Zápisnica z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Slivníku,
konaného dňa 19. februára 2021 vo veľkej sále Kultúrneho domu v Slivníku
Prítomní:
starosta obce: Ing. Ján Michalko
poslanci OZ: viď príloha k zápisnici – Prezenčná listina
Program – podľa pozvánky
K bodu: 1. Otvorenie, schválenie programu:
- starosta obce otvoril zasadnutie OZ o 17:03 hod, privítal prítomných
a skonštatoval, že OZ je uznášaniaschopné – z celkového počtu 7 poslancov
je prítomných 5 poslancov, ospravedlnili sa poslanci p. Ignác Kotos
a Matej Kotos a zo zdravotných dôvodov sa ospravedlnil aj hlavný kontrolór
Ing. František Feďák
- starosta obce prečítal program pozvánky a dal o programe hlasovať – OZ
schválilo program rokovania – za bolo 5 poslancov OZ
- bod č. 4 programu žiadal hlavný kontrolór Ing. Feďák preložiť do budúceho
zasadnutia OZ - za bolo 5 poslancov
- poslanec Miloš Ferko žiadal doplniť program pozvánky o ďalší bod – Návrh
na kúpu auta a dal o tom hlasovať – za doplnenie tohto bodu do programu
rokovania bolo 5 poslancov OZ
K bodu: 2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa
a overovateľov zápisnice:
 starosta obce navrhol do návrhovej komisie poslancov p. Ing. Rudolfa
Meška a Juraja Migeľa a dal to tom hlasovať – za bolo 5 poslancov OZ
 za zapisovateľa určil Máriu Topolčányiovú, administratívnu pracovníčku
Obecného úradu a za overovateľov zápisnice určil poslancov Milana
Nováka a Miloša Ferka
 starosta obce prečítal uznesenie č. 3/20/2021 - OZ berie na vedomie určenie
zapisovateľa - Máriu Topolčányiovú a overovateľov zápisnice Milana
Nováka a Miloša Ferka – za bolo 5 poslancov OZ
K bodu: 3. Kontrola uznesení a správa o činnosti OÚ od predchádzajúceho
zasadnutia OZ:
- starosta obce prečítal splnenie uznesení /UZN/ od posledného riadneho
zasadnutia OZ /11. 12. 2020/ - na tomto zasadnutí boli prijaté uznesenia /UZN/,
ktorých plnenie bolo nasledovné:
- UZN č. 1/19/2020 – bol ním schválený program rokovania OZ

- UZN č. 2/19/2020 – 3/19/2020 – boli splnené, ich plnenie vyplývalo
priamo zo schválenia
- UZN č. 4/19/2020 – bola ním zobraná na vedomie správa o činnosti
obecného úradu
- UZN č. 5/19/2020 – bolo ním schválené splatenie úveru „Rekonštrukcia
obecnej budovy“ a časť univerzálneho úveru
- UZN č. 6/19/2020 – bolo ním schválené Rozpočtové opatrenie č. 4/2020
- UZN č. 7/19/2020 – bolo ním schválená zmena Rokovacieho poriadku
- UZN č. 8/19/2020 – bol ním schválený plán kontrolnej činnosti
na prvý polrok 2021
- UZN č. 9/19/2020 – bol ním schválený návrh poplatkov na r. 2021
- UZN č. 10/19/2020 – bol ním schválený návrh plánu zasadnutí OZ
na rok 2021
- UZN č. 11/19/2020 – bolo ním zobrané na vedomie vyhodnotenie
hlavných investičných úloh v r. 2020
- UZN č. 12/19/2020 – bola ním schválená odmena hlavného kontrolóra
za r. 2020, odmena bola hlavnému kontrolóri vyplatená
- UZN č. 13/19/2020 – nebolo splnené – privítanie nového roka
sa nekonalo, lebo situácia ohľadom COVID-19 to nedoľovala
- starosta obce prečítal správu o činnosti OÚ za uvedené obdobie
/viď príloha k zápisnici/
- po prečítaní správy sa starosta spýtal, či má niekto k tomuto bodu nejaké
dotazy
- poslankyňa Mackaničová mala dotaz, kto likviduje biologický odpad
z testovania - starosta odpovedal, že ho likviduje MOM-ka Kuzmice /MOM
– mobilné odberné miesto/, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu
- poslanec Migeľ mal otázku, ako je na tom naša obec percentuálne,
čo sa testovania týka – starosta obce odpovedal, že v rámci okresu je naša
obec na 2. mieste – 8 % v prepočte na obyvateľov - 62 pozitívnych
- poslanec Ing. Meško sa spýtal, či obec vie o všetkých pozitívnych v obci –
starosta odpovedal, že vieme len o tých občanoch, ktorí sa testujú v
našej obci, o ostatných pozitívnych máme len počty, ktoré nám pošle
regionálny úrad
- starosta obce prečítal uznesenie č. 4/20/2021 – OZ berie na vedomie
správu o činnosti OÚ od posledného zasadnutia OZ a dal o tom hlasovať –
za bolo 5 poslancov OZ
K bodu: 4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020:
- starosta obce konštatoval, že hlavný kontrolór Ing. Feďák žiada preložiť
tentobod do budúceho zasadnutia OZ

K bodu: 5. Rozpočtové opatrenie č. 5/2020:
- starosta obce konštatoval, že poslanci OZ dostali toto opatrenie v písomnej
podobe spolu s pozvánkou
- starosta obce konštatoval, že položky boli urobené na základe skutočného
plnenia rozpočtu ku koncu roka 2020
- rozpočet sa riadil návrhom rozpočtového opatrenia č. 5/2020
- starosta obce vyzval prítomných poslancov, aby sa vyjadrili k tomuto bodu –
nikto z prítomných poslancov nemal námietky
- starosta obce prečítal uznesenie č. 5/20/2021 – OZ schvaľuje Rozpočtové
opatrenie č. 5/2020 a dal o tomto bode hlasovať – za bolo 5 poslancov OZ
K bodu: 6. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce:
- starosta obce oznámil prítomným, že z dôvodu neprítomnosti hlavného
kontrolóra prečíta jeho stanovisko /viď príloha k zápisnici/
- hlavný kontrolór v závere svojho stanoviska odporúča Obecnému
zastupiteľstvu schváliť rozpočet na r. 2021 a hneď aj na roky 2022 a 2023
- starosta obce povedal, že v prípade otázok je hlavný kontrolór k dispozícii
poslancom na telefóne
- starosta obce sa spýtal, či má niekto k tomuto bodu nejaké pripomienky –
nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky
- starosta obce prečítal k tomuto bodu uznesenie č. 6/20/2021 – OZ berie
na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce a dal o ňom
hlasovať – za bolo 5 poslancov OZ
K bodu: 7. Rozpočet obce na rok 2021 s výhľadom na r. 2022 a 2023:
- starosta obce konštatoval, že poslanci dostali materiál spolu s pozvánkou
a tiež skonštatoval to, že za dva týždne nemal nikto z občanov v rámci
pripomienkového konania žiadne pripomienky k návrhu rozpočtu
- starosta obce konštatoval, že za dva týždne tiež nemal nikto z občanov
žiadne pripomienky k návrhu rozpočtu
- poslankyňa Mackaničová mala otázku, či starosta obce plánuje spoplatniť
satelit – starosta odpovedal, že plánuje
- starosta obce povedal, že rozpočet sa dá v priebehu roka meniť
- starosta obce prečítal uznesenie č. 7/20/2021 – OZ:
a/ schvaľuje rozpočet obce na rok 2021 bez výhrad
b/ berie na vedomie výhľad na roky 2022 a 2023
- starosta obce dal o tom hlasovať – za bolo 5 poslancov OZ

K bodu: 8. Plán hlavných investičných úloh na rok 2021:
- starosta konštatoval, že vo svojom návrhu vypísal, čo by bolo potrebné
v obci urobiť – návrh dostali poslanci spolu s pozvánkou
- starosta obce prečítal plán úloh na r. 2021:
1. pokračovanie s kanalizáciou obce
2. urobiť chodník od križovatky po cintorín
3. urobiť priekopu okolo cesty na Vyšnej ulici
4. urobiť detské preliezky v areáli starej školy – obec dostala dotáciu
od PSS /Prvá stavebná sporiteľňa/
5. oprava birčianskej cesty – dotácia od SPP
6. urobiť projekt na autobusové zastávky
7. zhotovenie vodovodnej prípojky pre požiarnu zbrojnicu
8. zmeny a doplnky ÚPN /Územný plán/ Obce Slivník
9. farbenie stĺpov verejného osvetlenia
10. zhotovenie obrubníkov - urobiť ďalšiu časť na pochovávanie
- starosta obce otvoril k tomuto bodu rozpravu
- k 1. bodu – pokračovanie s kanalizáciou – poslanec Migeľ mal otázku,
ako je to s tou kanalizáciou – starosta povedal, že s kanalizáciou je to tak,
že v januári bola podpísaná zmluva medzi KSK /Košický samosprávny kraj/
a VVS /Východoslovenská vodárenská spoločnosť/ – následne požiadal
poslanca Nováka, aby sa on k tomu bližšie vyjadril – poslanec p. Novák
sa vyjadril, že bolo poverený uznesením ohľadom vybavovania kanalizácie
ešte v minulosti
- k 4. bodu – detské preliezky - obec má prisľúbený dar od PSS vo výške
2.180,- €
- k 5. bodu – oprava birčianskej cesty – dar od Nadácie SPP – 1.500,- €
- k 7. bodu – zhotovenie vodovodnej prípojky pre požiarnu zbrojnicu –
požiarna zbrojnica má napojenie na sprchu, umývadlo, WC, chýba len
žumpa
- k 10. bodu – urobiť ďalšie sekcie zhotovenie obrubníkov
- poslanec Ing. Meško mal dotaz ešte ku kanalizácii – v akom štádiu
je podaná žiadosť – z Environmentálneho fondu by obec mala dostať –
200.000,- €
- starosta obce prečítal k tomuto bodu uznesenie č. 8/20/2021 – OZ schvaľuje
Plán hlavných investičných úloh na rok 2021 /viď vyššie uvedené znenia
bodov č. 1 – 10/ a dal o tomto hlasovať – za bolo 5 poslancov OZ
K bodu: 9. Aktualizácia PHSR /Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja/:
- starosta obce informoval poslancov OZ o tom, že obec potrebuje
zaktualizovať PHSR, keďže pôvodný je z r. 2007
- náklady na zhotovenie by boli vo výške cca 800,- € s DPH

- starosta obce sa pýtal, či má niekto k tomuto bodu pripomienky a zároveň
vysvetlil, že ak bude nový PHSR, on ho potom predloží Obecnému
zastupiteľstvu na schválenie
- starosta obce prečítal k tomuto bodu uznesenie č. 9/20/2021 – OZ schvaľuje
zaktualizovať PHSR a dal o tom hlasovať – za bolo 5 poslancov OZ
K bodu: 10. Oslobodenie od poplatku za vývoz TKO /tuhý komunálny odpad/:
- starosta obce konštatoval, že občania podali žiadosti, oslobodených
je 48 občanov, ale žiadosti boli podané asi 6
- starosta prečítal uznesenie č. 10/20/2021 – OZ schvaľuje oslobodenie
od poplatku za vývoz TKO len tým občanom, ktorí doniesli potvrdenie,
že za odpad platia inde – za bolo 5 poslancov OZ
K bodu: 11. Kúpa osobného automobilu na obecný úrad:
- tento bod do programu navrhol poslanec Ferko, ktorý sa k tomuto bodu
vyjadril:
- cestovné náklady za r. 2019 boli vo výške 2.325,01 € a za r. 2020 vo výške
1.795,29 € - navrhuje kúpiť nový automobil za cca 4.000,- € - auto
by slúžilo nielen na obecné účely, ale aj pre hasičov, spevácku skupinu
- starosta obce sa vyjadril, že by to nebolo zlé, aby obec mala auto – s tým
však súvisia aj ostatné náklady – benzín, olej, kolesá, poistka,...
- starosta obce povedal, že ak sa má zakúpiť osobné auto, tak už kombi,
aby sa dali sklopiť sedadlá – v prípade opravy kosačiek a pod.
- starosta obce tiež vyzval poslancov, aby sa vyjadrili k tomuto bodu
- poslanec Novák mal dotaz, nech sa kúpi auto, obec to potrebuje – je za to,
aby sa podala žiadosť na políciu - vyberať z áut, ktoré sú vyrábané
na Slovensku – napr. ŠKODA, KIA
- starosta obce prečítal k tomuto bodu uznesenie č. 11/20/2021 – OZ
schvaľuje kúpu ojazdeného automobilu pre obec – za bolo 5 poslancov OZ
K bodu: 12. Diskusia:
- poslanec Migeľ mal otázku, kedy bude hotový nový internet – starosta
povedal, že zmluva je podpísaná a zverejnená, malo by to byť hotové do
konca marca 2021
- poslanec Ferko – ako to je s internetovou stránkou obce – starosta povedal,
že to už je pred dokončením
- poslanec Ing. Meško mal otázku, či a kedy budú zaplátané diery na Vyšnej
ulici – starosta odpovedal, že na jar, zakúpi sa asfalt a dá sa to do poriadku
- starosta obce povedal, že sú občania zavádzaní vo veci, kde sa porovnávajú
dve rôzne zmluvy – ide o zmluvu ohľadom rekonštrukcie starej školy
a šatní OŠK – tieto dve zmluvy sú porovnávané ako jeden celok – rozdiel
medzi zmluvami je 24.000,- €, ďalej starosta povedal, že sú tam dotazy

ohľadom číslovania faktúr – raz tam písmeno bolo, raz nie – variabilný
symbol je bez písmena
K bodu: 13. Záver:
- starosta obce poďakoval prítomným za účasť a aktivitu na zasadnutí OZ
a ukončil rokovanie OZ o 19:23 hod
Zapisovateľ:
Mária Topolčányiová

__________________________

Overovatelia zápisnice:
Miloš Ferko

__________________________

Milan Novák

__________________________

V Slivníku dňa 19. februára 2021

Ing. Ján Michalko
starosta obce

