Zápisnica z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Slivníku,
konaného dňa 14. mája 2021 vo veľkej sále Kultúrneho domu v Slivníku
Prítomní:
starosta obce: Ing. Ján Michalko
poslanci OZ: viď príloha k zápisnici – Prezenčná listina
Program – podľa pozvánky
K bodu: 1. Otvorenie, schválenie programu:
- starosta obce otvoril 22. zasadnutie Obecného zastupiteľstva /OZ/
o 18:04 hod, privítal prítomných a skonštatoval, že OZ je uznášaniaschopné –
z celkového počtu 7 poslancov je prítomných 5 poslancov, dvaja poslanci
sa ospravedlnili
- starosta obce prečítal program pozvánky a dal o programe hlasovať – OZ
schválilo program rokovania – za bolo 5 poslancov OZ
K bodu: 2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov
zápisnice:
- starosta obce navrhol do návrhovej komisie poslancov p. Ing. Rudolfa Meška
a Juraja Migeľa a dal o tom hlasovať – za bolo 5 poslancov OZ
- za zapisovateľa určil Máriu Topolčányiovú, administratívnu pracovníčku
Obecného úradu a za overovateľov zápisnice určil poslancov Ignáca Kotosa
a Milana Nováka a dal o tom hlasovať – za bolo 5 poslancov OZ
- starosta obce sa ešte vrátil k bodu č. 1 a doplnil program rokovania o žiadosť
občana p. Ing. R. N. – Žiadosť o vybudovanie cestnej zábrany na Kostolnej
ulici a doporučil, aby sa tento bod, ak to odsúhlasia poslanci OZ, dal do bodu
č. 11 Rôzne, aby sa táto žiadosť prejednala – starosta obce dal o tom hlasovať –
za bolo 5 poslancov OZ
K bodu: 3. Kontrola uznesení a správa o činnosti OÚ od predchádzajúceho
zasadnutia OZ:
- starosta obce prečítal splnenie uznesení /UZN/ od posledného riadneho
zasadnutia OZ /19. 02. 2021/ - na tomto zasadnutí boli prijaté uznesenia,
ktorých plnenie bolo nasledovné:
- UZN č. 1/20/2021 – bol ním schválený program rokovania OZ
- UZN č. 2/20/2021 a č. 3/20/2021 – boli splnené, ich plnenie vyplývalo
priamo zo schválenia
- UZN č. 4/20/2021 – bola ním zobraná správa o činnosti na vedomie
- UZN č. 5/20/2021 – bolo ním schválené rozpočtové opatrenie č. 5/2020
- UZN č. 6/20/2021 – bolo ním zobrané stanovisko hlavného kontrolóra

k rozpočtu obce na vedomie
- UZN č. 7/20/2021 – bol ním schválený rozpočet obce na r. 2021
- UZN č. 8/20/2021 – bol ním schválený plán hlavných investičných
úloh na r. 2021
- UZN č. 9/20/2021 – je v štádiu rozpracovania, zatiaľ nie je ukončená
aktualizácia PHSR /Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja/
- UZN č. 10/20/2021 – plní sa priebežne, keď niekto požiada
o odpustenie poplatku za TKO, donesie potvrdenie o tom, kde sa
zdržiava - UZN č. 11/20/2021 – bolo splnené, bol zakúpený osobný
automobil za 4.150,- € + 157,- € - ťažné zariadenie k autu /tiahlo/
a výmena oleja
- starosta obce prečítal splnenie uznesení od posledného zasadnutia OZ, mimo
schváleného plánu /21. zasadnutie OZ zo dňa 26. 03. 2021/ - na tomto
zasadnutí OZ boli prijaté uznesenia, ktorých plnenie bolo nasledovné:
- UZN č. 1/21/2021 – bolo splnené, bol ním schválený program
rokovania OZ
- UZN č. 2/21/2021 a č. 3/21/2021 – boli splnené, ich plnenie vyplývalo
priamo zo schválenia
- UZN č. 4/21/2021 – bolo splnené – na Úrad vlády SR bol zaslaný list
a materiály k verejnému obstarávaniu k projektu „Detské ihrisko pri MŠ
a ZŠ“ s tým, že sa začne opätovná kontrola, taktiež bolo oznámené,
že občan im napísal sťažnosť, že ihrisko nezodpovedá stavu,
za aký sa obstarávalo, zatiaľ sme odpoveď nedostali
- UZN č. 5/21/2021 - je v štádiu riešenia
- starosta obce prečítal správu o činnosti /viď príloha k zápisnici/
- starosta vyzval prítomných poslancov OZ, aby sa vyjadrili k správe
- poslankyňa Janette Mackaničová mala dotaz k prečítanej správe – o havarijný
stav akej budovy ide – starosta obce odpovedal, že ide o novú budovu ZŠ
- starosta obce prečítal uznesenie č. 4/22/2021 k tomuto bodu – OZ berie
na vedomie kontrolu uznesení a správu o činnosti OÚ od predchádzajúceho
zasadnutia OZ – za bolo 5 poslancov OZ
K bodu: 4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020:
- starosta obce konštatoval, že tento bod sa mal prejednať 19. 02. 2021,
kedy hlavný kontrolór /HK/ ospravedlnil svoju účasť na vtedajšom zasadnutí
OZ
- HK Ing. František Feďák prečítal svoju správu /viď príloha k zápisnici/
- starosta obce poďakoval HK Ing. Feďákovi za správu a vyzval prítomných
poslancov OZ, aby sa vyjadrili k tomuto bodu
- starosta obce mal dotaz, prečo HK čítal, že ide o rok 2019, keď správa
je za r. 2020 – HK to vysvetlil tak, že správa sa robí v danom roku
za rok predchádzajúci /čiže v r. 2020 spätne za r. 2019/

- poslankyňa Janette Mackaničová mala dotaz, ako je obec povinná doručovať
písomnosti podľa zákona o správe daní, v tom prípade, keď obec ako správca
dane, doručuje prakticky výrub dane daňovému subjektu
- HK konštatoval, že to nie je otázka ku kontrole, ale do diskusie, ale
odpovedal na ňu – písomnosti, z ktorých vyplýva plnenie lehôt sa doručujú do
vlastných rúk
- poslankyňa Mackaničová mala dotaz, že podľa jej vedomostí v tomto roku,
aj v predchádzajúcom, neboli doručované rozhodnutia do vlastných rúk
občanom a povedala HK, že spomínal vo svojej kontrolnej správe, že treba
podniknúť hoci aj vymáhaním exekútora, lenže ako môže obec, ako chce obec
niečo vymáhať, čo nemá doručené, nemá dátum, nemá podpis a od tohto
dátumu sa odvíjajú lehoty na odvolanie, nie je možné tam zaslať ani nijakú
výzvu, alebo upomienku niekomu, nech niečo zaplatí, keď prakticky tie
rozhodnutia nie sú ani právoplatné – týmto by chcela poslankyňa oznámiť
svojej podozrenie z tzv. nezákonnosti doručovania týchto správ a požiadala HK
o skontrolovanie, ako je to s doručovaním a o tú nápravu, aby sa doručovalo
tak, ako sa má
- starosta obce vyzval poslancov OZ, aby sa vyjadrili k tomuto bodu – nikto nič
nenamietal
- starosta obce prečítal uznesenie č. 5/22/2021 k tomuto bodu – OZ berie
na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020
- za bolo 5 poslancov OZ
K bodu: 5. Stanovisko k Záverečnému účtu obce Slivník:
- starosta obce vyzval HK Ing. Feďáka, aby predniesol svoje stanovisko
- HK prečítal svoje stanovisko k Záverečnému účtu /ZÚ/ /viď príloha
k zápisnici/
- HK prečítal hlavné body a v závere povedal, že ZÚ je spracované v súlade
s ustanoveniami a spĺňa všetky nálezitosti a odporúča poslancom OZ, aby OZ
prerokovalo záverečný účet a schválilo ho bez výhrad
- starosta obce poďakoval HK za prečítanie stanoviska a vyzval poslancov OZ,
aby sa k tomu vyjadrili
- starosta obce konštatoval, že ide o 15-stranový dokument, ktorý bol
zverejnený na úradnej tabuli a na obecnej stránke obce a každý mal možnosť
si ho pozrieť
- starosta obce prečítal uznesenie č. 6/22/2021 k tomuto bodu – OZ berie
na vedomie Stanovisko k Záverečnému účtu obce Slivník a dal o tom hlasovať
– za bolo 5 poslancov OZ
K bodu: 6. Záverečný účet obce Slivník:
- starosta obce povedal, že ZÚ bol zverejnený 30. 04. 2021 na obecnej stránke
a na úradnej tabuli
- starosta obce vyzval poslancov OZ, aby sa k tomu vyjadrili

- starosta obce prečítal záver zo ZÚ – návrh na uznesenia v závere ZÚ
- starosta obce prečítal uznesenie č. 7/22/2021 – OZ schvaľuje:
1. ZÚ bez výhrad
2. prebytok rozpočtu vo výške 121.533,40 €
3. tvorbu rezervného fondu vo výške 15.344,11 €
- starosta obce dal o tomto bode hlasovať – za bolo 5 poslancov OZ
K bodu: 7. Inf. o riešení obecnej televízie:
- starosta konštatoval, že leták na prejednávanie dostali poslanci OZ
spolu s pozvánkou
- starosta obce prečítal leták – ponuku firmy ANTIK Telecom s. r. o.
/viď príloha k zápisnici/
- starosta obce skonštatoval, že za karty platíme, ale koľko je programov,
s každým by sme mali mať uzatvorenú zmluvu, každá televízia má svoje ceny
na odberateľa – zmluvy s nimi nemáme, platíme len RTVS
- s ANTIK-om sa vieme dohodnúť, nečakajú od nás hneď, že sa máme vyjadriť
- táto firma vie, že máme kamery v kostole a cerkvi a ponúkla sa, že rímskoa gréckokatolícke omše môžu byť vysielané aj hocikde inde – k tomu je však
potrebný súhlas oboch farárov a kontakt na technika, ktorý v kostoloch
prevádzkuje kamery
- poslanec Milan Novák konštatoval, čo porušujeme prevádzkovaním našej
obecnej televízie? – spĺňame všetko, čo máme – ak by sme išli k nim,
tak občania by platili viac, kto by neplatil, toho vypnú – ak teda obec nič
neporušuje, nech to beží tak, ako to bolo doteraz, občania by to ťažko finančne
znášali
- starosta obce skonštatoval, že sa už v minulosti týmto veciam venoval
a bude potrebné vrátiť sa k tomu zas
- zmluva s firmou je podpísaná, momentálne robia vo Veľkom Folkmári,
na začiatku júna majú prísť do Slivníka
- starosta obce prečítal uznesenie č. 8/22/2021 k tomuto bodu – OZ berie
na vedomie Informáciu o riešení obecnej televízie - za bolo 5 poslancov OZ
K bodu: 8. Rozpočtové opatrenie č. 1/2021:
- starosta obce konštatoval, že poslanci OZ dostali toto rozpočtové opatrenie
/RO/ spolu s pozvánkou
– do tohto RO bolo potrebné zahrnúť výdavky na auto
- grant HK /hlavného kontrolóra/ - je účelovo určený pre žiakov MŠ a ZŠ
- suma 4.307,- € - výdaj na auto – 4.150,- € za auto + 157,- € - tiahlo a výmena
oleja
- starosta obce prečítal uznesenie č. 9/22/2021 k tomuto bodu – OZ schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 1/2021 – dal o ňom hlasovať – za bolo 5 poslancov
OZ

K bodu: 9. Zapojenie sa do výzvy na predkladanie žiadosti o NFP /Nenávratný
finančný príspevok/:
- starosta obce konštatoval, že materiál poslal poslancom spolu s pozvánkou
- ide o zapojenie sa do výzvy z operačného programu Kvalita životného
prostredia - Kanalizácia obce Slivník
- starosta povedal, že v máji vyšla z tohto operačného programu výzva, kde sa
môžeme do tej výzvy zapojiť – starosta by bol rád, ak by sa naša obec
uchádzala o tieto finančné prostriedky, lebo v poslednom čase sa s kanalizáciou
nerobilo nič
- obec Kuzmice dostane finančné prostriedky na ČOV-ku /čistička odpadových
vôd/ a na rozvody, pričom tá ČOV-ka je spoločná pre Kuzmice a Slivník, teda
je aj naša
- starosta povedal, že je potrebné požiadať a byť úspešný pri výzve – tieto
prostriedky môžu čerpať obce, združenia obcí, vlastníci verejných kanalizácií obec teda môže čerpať prostriedky – dátum výzvy je do vyčerpania alokácie, je
tam alokovaných 25 mil. eur, to znamená, že by sme mali čím skôr podať
žiadosti, aby sme mali možnosť získať tie finančné prostriedky, aby sme
pokračovali v kanalizácii
- starosta obce otvoril k tomuto bodu diskusiu a ešte sa vyjadril, že by sa mala
spracovať žiadosť do tej výzvy – tam bude potrebné vybrať dodávateľa, ktorý
nám tú žiadosť spracuje tak, aby sme potom boli aj úspešní, aby tá žiadosť bola
priechodná a následne na to by sa mal vybrať dodávateľ stavby – obec ho
momentálne nemá, lebo zmluva s vybraným dodávateľom bola vypovedaná
v r. 2017, čiže všetky procesné úkony bude treba urobiť odznova
- poslanec Milan Novák povedal, že sa do tejto výzvy treba zapojiť, ale je
potrebné vybrať vhodnú a skúsenú agentúru, ktorá má s tým skúsenosti
- starosta obce povedal, že ak sa nebudeme uchádzať, nemáme ani nič čakať,
v trebišovskom okrese je málo obcí, ktoré majú kanalizáciu – 25 mil. eur je
málo, to si musí uvedomiť aj vláda, že tých prostriedkov treba uvoľniť viac
- starosta navrhuje prijať nejaké uznesenie k tomu, aby sa pripravila žiadosť
do tej výzvy - prečítal uznesenie č. 10/22/2021 k tomuto bodu – OZ schvaľuje
zapojiť sa do výzvy na predkladanie žiadosti o NFP /Nenávratný finančný
príspevok/ z operačného programu Kvalita životného prostredia pre výstavbu
kanalizácie v obci Slivník a dal o tom hlasovať – za bolo 5 poslancov OZ
K bodu: 10. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021:
- starosta obce vyzval HK, aby predložil svoj návrh /viď príloha k zápisnici/
- poslankyňa Janette Mackaničová dala návrh na doplnenie plánu kontrolnej
činnosti na r. 2021 o bod Kontrola zákonitosti doručovania rozhodnutí správcu
dane daňovému subjektu a vykonanie nápravy, t. j. doručenia rozhodnutí
v zmysle zákona

- HK konštatoval, že zatiaľ nebola zo strany OZ požiadavka – nie je to však
problém, ak to OZ schváli, keď bude požiadavka zo strany OZ, on sa tomu
nebráni, ak to neznesie odklad
- starosta obce prečítal uznesenie k tomuto bodu č. 11/22/2021 – OZ schvaľuje
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021, aj doplnku poslankyne
Mackaničovej – za bolo 5 poslancov OZ
K bodu: 11. Rôzne:
- zriadenie Izby ľudových tradícií:
- starosta obce informoval, že by bolo dobré zriadiť takúto izbu,
majú to aj v iných obciach – takáto miestnosť by sa zriadila v miestnosti
bývalej knižnice, kde sa nacvičuje náš folklórny súbor – starosta má takú
predstavu, že súbor by sa presunul do budovy starej ZŠ, tá je teraz
prázdna
– čo sa týka materiálu, ktorý by bolo potrebné zabezpečiť, aj starosta má
doma veci, ktoré by sa dali použiť, dalo by vyhlásiť do rozhlasu, kto by
mal nejakú vec, ktorú by vedel venovať, urobil by sa prieskum – napr. čo
sa týka starých postelí, piecky, krosien a podobne – pozbierali by sa
rôzne veci a z toho by sa zriadila tá izba – ide o reprezentáciu obce
- starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu
- poslanec Ing. Rudolf Meško sa vyjadril, že je to dobrý nápad
- poslanec Milan Novák sa vyjadril, že sa s tým rátalo, je však potrebné
prejsť projekt a podmienky, ktoré teraz nebude špecifikovať, ale súhlasí
s týmto návrhom
- starosta obce prečítal k tomuto bodu uznesenie č. 12/22/2021 – OZ
schvaľuje zriadenie Izby ľudových tradícií v priestoroch Kultúrneho
domu vedľa javiska – za bolo 5 poslancov OZ
- Obecný deň:
- starosta informoval, že tento bod dal do programu opatrne,
keďže vieme, aká je situácia ohľadom opatrení kvôli covidu s Obecným dňom počíta do leta, keďže doteraz nemáme zabezpečené
nič, napr. folklórne súbory mali rok a pol pauzu, nevystupovali, čiže ak
by sa situácia ohľadom covidu zlepšila a opatrenia budú uvoľnenejšie,
tak starosta obce odporúča, aby sa konal Obecný deň, pozvali by sa
účinkujúci aj z iných obcí, kde bol náš folklórny súbor, pripravilo by sa
občerstvenie, guľáš, pivo
- starosta obce sa pýtal poslancov, či do toho ideme, alebo počkáme
a vyzval poslancov, aby sa k tomuto bodu vyjadrili
- poslanec Milan Novák povedal, že je potrebné sledovať, aké bude
vláda robiť opatrenia a potom s predstihom zvolať zastupiteľstvo napr.
5 – 6 týždňov predtým a dohodnúť sa na Obecnom dni, ak bude
priaznivá situácia, on je za

– starosta obce sa vyjadril, že Obecný deň môže byť aj v auguste alebo
v septembri, nemusí byť koncom júna, ako to bolo predtým
- tento bod ostáva otvorený – poslanci s Obecným dňom súhlasia, ale
bude to závisieť od situácie ohľadom COVID-u-19
- žiadosť občana Ing. R. N.:
- starosta prečítal list občana Ing. R. N. /viď príloha k zápisnici/
- starosta obce sa k tomu vyjadril v zmysle, že v lete ani nie je taký
problém, ale skôr v zime – cesta sa končí a hneď je priekopa, stačí trocha
nepozornosti a auto je v priekope, keď sa dajú zábrany, s autom si budú
musieť dávať pozor
- nie je problém to urobiť, zvarili by sa stĺpiky, odolné zábrany, dali by
sa tam výstražné upozornenia, starosta obce povedal, že by nemal byť
problém to zábradlie urobiť
- poslankyňa Mackaničová mala dotaz, či len na tom jednom úseku,
alebo celé - starosta obce povedal, že nie celé, ide len o ten jeden úsek
- poslanec Juraj Migeľ mal dotaz, či nebude problém, ak sa zúži cesta
- poslanec Milan. Novák povedal, že je pravda, že sa zúži cesta, bolo
v pláne urobiť to počas výstavby kanalizácie, urobil by sa tam oporný
múrik, lenže situácia s kanalizáciou sa ťahá, ale ľudia, ktorí chodia po
tom úseku, sú v nebezpečí, hlavne v zime, takéto zábrany pomôžu
zachrániť zdravie a majetok niekomu, je za to, aby sa našiel materiál
- starosta obce povedal, že ak sa aj cesta zúži, bude kadiaľ prejsť, každý
si bude musieť dávať pozor
- starosta prečítal uznesenie č. 13/22/2021 k tomuto bodu – OZ
schvaľuje vybudovanie zábrany na obecnej ceste na Kostolnej ulici
pred rodinným domom 60 a 61 – na tomto úseku sa nachádza tá priekopa
– za bolo 5 poslancov OZ
K bodu: 12. Diskusia:
- starosta obce otvoril tento bod
- poslanec Milan Novák, mal dotaz, že na priekopu by mala byť záruka
a že by bolo by dobré prejsť po celej časti na mieste, kde má majetok starosta,
stojí tam voda, keď veľa prší, tak tá voda odíde, keď neprší, tak tá voda zastane
na určitých miestach
- poslanec Novák mal ďalší dotaz ohľadom sťažnosti občana, že ihrisko nie je
kvalitne urobené – starosta obce povedal, že šlo o detské ihrisko a prečítal
e-mail ohľadom sťažnosti občana, poslanec Novák povedal, že predtým mali
k detskému ihrisku dotazy poslanci Ferko a Mackaničová - poslanec Novák
mal vtedy tiež poznámku, že možno preto sa niektorí fotili pred ním, tak teraz
sa to aj potvrdilo – starosta po prečítaní znenia e-mailu konštatoval, že aj tá
sťažnosť je zle napísaná, lebo nie je pravda, že to, čo sa obstaralo, tu nie je,
lebo to, čo bolo obstarané, resp. vysúťažené, to tu aj je, načo poslanec Novák
povedal, že toto je pre nás podstatné

- poslankyňa Mackaničová mala dotaz, ale je nefunkčné, starosta obce povedal,
čo sa malo obstarať, to tu aj je, načo poslankyňa Mackaničová povedala,
že musí byť funkčné, to je ďalšia podmienka
- poslanec Migeľ mal dotaz, že deti sa hrajú, dodávateľ bol
- poslankyňa Mackaničová povedala, že si vyhľadala v archíve vyjadrenie
starostu obce do Nového Času – citovala z článku
- poslanec Novák sa vyjadril, že toto ihrisko ani starosta, ani poslanci
neprojektovali, projektovala to organizácia, ktorá projektuje po celom
Slovensku, a práve v Slivníku nevyhovuje?!
- poslankyňa Mackaničová sa vyjadrila, prečo im starosta nedal v decembri
vedieť, že prišlo nejaké rozhodnutie, sankcia, ale až teraz, v poslednej chvíli,
keď je už aj sankcia, vyjadrila sa, že na minulom zasadnutí povedala, že kto je
za to zodpovedný, aby starosta obce dal oznámenie na neznámeho páchateľa,
nech sa to vyrieši a nech sa mu dá zosobniť tá pokuta, že ihrisko je nefunkčné,
bola jedna kontrola, potom mala byť ešte jedna, pýtala sa, či už bola
- starosta obce povedal, že poslal materiály, zatiaľ sme novú odpoveď nedostali
– obec už vyššiu pokutu ako 100 % nemôže dostať, môžu nám dať buď 100 %
alebo nižšiu
- starosta obce povedal, že na detské ihrisko je certifikát, pre deti od 10 rokov
a vyššie, nie pre deti od 3 rokov
- poslanec Ing. Meško povedal, že dostal podnet od občana ohľadom venčenia
psov na cintoríne – či by sa nedalo vyhlásiť v rozhlase, aby majitelia nechodili
venčiť psov na cintorín, lebo tam je dosť nepekný pohľad, aby sa tam dalo
upozornenie, napr. zákaz venčenia psov, je nedôstojné, aby psov venčili na
cintoríne
K bodu: 13. Záver:
- starosta obce poďakoval prítomným za účasť a aktivitu na zasadnutí OZ
a ukončil rokovanie OZ o 20:12 hod
Zapisovateľ:
Mária Topolčányiová

__________________________

Overovatelia zápisnice:
Ignác Kotos

__________________________

Milan Novák

__________________________

V Slivníku dňa 14. mája 2021
Ing. Ján Michalko
starosta obce

