Zápisnica z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Slivníku,
konaného dňa 31. mája 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 + p. starosta doplnil bod č. 9 - Plán kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra na druhý polrok 2019
K bodu: 1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu:
- rokovanie OZ otvoril a viedol starosta obce
Ing. Ján Michalko privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že z počtu poslancov
7 je prítomných 5 poslancov a OZ je uznášania schopné
- zároveň oznámil, že zasadnutie OZ bude nahrávané
K bodu: 2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice:
- starosta navrhol:
Návrhová komisia:

- Matej Kotos
- Miloš Onder
- komisia bola zvolená jednomyseľne

- starosta určil za:
- zapisovateľa: - Janette Mackaničová
- overovateľov: - Ignác Kotos
- Milan Novák
- OZ jednomyseľne schválilo
K bodu: 3. Kontrola uznesení a správa o činnosti OÚ od predchádzajúceho zasadnutia OZ:
- p. starosta oboznámil prítomných s plnením uznesení predchádzajúceho OZ /viď príloha/
- OZ v Slivníku berie správu na vedomie
K bodu: 4. Správa hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Obce Slivník:
- p. kontrolór predložil OZ odbornú správu – návrh Záverečného účtu obce Slivník
za r. 2018 a oboznámil OZ s touto správou /viď príloha k zápisnici/
- OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Obce Slivník
K bodu: 5. Záverečný účet Obce Slivník za r. 2018:
- p. starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu, na základe zaslania uvedených dokladov
na e-mail poslancov, ktorí boli takto oboznámení s týmto účtom
- neboli vznesené žiadne námietky

- OZ schvaľuje Záverečný účet Obce Slivník za r. 2018 bez výhrad
K bodu: 6. Správa nezávislého audítora o výsledkoch overenia účtovnej závierky k 31. 12. 2018
- p. starosta prečítal sprievodný list audítora k Správe o výsledkoch overenia účtovnej
závierky k 31. 12. 2018 – p. Baňackej
- OZ berie na vedomie Správu nezávislého o výsledkoch overenia účtovnej závierky
k 31. 12. 2018
K bodu: 7. Informácia o pripravenosti na 720. výročie obce:
- p. starosta oboznámil s približným programom Dňa obce, ktorý sa neskoršie časovo upraví
/viď príloha/ a zároveň predstavil účinkujúcich
- p. Milan Novák sa chcel spýtať na hostí, ktorých by pozval na Deň obce /p. starosta/
a zároveň sa informoval na obce z Maďarska, ktoré sú družobné s obcou Slivník
- zároveň vyzval prítomných poslancov na zabezpečenie sponzorov na uvedený deň s tým,
aby obec platila čo najmenej z obecnej pokladne
- p. starosta uviedol, že zatiaľ má len prísľub od pár sponzorov, ale zatiaľ je to v štádiu
riešenia
- p. starosta sa k uvedeným maďarským obciam vyjadril, že nebol daný návrh
na predchádzajúcich zasadnutiach OZ a preto ich nezahrnul do uvedeného Dňa osláv obce
- OZ berie na vedomie informáciu o pripravenosti na 720. výročie obce
K bodu: 8. Riešenie stravovania žiakov ZŠ od septembra 2019:
- p. starosta oboznámil OZ, že ZŠ nemá miestnosť na stravu pre žiakov ZŠ s tým,
že je nutné vytvoriť podmienky pre školskú jedáleň
- zároveň p. Milan Novák uviedol, že je potrebné dať vypracovať projekt na vytvorenie
jedálne
- OZ schvaľuje rozšírenie priestorov tým, že sa miestnosť vytvorí na terase MŠ
a podľa potreby
K bodu: 9. Plán kontrolnej činnosti hlav. kontrolóra na druhý polrok 2019:
- hlavný kontrolór predložil OZ návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2019
/viď príloha/
- OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlav. kontrolóra na druhý polrok 2019
K bodu: 10. Diskusia:
- p. starosta navrhol zrušiť uznesenie č. 11/4/2019 zo dňa 06. 04. 2019, nakoľko kontajnery
sú vyhovujúce
- OZ zrušuje uznesenie č. 11/4/2019 zo dňa 06. 04. 2019
- pán R. sa spýtal, či má pán K., ktorý je v susedstve a prevádzkuje pohostinstvo
do neskorých nočných hodín, povolenie od neho ako od suseda na prevádzkovanie pohostinstva,
lebo on mu žiadne povolenie nedával
- p. Milan Novák uviedol, že OZ nie je stavebný úrad a má sa obrátiť na príslušný stavebný
úrad a dotazovať osobu, ktorá vydala stavebné povolenie bez súhlasu suseda
- pani R. sa taktiež sťažuje na hluk z pohostinstva v blízkosti ich domu
- p. starosta navrhol vyzvať pána K. na predloženie súhlasu od pána R. na prevádzkovanie
pohostinstva
- pani F. dotazovala vybudovanie retardérov na Parádnej ulici, nakoľko tam autá jazdia

vysokou rýchlosťou
- zároveň opísala aj konflikt s vodičom, ktorý šiel neprimeranou rýchlosťou
dňa 30. 05. 2018
- p. starosta konštatoval, že uvedený konflikt je potrebné riešiť s príslušným policajným
oddelením
- čo sa týka retardérov, už sa o to p. starosta zaujímal na dopravnom inšpektoráte,
kde mu bolo oznámené, že je potrebné vyhotoviť projekt na umiestnenie retardérov; zároveň
uviedol, že ľudia, pri domoch ktorých sa retardéry umiestnili, sa začali sťažovať na hluk
- pán K. uviedol, že by sa mal osadiť nie 1, ale viac retardérov
- p. Milan Novák uviedol, že už to bolo predtým riešené na zasadnutiach OZ
a bolo zisťované, kde sa umiestnia, pričom oboznámili občanov s hlukom, ktorý vznikne
pri prejazde retardérom
- slečna S. uviedla, že retardéry sú rôzne hlučné, menej hlučné a je na zvážení,
aké vybrať, lebo je to nápomocné a pomôže to znížiť rýchlosť
- p. Milan Novák dotazoval kosenie na ihrisku
- p. starosta uviedol, že to robila firma, nakoľko sa obecný úrad nevie dostať na pozemok
- pani M. dotazovala spôsob vyprázdňovania kontajnerov, ktorý následne vysvetlil
p. starosta
- pani R. uviedla – navrhla pánovi N., že ak sa nevyužíva uvedený zberný dvor a zároveň
je umiestnený na jeho pozemku, nech ho odkúpi
- p. starosta zároveň oznámil, že je potrebné určiť množstvo kuka-nádob na osobu
a odkontrolovať počet pri vyprázdňovaní
- pani K. uviedla, že keď si dobre pamätá, ale je potrebné to ešte overiť, že na 4 osoby
v dome patrí 1 kuka-nádoba; zároveň navrhla, aby bol na kontajneroch uvedený druh odpadu,
čo tam patrí
- pani R. mavrhla postavenie altánku na dvore MŠ, kde by si mohli deti kresliť
a sedieť v tieni
- pani M. prečítala list – vyjadrenie k listu pani V.
K bodu: 11. Záver:
- zasadnutie sa skončilo o 21:00 hod
- starosta poďakoval prítomným za účasť
Zapisovateľ:
Janette Mackaničová

__________________________

Overovatelia zápisnice:
Ignác Kotos __________________________
Milan Novák __________________________
V Slivníku dňa 31. mája 2019
Ing. Ján Michalko
starosta obce

