Zápisnica z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Slivníku,
konaného dňa 18. februára 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 17:04 hod a skonštatoval, že zo 7 poslancov
sú prítomní 4 poslanci OZ – ospravedlnil sa poslanec Milan Novák
a poslanec Matej Kotos avizoval, že príde neskôr; poslanec Miloš Ferko
svoju neúčasť na zastupiteľstve nikomu ani neoznámil
- starosta obce prečítal program rokovania, prečítal uznesenie č. 1/28/2022
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. 2/28/2022 – 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. 3/28/2022 – 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. 1/26/2021 – bol ním schválený program rokovania OZ
- UZN č. 2/26/2021 a 3/26/2021 – boli splnené, ich plnenie
vyplývalo priamo zo schválenia
- UZN č. 4/26/2021 – bola ním zobraná správa o činnosti
na vedomie
- UZN č. 5/26/2021 – bol ním schválený návrh plánu kontrolnej
činnosti na prvý polrok 2022

- UZN č. 6/26/2021 – bol ním schválený dodatok č. 1 k VZN
k miestnemu poplatku za komunálny odpad
- UZN č. 7/26/2021 - bol ním schválený PHSR – Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja
- UZN č. 8/26/2021 – bol ním schválený návrh sadzobníka
poplatkov na r. 2022
- UZN č. 9/26/2021 – bol ním zobraný plán zasadnutí na vedomie
- UZN č. 10/26/2021 – bolo ním zobrané na vedomie vyhodnotenie
hlavných investičných úloh za r. 2021
- UZN č. 11/26/2021 – bola ním schválená odmena hlavného
kontrolóra za r. 2021
- UZN č. 12/26/2021 – bola ním schválená úprava platu starostu
obce
- UZN č. 13/26/2021 – bol ním daný súhlas s napojením kostola
na verejné osvetlenie
- UZN č. 14/26/2021 - bola ním zobraná správa o výsledku
kontroly pri doručovaní písomností na vedomie
- starosta skonštatoval, že dňa 17. 01. 2022 sa konalo zasadnutie OZ
mimo plánu – na tomto rokovaní OZ boli prijaté uznesenia /UZN/,
ktorých plnenie bolo nasledovné:
- UZN č. 1/27/2022 – bol ním schválený program rokovania OZ
- UZN č. 2/27/2022 – a UZN č. 3/27/2022 – boli splnené,
ich plnenie vyplývalo priamo zo schválenia
- UZN č. 4/27/2022 – bol ním daný súhlas k dotácii územného plánu
obce Slivník
- starosta prečítal správu o činnosti za celé obdobie od prechádzajúceho
zasadnutia OZ
- následne starosta prečítal uznesenie č. 4/28/2022 – o kontrole uznesení
a správe o činnosti – za boli 4 poslanci OZ
K bodu: 4. Rozpočtové opatrenie č. 4/2021:
- starosta hovoril o rozpočtovom opatrení /RO/, ktoré dostal každý poslanec
OZ e-mailom
– starosta vyzval poslancov OZ, aby sa vyjadrili k tomuto bodu – nikto sa
nevyjadril
- starosta prečítal uznesenie č. 5/28/2022 – OZ schvaľuje Rozpočtové opatrenie
č. 4/2021 – za boli 4 poslanci OZ
K bodu: 5. Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2019 zo dňa 21. 12. 2019:
- starosta prečítal informácie k tomuto bodu - o zvýšenie požiadala
vedúca školskej jedálne MŠ v Slivníku
- poslanec Ing. Rudolf Meško skonštatoval, že výška príspevku sa upraví

o 9 centov oproti minulému príspevku
- starosta obce prečítal uznesenie č. 6/28/2022 – OZ schvaľuje Dodatok č. 2
k VZN č. 3/2019 zo dňa 21. 12. 2019 – za boli 4 poslanci OZ
K bodu: 6. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce:
- hlavný kontrolór Ing. František Feďák prečítal stanovisko k rozpočtu
obce
- rozpočet je prebytkový – približne o 3.200,- €
- bežný rozpočet je tiež prebytkový – o 6.033,- €
- kapitálový rozpočet je schodkový – 32.653,- €
- hlavný kontrolór obce odporúča schváliť rozpočet obce na r. 2022 a rozpočty
za r. 2023 a 2024 zobrať na vedomie
- starosta obce prečítal uznesenie č. 7/28/2022 – OZ berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce a dal o tom hlasovať –
za boli 4 poslanci OZ
K bodu: 7. Rozpočet obce na r. 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024:
- starosta obce hovoril o rozpočte a zároveň vyzval poslancov OZ,
aby sa vyjadrili k tomuto bodu – nikto sa k tomuto bodu nevyjadril
- poslanec Ing. Rudolf Meško mal otázku, o koľko sa zvýšia mzdy – starosta
odpovedal, že o 3 % - od 01. 07. 2022
- starosta obce prečítal znenie uznesenie č. 8/28/2022- Obecné zastupiteľstvo:
a/ schvaľuje – rozpočet obce na r. 2022 bez výhrad – za boli 4 poslanci
OZ
b/ berie na vedomie – rozpočet s výhľadom na r. 2023 a 2024 – za boli
4 poslanci OZ
K bodu: 8. Plán hlavných investičných úloh na r. 2022:
- starosta obce prečítal plán hlavných investičných úloh na r. 2022
- poslanec Juraj Migeľ mal dotaz ohľadom kanalizácie
- poslanec Ing. Rudolf Meško mal otázku, či vysúťažené sumy budú platiť
aj v r. 2022
- poslankyňa Janette Mackaničová mala otázku ohľadom obrubníkov
na cintoríne – svojpomocne – aktivační pracovníci chýbajú, dvaja odišli
- poslanec Ing. Rudolf Meško mal dotaz, v akom stave je žiadosť ohľadom
územného plánu
- starosta obce prečítal znenie uznesenie č. 9/28/2022 - OZ schvaľuje plán
hlavných investičných úloh na r. 2022 – za boli 4 poslanci OZ

K bodu: 9. Diskusia:
- poslankyňa Janette Mackaničová sa pýtala hlavného kontrolóra ohľadom
odpadov /UZN č. 12/26/2021/ - hlavný kontrolór sa k tomu vyjadrí
v nasledujúcom zastupiteľstve
- poslankyňa Janette Mackaničová mala dotaz ohľadom zvýšenia platu,
že bol neprávom zvýšený plat starostu, nech to hlavný kontrolór prehodnotí
do ďalšieho zastupiteľstva
- starosta obce sa vyjadril, že má zoznam 48 občanov na zníženie alebo
odpustenie poplatku za odpad - následne k tomu prebehla diskusia
- poslanec Ing. Rudolf Meško navrhol, aby bol na multifunkčnom ihrisku
kôš na plasty, lebo je tam veľa odpadu
K bodu: 10. Záver:
- starosta ukončil rokovanie OZ o 18:10 hod a poďakoval prítomným
poslancom za účasť a aktivitu

Zapisovateľ:
Ing. Rudolf Meško

__________________________

Overovateľ zápisnice:
Ignác Kotos

__________________________

V Slivníku dňa 18. februára 2022

Ing. Ján Michalko
starosta obce

