Zápisnica
z verejného zhromaždenia občanov obce Slivník,
konaného dňa 3. mája 2019 o 18:30 hod v Kultúrnom dome v Slivníku
Prítomní: - podľa prezenčnej listiny
1. Verejné zhromaždenie občanov obce Slivník otvoril a prítomných uvítal p. starosta
Ing. Ján Michalko a zároveň určil za:
- zapisovateľa: - Janette Mackaničová
- overovateľov: - Ignác Kotos
- Milan Novák
2. Následne oboznámil prítomných s programom obecného zhromaždenia /viď príloha/
1. Informácia o skutkovom stave pri preberaní úradu od 06. 12. 2018
2. Informácia o fondovom účte
3. Informácia o jednotlivých akciách
4. Odpadové hospodárstvo
5. Diskusia
6. Záver
K bodu 1.:

- starosta obce podrobné oboznámil o skutkovom stave pri preberaní úradu
od 06. 12. 2018
K bodu 2.:

- p. starosta obce vysvetlil stav o fondovom účte a o akciách, ktoré obec vykonala:
a/ Detské ihrisko:
- je vyúčtované, vyplatené s tým, že ešte je potrebné vykonať dodatočné práce
na bezpečné užívanie ihriska
b/ Dotácia na zariadenie kuchyne:
- pred uvedením do prevádzky bolo potrebné vykonať stavebné úpravy,
aby zariadenia boli uvedené do prevádzky
c/ Kamerový systém:
- suma, ktorú musela obec uhradiť pri vykonaní uvedených akcií bola
=9.680,19 € - obec musela zaplatiť z prostriedkov obce, čo nebolo
jednoduché, nakoľko neboli tieto prostriedky ani v rozpočte, ani na účte
K bodu 3.:

Rekonštrukcia a dostavba požiarnej zbrojnice
Rekonštrukcia budovy starej školy
Ďalšie akcie, na ktoré obec musela zobrať úver

K bodu 4.: Odpadové hospodárstvo:
- starosta oboznámil o novele zákona č. 329/2018 Zb. z. o poplatkoch
o uložení odpadkov
- zároveň oboznámil sadzby za odpad /viď príloha/
- od úrovne vytriedenia závisí poplatok za odpad; t. zn., že čím viac sa separuje,
tým menej sa bude platiť
K bodu 5.: Diskusia:
- p. starosta nadviazal diskusiu ohľadom odhŕňania snehu v zime, či by neboli
nápomocní pri upratovaní snehu aj napriek zákonu, ktorý ukladá obci vyčistiť
verejné priestranstvá, nakoľko zamestnancov obce určených až na odhŕňanie snehu
je málo; taktiež sa to týka aj kosenia v lete
- p. Juraj Rimár ml. predniesol sťažnosť na susediace pohostinstvo, kde je cez deň,
a hlavne v noci, hluk až do rána; prosí obecný úrad o predloženie súhlasu suseda
na prevádzkovanie pohostinstva, nakoľko dom je určený na bývanie
a nie na podnikanie,
- p. starosta oznámil, že uvedené sa preberie na OZ, nakoľko nepozná situáciu
- p. Písáková dotazovala státie vody pred domom v priekope, ktoré p. starosta preverí
a oboznámi sa so situáciou
- p. Žadanský Ján sa informoval o zberných miestach, na čo budú určené
a koľko zberných bední tam bude a prečo tak neskoro budú sfunkčnené
- p. Jana Fogaráš dotazovala vznik čiernej skládky smerom k osade Birc, zároveň
sa informovala, aká je možnosť likvidácie stavebného odpadu pre občanov
- p. starosta informoval o spôsobe likvidácie stavebného odpadu
- p. Iveta Sokolová sa informovala na opravu autobusových zastávok,
načo p. starosta uviedol, že určite má záujem na tom, aby boli zrekonštruované –
vynovené – vymenené
- p. Miroslav Sokol st. sa informoval o zrkadlách na križovatkách
- p. starosta uviedol, že zrkadlá už sú na obecnom úrade a v blízkej budúcnosti
budú osadené
- p. Juraj Rimár ml. dal návrh na spomaľovacie retardéry na Parádnej ulici,
nakoľko autá tam idú vysokou rýchlosťou
- p. poslanec Onder informoval o riešení retardérov
- p. starosta oboznámil prítomných o preložení elektr. stĺpov na križovatke,
kde bude aj prechod pre chodcov
- p. Miroslav Sokol st. dotazoval prístup na ihrisko, kedy a ako bude sprejazdnené
aj pre väčšie motorové vozidlá /most, .../

- p. Horňák Rudolf st. žiadal prechod pre chodcov aj na začiatok obce smerom
od Kalše
- p. starosta uviedol, že je v jednaní s dopravným inšpektorátom ohľadom prechodu
pre chodcov
- p. poslanec Milan Novák st. /Parádna ulica/ žiadal o slovo, v ktorom oboznámil
prítomných s aktivitami v minulom volebnom období ohľadom dotácií štátu pre obec
- p. Krištofiková dotazovala, či sú podstatné práce, ako oprava šatne, oplotenie
ihriska a iné práce, keď na ihrisko nie je prístupová cesta
- p. starosta oboznámil situáciu - stav k prístupovej ceste na ihrisko
K bodu 6.: Záver:
- p starosta poďakoval občanom za účasť
- verejné zhromaždenie sa skončilo o 20:00 hod

Zapisovateľ:
Janette Mackaničová

__________________________

Overovatelia zápisnice:
Ignác Kotos __________________________
Milan Novák __________________________

V Slivníku dňa 3. mája 2019

Ing. Ján Michalko
starosta obce

