Zápisnica z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Slivníku,
konaného dňa 15. novembra 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:
- zasadnutie OZ otvoril a viedol p. Ing. Ján Michalko, starosta obce, ktorý privítal všetkých
prítomných
- za schválenie programu boli 6 poslanci – z počtu 6
K bodu: 2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

- za návrhovú komisiu: - Matej Kotos
- Miloš Onder
- za zapisovateľku:

- Janette Mackaničová

- za overovateľov:

- Ignác Kotos
- Milan Novák

- OZ schválilo uznesenie o návrhovej komisii: p. M. Onder, p. M. Kotos
- OZ berie na vedomie, že starosta určil za zapisovateľa: p. J. Mackaničová,
za overovateľov: p. I. Kotos, p. M. Novák
K bodu: 3. Kontrola uznesení a správa o činnosti OÚ od predchádzajúceho zasadnutia OZ:
- starosta oboznámil prítomných o kontrole uznesení a správe o činnosti OÚ
od predchádzajúceho zasadnutia OZ /viď príloha k zápisnici/
- OZ berie na vedomie vyššie uvedené
K bodu: 4. Rozpočtové opatrenie č. 4, 5:
- p. kontrolór uviedol, že uvedené opatrenia obec uskutočnila v rámci právomoci starostu
obce
- OZ berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 4 a 5
K bodu: 5. Zmena stravného od 01. 07. 2019:
- OZ v Slivníku schvaľuje stravné lístky v hodnote =3,90 € pre zamestnancov úradu

K bodu: 6. Návrh zmien a doplnkov Územného plánu Obce Slivník:

- p. M. Novák uviedol, že áno, je za zmenu ÚPN, ale nie každý rok – navrhuje
zozbierať viac pripomienok a tak to riešiť, nakoľko všetko niečo stojí
- p. I. Kotos navrhuje vyžiadať od rod. Sokolovej oznámenie, kde im zasahujeme
do pozemkov
- OZ ruší uznesenie o zmene ÚPN obce Slivník
- OZ schvaľuje obstaranie zmien a doplnkov ÚPN obce Slivník podľa doplnkov
občanov obce
K bodu: 7. Rôzne:

- návrh na prípravu osláv 75. výročia oslobodenia obce:
- p. starosta navrhol možnosť uskutočnenia osláv
- OZ schvaľuje návrh na prípravu 75. výročia oslobodenia obce
na január 2019, pričom termín sa upresní neskôr
- informácia o stave finančných prostriedkov:
- p. starosta oboznámil prítomných o stave finančných prostriedkov
- OZ berie na vedomie informáciu o stave finančných prostriedkov - viď
príloha
- riešenie kompostoviska:
- p. Mackaničová navrhla, že namiesto kompostoviska treba urobiť ihrisko
detské – napr. pre matky s deťmi a zároveň uviedla, že kompostovisko máme
na zbernom dvore
- OZ schvaľuje zriadiť kompostovisko na pozemku obce – p. č. 1836
a p. č. 461/14 v k. ú. Slivník
- riešenie osvetlenia ulice na starý cintorín:
- OZ schvaľuje zabezpečiť stĺpy a svetlá v počte 3 ks
K bodu: 8. Diskusia:

- p. M. S. dotazoval už prejednávaný pozemok, kto vráti náklady občanom,
ktorí na pozemku už investovali
- zároveň oznámil, že čo sa týka osvetlenia, je ochotný pomôcť pri realizácii
- p. Š. J. dotazoval, že ÚPN bolo robené o nás bez nás – prečo? – a nesúhlasí s ním
- p. I. Kotos navrhoval upraviť potok Slivník a navrhoval znova upraviť elektrické
káble na Parádnej ulici
- p. M. Onder pripomína údržbu prietoku pri križovatke po cestu

- p. I. Kotos sa informoval, na základe podnetu občanov, či p. Fogaráš má povolenie
na kameru
- p. starosta uviedol, že áno, má písomný súhlas s tým, že kamera bude snímať
len ich súkromný pozemok
- p. J. uviedla, že obec disponuje s elek. kompostované zariadením – poskytla aj
faktúru, ktorú má starosta preveriť a dá vedieť na nasledujúcom OZ
- p. Mackaničová navrhla premiestniť úradnú tabuľu na Hlavnú ulicu
- p. Mackaničová dotazovala, na návrh rodičov, či obec bude robiť Mikuláša
- platenie stravného šekom
- ukončenie ihriska na ZŠ a MŠ
- p. R. Meško dotazoval, v akom štádiu je riešenie školského klubu
- p. starosta uviedol, že by chcel uviesť školský klub do činnosti od septembra 2020
- p. J. navrhla urobiť zber konárov po obci obecným traktorom
- p. I. Kotos dotazoval odkúpenie pozemku p. K.
- p. Š. J. navrhol odkúpiť pozemok od p. M. v šírke 2 m
- p. Mackaničová dotazovala cestné retardéry, nakoľko občania sa sťažujú na rýchlo
prechádzajúce autá
K bodu: 9. Záver:

- OZ sa ukončilo o 20:55 hod
- starosta obce poďakoval prítomným za účasť
Zapisovateľ:
Janette Mackaničová

__________________________

Overovatelia zápisnice:
Ignác Kotos __________________________
Milan Novák __________________________

V Slivníku dňa 15. novembra 2019
Ing. Ján Michalko
starosta obce

