Zápisnica zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Slivníku,
konaného dňa 30. augusta 2019 o 19:00 hod 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:
- zasadnutie otvoril a viedol starosta obce
- po prečítaní programu bol podaný návrh na doplnenie programu v „Rôznom“
o liste pána F. pani poslankyňou J. Mackaničovou
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 z predchádzajúceho OZ /viď príloha/
- p. poslanec M. Novák dotazoval zlé zasadenie zrkadiel, nakoľko to, čo je tam,
je nepostačujúce pri výjazde z vedľajšej cesty na hlavnú cestu
- p. starosta vysvetlil, že uvedené zrkadlá schvaľovala komisia na to určená
a požiada o doplnenie ďalšieho
- p. M. Novák dotazoval, prečo p. starosta nepozval do výberových konaní
aj niektorých poslancov, nakoľko nie sú informovaní
- OZ v Slivníku berie na vedomie správu o kontrole predchádzajúcich uznesení
spolu s pripomienkami
K bodu: 4. Zhodnotenie 720. výročia obce:
- starosta oboznámil prítomných s príjmami a výdavkami obecného dňa v Slivníku
a zároveň uviedol, že z obecného rozpočtu nás akcia stála =900,- €
- OZ berie na vedomie informáciu o zhodnotení 720. výročia obce

K bodu: 5. Rozpočtové opatrenie č. 2, 3:
- rozpočtové opatrenie č. 2 – viď príloha
- rozpočtové opatrenie č. 3 – viď príloha
- p. kontrolór uviedol, že uvedené opatrenia sú v právomoci starostu a všetko je v súlade
s § 14 zákona č. 583/2004
- OZ v Slivníku berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. 2, 3
K bodu: 6. Zmena VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevkov v školách
a školských zariadeniach:
- starosta oboznámil, že naša škola patrí do pásma č. 3, kde dotácia štátu je 1,20 €
a rodič dopláca čiastku 1 cent
- zároveň oznámil bod vo VZN č. 1/2019, ktorý sa mení /viď príloha/
- OZ berie na vedomie návrh zmeny VZN č. 1/2019 /viď príloha/
K bodu: 7. Mesiac úcty k starším - príprava:
- OZ v Slivníku schvaľuje mesiac úcty k starším pre ročníky 65 rokov vrátane a staršie,
zabezpečenie darčekových predmetov do 5,- €, program, pohostenie
K bodu: 8. Informácie o prácach naviac na stavbe starej školy:
- starosta oboznámil OZ o prácach naviac /viď príloha/
- OZ v Slivníku berie na vedomie informáciu o práci naviac na budove starej školy
a poveruje starostu obce, aby urobil dodatok k zmluve a doriešil splátky
- uznesenie bolo jednomyseľne schválené
K bodu: 9. Rôzne:
- k listu pána F.:
- OZ berie na vedomie žiadosť o informovanie občanov o VZN
- k listu od MsÚ TV – pána R. J.:
- sťažnosť k podnikaniu a rekonštrukcii susednej budovy
- p. R. Meško uviedol, že keď je to skolaudované, čo my tu teraz vyriešime
- p. M. Novák taktiež uviedol, že to nie je v našej kompetencii
- p. M. Onder navrhol vec postúpiť stavebnému úradu na prešetrenie,
nakoľko je to v ich kompetencii
- OZ berie na vedomie list pána R. a ukladá starostovi, aby prešetril,
či stavebné povolenie nebolo vydané s rozporom stavebného zákona
- k preložke regulátora na Birčianskej ulici, č. d. 156:
p. starosta oboznámil OZ o potrebe vykonania preložky regulátora
na Birčianskej ulici
- p. M. Onder uviedol, aby p. starosta nazrel do dokumentácie, či regulátor je tam,
na tom mieste, kde je zakreslený v projekte, a následne sa to bude riešiť
podľa výsledkov zistení
- OZ doporučuje riešiť porovnanie projektovej dokumentácie so skutočným stavom
- príprava na 15. 09. 2019 – Osuheď:
- OZ ukladá starostovi obce a poslancom, aby zabezpečili ozvučenie, centrálu, stoly,
stoličky

K bodu: 10. Diskusia:
- pani M. K. žiadala p. starostu na oficiálnom profile obce, aby sa častejšie vyjadroval
ku komentárom, lebo vznikajú nedorozumenia medzi ľuďmi
- pani M. S. dotazovala, v akom časovom horizonte sa vyrieši preložka regulátora
na Birčianskej ulici - starosta vysvetlil, že všetko záleží na lehotách a odpovediach
od kompetentných
- pán M. F. dotazoval obecné kamery, či je možnosť si pozrieť záznamy v tme
a kto je na to preškolený
- pani J. dotazovala, že je potrebné, aby kamery snímali hlavne v noci a nie cez deň
- p. R. Meško oboznámil o projekte „Pracuj v školskej kuchyni“
- pán R. K. poďakoval poslancom p. J. Mackaničovej, p. Novákovi a p. M. Onderovi,
že problémy riešia osobne na zastupiteľstve a nie na facebooku
K bodu: 11. Záver:
- zasadnutie OZ bolo ukončené o 22:15 hod
- starosta obce poďakoval prítomným za účasť.
Zapisovateľ:
Janette Mackaničová

__________________________

Overovatelia zápisnice:
Ignác Kotos __________________________
Milan Novák __________________________

V Slivníku dňa 30. augusta 2019
Ing. Ján Michalko
starosta obce

