
- p. hlavný kontrolór oboznámil prítomných s úvermi, ktoré obec je schopná splácať
a odporúča zobrať uvedené úvery, k uvedenému dodá písomné stanovisko
- OZ schvaľuje preklenovací úver za účelom prefinancovania schváleného projektu z PPA:
„Rekonštrukcia obecnej budovy“ vo výške 171.444,46 €
- p. starosta oboznámil poslancov a prítomných s návrhom na vybratie úveru /bežného/ na
vyrovnanie pozdĺžností obce
- OZ schvaľuje municipálny úver vo výške 20.000,- € na bežné výdavky
- OZ schvaľuje kapitálový úver vo výške 28.000,- € /po sčítaní sa upresní výška/
K bodu: 7. Rôzne:
- 720. výročie obce:
- OZ schvaľuje 720. výročie obce na deň 30. 06. 2019
- požiadavka – zistiť možnosť dotácie na dni obce od Košického samosprávneho
kraja
- príprava verejného zhromaždenia občanov:
- p. starosta dal návrh na uskutočnenie verejného zhromaždenia občanov
s približným termínom apríl 2019
- OZ v Slivníku schvaľuje verejné zhromaždenie občanov na apríl 2019
s upresnením dátumu
- riešenie OŠK /Obecný športový klub/ Slivník:
- p. starosta navrhol za štatutára OŠK poslanca p. Miloša Ondera, ktorý uvedenú
funkciu prijal
- OZ berie na vedomie, že štatutárom bude Miloš Onder
- OZ dáva starostovi za úlohu vyjednať ohľadom cesty k ihrisku
- oslobodenie od poplatkov za komunálny odpad:
- po doložení dokladu o platení na inom mieste sa poplatok ruší
K bodu: 8. Diskusia:
- p. R. Krupský dotazoval bezpečnosť ulice Parádna, navrhoval vybudovať retardéry – žiada
o riešenie bezpečnosti
- p. Miloš Ferko sa pýtal na opravu obecnej školy a aké bude jej využitie – p. starosta ho
oboznámil ústne
- p. Mackaničová navrhla vyhlásiť výberové konanie na riaditeľa MŠ Slivník

- p. R. Krupský dotazoval OZ, či sa nebude meniť učiteľský zbor ZŠ
K bodu: 9. Záver:
- starosta obce poďakoval poslancom za účasť
- zasadnutie bolo ukončené o 20.30 hod

Zapisovateľ:
Janette Mackaničová

__________________________

Overovatelia zápisnice:
Ignác Kotos __________________________
Milan Novák __________________________

V Slivníku dňa 15. februára 2019

Ing. Ján Michalko v. r.
starosta obce

