Zápisnica z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Slivníku,
konaného dňa 21. decembra 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, schválenie programu:
- starosta obce otvoril zasadnutie a privítal všetkých prítomných
- konštatoval, že OZ je uznášania schopné, nakoľko zo 7 poslancov boli prítomní 4
- starosta obce dal schváliť program OZ
- program OZ bol schválený 4 poslancami z celkového počtu prítomných
K bodu: 2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
- za návrhovú komisiu: - Janette Mackaničová
- Ing. Rudolf Meško
- za zapisovateľa:

- Ing. Ján Michalko, starosta obce

- za overovateľov:

- Ignác Kotos
- Milan Novák

- OZ schválilo uznesenie o návrhovej komisii: p. Janette Mackaničová,
p. Ing. Rudolf Meško
- OZ berie na vedomie zapisovateľa: p. Ing. Ján Michalko, starosta obce,
za overovateľov: p. I. Kotos, p. M. Novák
K bodu: 3. Zloženie sľubu nového poslanca:
- OZ berie na vedomie, že prvým náhradníkom za poslanca je p. Miloš Ferko a konštatuje,
že Miloš Ferko zložil zákonom predpísaný sľub poslanca OZ
K bodu: 4. Kontrola uznesení a správa o činnosti OÚ od predchádzajúceho zasadnutia
OZ:
- starosta oboznámil poslancov OZ s plnením uznesení a prečítal správu o činnosti
od predchádzajúceho zasadnutia OZ
- poslanci OZ zobrali správu na vedomie s pripomienkou od poslanca Milana Nováka,
ktorý sa zdržal hlasovania – zmena Územného plánu nie je potrebná
- 4 poslanci hlasovali, že berú správu na vedomie
K bodu: 5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného konrolóra obce na rok 2020:
- hlavný kontrolór obce prečítal návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020
- poslanci OZ schválili plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020

K bodu: 6. VZN č. 3/2019 – úprava stravného pre MŠ:
- na podnet vedúcej kuchyne, že je potrebné zmeniť vo VZN č. 2/2019
pásmo 3 na pásmo 2, bol daný návrh VZN č. 3/2019, kde sa zmenilo pásmo 3
na pásmo 2
- OZ schválilo VZN č. 3/2019 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach
a OZ zrušilo VZN č. 2/2019
K bodu: 7. Sadzobník poplatkov za služby poskytované obcou na rok 2020:
- starosta obce predložil návrh poplatkov za služby na rok 2020
- bežné poplatky ostali nezmenené - sú také, aké boli v roku 2019
- menilo sa požičanie strojov na prácu:
- mulčovanie traktora – domáci 15,- €/mh, mimo obce 20,- €/mh
- kolesový bager 15,- €/mh, mimo obce 20,- €/mh
- doprava traktor, bager 1,- €/mh /viď príloha: Sadzobník poplatkov
na r. 2020/
- OZ schválilo Sadzobník poplatkov na r. 2020
K bodu: 8. Prejednávanie školského klubu v ZŠ Slivník:
- starosta obce oboznámil prítomných, aké sú požiadavky na zriadenie
školského klubu pri ZŠ
- prečítal všetky vyjadrenia, ktoré sú potrebné k žiadosti
- jednou z príloh je aj výpis z uznesenia OZ
- OZ schválilo zriadiť školský klub v priestroch ZŠ Slivník a zaradiť ho do siete škôl od
septembra 2020
K bodu: 9. Schválenie investičnej akcie: „Vybudovanie chodníka k cintorínu
od križovatky“ cez MAS Roňava:
- OZ k tomuto bodu dalo návrh, aby sa uvedený bod prejednal opätovne
dňa 27. 12. 2019 o 11.00 hod
K bodu: 10. Prerobenie obecnej webovej stránky:
- OZ prerokovalo návrh na prerobenie obecnej webovej stránky
- OZ schválilo prerobenie obecnej webovej stránky
K bodu: 11. Vyhodnotenie hlavných úloh v roku 2019:
- starosta obce prečítal, ktoré hlavné úlohy sa mali v roku 2019 robiť
- išlo o tieto úlohy:
- stará škola, priekopa a požiarna zbrojnica – z týchto úloh sa robili len dve,
a to stará škola a požiarna zbrojnica; priekopa sa tohto roku nerobila
- poslanci OZ dotazovali, prečo sa priekopa nerobila – starosta odpovedal,
že sa párkrát stretol s dodávateľom a ten prisľúbil, že na jar 2020 začne s prácami na
priekope
- OZ zobralo na vedomie vyhodnotenie hlavných úloh

K bodu: 12. Odmena hlavného kontrolóra obce za rok 2019:
- starosta obce prečítal, podľa akého zákona môže hlavný kontrolór obce
dostať odmenu
- v zmysle § 18 ods. 5 môže OZ schváliť mesačnú odmenu do výšky 30 %
- poslanec M. Novák navrhol maximálnu odmenu
- poslanci hlasovaním schválili hlavnému kontrolórovi odmenu vo výške 30 % z ročného
platu
K bodu: 13. Úprava platových pomerov starostu v zmysle zákona č. 253/1994 Zb. z.:
- starosta obce oboznámil poslancov podľa akého zákona môže navýšiť plat starostu
- poslanci nesúhlasili s navýšením platu a nedali žiadny návrh na zvýšenie platu starostu
K bodu: 14. Rôzne:
- privítanie Nového roka 2020:
- poslanci navrhli, že je potrebné pripraviť pre ľudí ohňostroj a zabezpečiť varené
víno o celkových nákladoch 300,- € - poslanec Ferko hovoril,
že niektoré obce a mestá posielajú tieto prostriedky do Prešova
- OZ privítanie Nového roka schválilo
- organizačné zabezpečenie osláv 75. výročia oslobodenia obce:
- starosta obce oznámil, že oslavy oslobodenia obce sa budú konať
25. 01. 2020 o 13.00 hodine v Kultúrnom dome
- na začiatku sa položia vence k pomníku, potom bude program pokračovať v sále
Kultúrneho domu v Slivníku
- taktiež zo strany poslancov bol návrh, aby vystúpili aj deti materskej a základnej
školy v Slivníku a FS Slivničan
- poslanci poverili uznesením starostu obce s prípravami 75. výročia osláv
K bodu: 15. Diskusia:
- poslanec Ferko poukazoval na zákon o voľbách, že do 15 dní mal dostať osvedčenie
o zvolení za poslanca OZ
- taktiež sa dožadoval, aby mu bol zaslaný projekt chodníka e-mailom
- poslanec Novák dotazoval: - nemáme úlohy na rok 2020
- vrátiť futbal do obce
- tabule na ceste Birc
- urobiť príhovor na pohrebe p. Mgr. Ivana Daňka
K bodu: 16. Záver:
- OZ sa ukončilo o 19.30 hod
- starosta obce poďakoval za účasť a poprial šťastné a veselé vianočné sviatky

Zapisovateľ:
Ing. Ján Michalko

__________________________

Overovatelia zápisnice:
Ignác Kotos __________________________
Milan Novák __________________________

V Slivníku dňa 21. decembra 2019
Ing. Ján Michalko
starosta obce

