Zápisnica z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Slivníku,
konaného dňa 29. apríla 2022 v kancelárii starostu obce
Prítomní:
starosta obce: Ing. Ján Michalko
poslanci OZ: viď príloha k zápisnici – Prezenčná listina
Program – podľa pozvánky
K bodu: 1. Otvorenie, schválenie programu:
- starosta otvoril OZ o 18:10 hod a skonštatoval, že OZ je uznášaniaschopné zo 7 poslancov sú prítomní 4 poslanci OZ – ospravedlnili sa poslanci
Milan Novák a Matej Kotos a poslanec Miloš Ferko sa k svojej neúčasti
na zastupiteľstve ani nevyjadril
- starosta obce prečítal program rokovania, prečítal uznesenie č. 1/29/2022
a dal o ňom hlasovať – za boli 4 poslanci OZ
K bodu: 2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa
a overovateľov zápisnice:
- starosta obce určil do návrhovej komisie poslanca Juraja Migeľa
a poslankyňu Janette Mackaničovú
- starosta obce prečítal uznesenie č. 2/29/2022 – do návrhovej komisie
sú starostom určení poslanci Juraj Migeľ a Janette Mackaničová - za boli
4 poslanci OZ
- starosta obce určil za zapisovateľa poslanca Ing. Rudolfa Meška, zástupcu
starostu a za overovateľa zápisnice určil poslanca Ignáca Kotosa
– OZ zobralo na vedomie, že starosta obce určil za zapisovateľa
Ing. Rudolfa Meška a za overovateľa zápisnice Ignáca Kotosa – uznesenie
č. 3/29/2022 – za boli 4 poslanci
K bodu: 3. Kontrola uzneseni a správa o činnosti OÚ od predchádzajúceho
zasadnutia OZ:
- starosta skonštatoval, že od posledného zasadnutia OZ boli prijaté uznesenia
/UZN/, ktorých plnenie bolo nasledovné
- UZN č. 1/28/2022 – bol ním schválený program rokovania OZ
- UZN č. 2/28/2022 a 3/28/2022 – boli splnené, ich plnenie
vyplývalo priamo zo schválenia
- UZN č. 4/28/2022 – bolo ním schválené Rozpočtové opatrenie
č. 4/2021
- UZN č. 6/28/2022 – bol ním schválený Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2019
zo dňa 21. 12. 2019

- UZN č. 7/28/2022 - bola ním zobraná Správa hlavného kontrolóra
k rozpočtu obce na vedomie
- UZN č. 8/28/2022 – bol ním schválený rozpočet na rok 2022
- UZN č. 9/28/2022 – bol ním schválený Plán hlavných investičných
úloh na rok 2022
- UZN č. 10/28/2022 – bolo ním zobrané na vedomie vyhodnotenie
hlavných investičných úloh za r. 2021
- starosta prečítal správu o činnosti za celé obdobie od prechádzajúceho
zasadnutia OZ a vyzval poslancov OZ, aby sa k tomu vyjadrili – nikto
sa nevyjadril
- následne starosta prečítal uznesenie č. 4/29/2022 – o kontrole uznesení
a správe o činnosti – za boli 4 poslanci OZ
K bodu: 4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021:
- hlavný kontrolór Ing. František Feďák prečítal svoju správu
- pri kontrole neboli zistené žiadne nedostatky
- kontrola fondov – neboli použité na investičné akcie z rezervného fondu
- starosta poďakoval hlavnému kontrolórovi za prečítanie správy a otvoril
diskusiu k tomuto bodu
- poslanec Juraj Migeľ mal dotaz ohľadom nosenia obálok, že inokedy
sa nosilo oproti podpisu
- poslankyňa Janette Mackaničová povedala, že za pána Kráľovského
- starosta prečítal uznesenie č. 5/29/2022 k tomuto bodu – OZ zobralo
na vedomie tento bod – za boli 4 poslanci OZ
K bodu: 5. Stanovisko k Záverečnému účtu obce Slivník za rok 2021:
- hlavný kontrolór Ing. František Feďák prečítal svoje stanovisko
k Záverečnému účtu, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli, ako aj na webovej
stránke dňa 13. 04. 2022
- starosta poďakoval hlavnému kontrolórovi a otvoril diskusiu k tomuto bodu –
nikto sa nevyjadril
- následne starosta obce prečítal uznesenie č. 6/26/2022 k tomuto bodu – OZ
berie na vedomie Stanovisko k Záverečnému účtu obce Slivník za rok 2021 –
za boli 4 poslanci OZ
K bodu: 6. Záverečný účet obce Slivník za rok 2021:
- starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu – nikto sa nevyjadril
- následne starosta obce prečítal uznesenie č. 7/29/2022 – OZ schvaľuje:
1. záverečný účet
2. prebytok vo výške 54.231,66 €
3. tvorbu rezervného fondu vo výške 10.500,15 €

- dal o tom hlasovať, za boli 4 poslanci OZ
K bodu: 7. Zmena stravného od 01. 05. 2022:
- starosta obce prečítal k tomuto bodu, že minimálna výška stravného je 75 % 4,50 €
- následne starosta obce otvoril k tomuto bodu diskusiu
- poslanec Ing. Rudolf Meško mal otázku, aká bola výška stravného minulého
roka, starosta odpovedal, že 3,83 €
- poslanec Ing. Meško navrhol sumu 4,50 € - ostatní súhlasili
- starosta prečítal k tomuto bodu uznesenie č. 8/29/2022 – OZ schvaľuje:
a/ stravné lístky vo výške 4,50 € - zamestnávateľ platí 55 %, soc. fond
1,125 %
b/ ruší sa uznesenie č. 6/9/2019
– dal o tom hlasovať – za boli 4 poslanci OZ
K bodu: 8. Vývoz odpadu zo žúmp od občanov:
- starosta obce prečítal informácie k tomuto bodu, materiál dostali poslanci
spolu s pozvánkou
- starosta obce otvoril k tomuto bodu diskusiu
- prebehla živá diskusia
- poslankyňa Mackaničová sa pýtala ohľadom auta, koľko by to stálo
- následne starosta prečítal znenie uznesenia č. 9/29/2022 k tomuto bodu – OZ
berie tento bod na vedomie – za boli 4 poslanci OZ
K bodu: 9. Obecný deň – dňa 03. 07. 2022:
- starosta hovoril o Obecnom dni
– prebehla diskusia ohľadom Obecného dňa
- starosta sa pýtal, aký dáme program ohľadom Obecného dňa
- následne starosta obce prečítal znenie uznesenia č. 10/29/2022 k tomuto bodu
– OZ schvaľuje Obecný deň na 03. 07. 2022 – za boli 4 poslanci OZ
K bodu: 10. Rôzne – stavanie mája 30. 04. 2022:
- starosta hovoril o stavaní mája – FS Slivničan a harmonikári a odnesie sa
k zbernému miestu – bude zabezpečené občerstvenie + pečivo
K bodu: 11. Diskusia:
- poslankyňa sa pýtala na výberové konanie riaditeľky MŠ
- p. H. K. sa pýtala ohľadom dňa 30,. 04. 2022 a mala dotaz aj ohľadom
Červeného kríža, prečo neprišla žiadna podpora od obce

K bodu: 12. Záver:
- starosta ukončil rokovanie OZ o 19:40 hod a poďakoval prítomným
poslancom za účasť a aktivitu

Zapisovateľ:
Ing. Rudolf Meško

__________________________

Overovateľ zápisnice:
Ignác Kotos

__________________________

V Slivníku dňa 29. apríla 2022

Ing. Ján Michalko
starosta obce

