Zápisnica z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Slivníku,
konaného dňa 13. júla 2021 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 obce otvoril 23. zasadnutie Obecného zastupiteľstva /OZ/
mimo schváleného plánu o 19:04 hod, privítal prítomných a skonštatoval,
že OZ je uznášaniaschopné – z celkového počtu 7 poslancov je prítomných
5 poslancov, dvaja poslanci sa ospravedlnili
- starosta obce prečítal program pozvánky – uznesenie /UZN/ č. 1/23/2021 –
OZ schvaľuje program rokovania a dal o programe hlasovať – za 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 Janette Mackaničovú
- starosta obce prečítal k tomuto bodu UZN č. 2/23/2021 – OZ volí návrhovú
komisiu v zložení Ing. Rudolf Meško a Janette Mackaničová – za bolo
5 poslancov OZ
- za zapisovateľa určil Máriu Topolčányiovú, administratívnu pracovníčku
Obecného úradu a za overovateľov zápisnice určil poslancov Milana Nováka
a Ignáca Kotosa
– starosta obce prečítal k tomuto bodu UZN č. 3/23/2021 – OZ berie
na vedomie, že starosta určil za zapisovateľa Máriu Topolčányiovú,
administratívnu pracovníčku Obecného úradu, overovateľov zápisnice
poslancov Milana Nováka a Ignáca Kotosa a dal o tom hlasovať – za bolo
5 poslancov OZ
K bodu: 3. Obecný deň:
- starosta obce konštatoval, že keď sa poslednýkrát zišli /14. 05. 2021/,
rozprávali sa o obecnom dni
- vtedy bola situácia taká, že kultúrne akcie boli toho času pozastavené
- teraz momentálne, v tomto období, sú tieto akcie povolené – pre vonkajšie
akcie platí do 1000 obyvateľov, ktorí sa môžu stretnúť, podávanie stravy
nie je obmedzené

- na poslednom zasadnutí OZ sa rozprávali, že keď príde na to čas, že sa stretnú
k tomuto bodu a zaujmú stanovisko – preto zvolal zasadnutie mimo plánu
/nasledujúce je 06. 08. 2021, aby nebolo neskoro/
- ak chceme tento deň urobiť, treba nám zabezpečiť a pripraviť nejaké veci
- tých termínov veľa nie je a tie veci treba zabezpečiť – z augustových dátumov
prichádza do úvahy termín 22. 08. 2021 /nedeľa/
- poslankyňa Janette Mackaničová mala dotaz, že podľa epidemiologických
opatrení je potrebné zozbierať mená a telefónne čísla všetkých účastníkov
podujatia, uchovávať ich dva týždne a potom ich zničiť
- starosta obce konštatoval, že každý týždeň hlásia zmeny – o dva týždne môže
byť situácia celkom iná;, následne vyzval poslancov, aby sa k tomuto vyjadrili
- poslankyňa Mackaničová mala dotaz, že je za, ale za splnenia všetkých
podmienok
- poslanec Milan Novák mal názor, že ak by sa to malo uskutočniť, že väčšina
ľudí bude v prírode – tam by nemal obavy, pokiaľ ide o nákazu, ale ľudí,
ktorých dostaneme dovnútra – hostí, vystupujúcich, tam to mať pod kontrolou,
to aby malo byť podľa neho dostačujúce
- starosta povedal, že pre nás bude záväzná situácia, ktorá bude platná
15. 08. 2021
- poslanec Milan Novák že neostáva nič iné, ako všetko zapisovať
- starosta obce povedal, že by sa dal stôl pri vstupe a dali by sa tam napr.
dvaja ľudia, ktorí budú zapisovať
- starosta obce povedal, že by sa pripravili osnovy – zoznamy, aby sa ľahšie
zapisovalo a poslanec Novák povedal, aby sa urobili zoznamy podľa ulíc
a len by sa dopísalo číslo
- starosta obce mal dotaz, či môže ostať dátum 22. august ako Obecný deň
- starosta obce vyzval poslancov, aby vyjadrili svoje názory. či bude spoločná
svätá omša, aby oslovil farárov – poslanci Ing. Meško a Novák mali rovnaký
názor – nech sa to robí tak, ako predtým, ako to bolo pred pandémiou
- starosta obce oslovil aj našu folklórnu skupinu a zavolali by sa ešte ďalšie
2 alebo 3 obecné skupiny a predbežne volal aj humoristu Jožka Jožku
a Vargovčan, urobil by sa guľáš, zabezpečil výčap s pivom, občerstvenie
a pre mladých voľná zábava do 22:00 alebo 23:00 hodiny
- starosta obce prečítal uznesenie č. 4/23/2021 OZ schvaľuje zabezpečiť
Obecný deň na 22. august 2021 s nasledovným programom: - spoločná
svätá omša na amfiteátri, vystúpenie FS Slivničan a ďalších dvoch - troch
obecných skupín, vystúpenie Jožka Jožky s Vargovčanom, zabezpečenie stravy
pre účinkujúcich formou cateringu, pre občanov obce zabezpečiť guľáš a výčap
a ukončenie zábavou pre mladých a dal o tom hlasovať – za bolo
5 poslancov OZ
K bodu: 4. Stanovisko k vráteniu dotácie za Detské ihrisko pri ZŠ a MŠ:
- starosta obce konštatoval, že tento bod sa riešil v apríli 2021
- na Úrad vlády SR /ÚV/ boli zaslané veci, ktoré mal starosta k dispozícii

- bola urobená opätovná kontrola – celý materiál, ktorý starosta dostal, zaslal
každému z poslancov
- starosta sa vyjadril, že očakával, že vrátenie dotácie znížia aspoň na 50 %,
ale je to 100 %, čiže to, čo bolo a zároveň dodal, že do 15 dní je potrebné
podať námietky
- starosta obce otvoril k tomuto bodu rozpravu
- poslanec Ing. Rudolf Meško mal na starostu otázku, či to riešil s pánom,
ktorý pre obec robil verejné obstarávanie /VO/, myslel si, že tu bude sedieť
s nimi na zasadnutí OZ a vysvetlí im to
- starosta obce povedal, že p. Molčányi sa vyjadril, že všetko bolo v poriadku
- poslankyňa Mackaničová mala dotaz, že podľa kontrolného zoznamu,
kontrolných otázok, či p. Molčányi nevedel, čo tam má dodať
- starosta obce zopakoval, že tie veci, ktoré tu boli, tie im zaslal, ako má teraz
vytvoriť spis z r. 2017
- poslankyňa Mackaničová oponovala, že im tam chýbali konkrétne dokumenty
- starosta obce povedal, že také dokumenty prišli na obec – poslankyňa
Mackaničová mala dotaz, prečo potom na to p. Molčányi neupozornil obec,
starosta odpovedal, že nevie prečo na to neupozornil obec
- poslanec Miloš Ferko mal dotaz, že 05. 11. 2019 – požiadali o doplnenie
- starosta obce povedal, že na ÚV poslal len to, čo tu mal – poslanec Miloš
Ferko mal otázku, či už zasielal na to odpoveď - starosta obce zopakoval,
že im zaslal len to, čo tu mal, čo bolo dostupné
- poslankyňa Mackaničová mala dotaz, že v tej správe sa píše, že obec
aj splnila, čo mala, ale ÚV to nebral do úvahy, lebo neboli podpísané
oprávnenou osobou, mala preto otázku, kto podpisoval – starosta povedal,
že p. Kráľovský
- poslankyňa Mackaničová mala dotaz na starostu, prečo nepovedal poslancom,
že 08. 11. 2019 prišla kontrola
- starosta obce povedal, že to, čo pýtali, to on odoslal a po roku prišiel list
/v r. 2020 pred Vianocami/ - poslankyňa Mackaničová mala dotaz, prečo im
o tom starosta nepovedal, ale riešil to len s pánom Novákom
- poslankyňa Mackaničová mala dotaz, prečo to ostatným povedal až v marci,
keď už horel termín
- starosta obce povedal, že list prišiel pred Vianocami 2020 a bol krátky čas
na zaslanie odpovede
- poslanec Milan Novák povedal, že tam nebola žiadna špekulácia ani zo strany
starostu, ani z jeho strany – starosta dostal papiere po zasadnutí OZ a oslovil
poslanca Nováka, ako dlhoročného poslanca, či o tom niečo nevie; ďalej
konštatoval, že prebehlo výberové konanie /VK/, nebol pri tom ani jeden
z poslancov a p. Molčányi zareagoval a vyjadril sa k prvej kontrole
- starosta povedal, že ani jeden z poslancov OZ by nič by neporiešil, lebo bolo
potrebné v krátkom čase odpovedať – on ako starosta obce oslovil
p. Molčányiho a na základe toho sa to riešilo
- starosta povedal, že nevedel, že bude toto nasledovať, dal to prehodnotiť
aj právnikom a oni povedali, že mali obce, čo vracali napr. 20 %,

že oni /Úrad vlády/ neoprávnene od nás žiada 100 %, lebo ihrisko je urobené
- poslankyňa Mackaničová mala dotaz, že starosta obce mal s tým oboznámiť
všetkých a spýtala sa ho, ako to hodlá riešiť
- starosta jej odpovedal, že preto zvolal dnešné zasadnutie OZ
- poslanec Milan Novák si myslí, že čo starosta urobiť mal, to aj urobil,
nebol pri VO a odvtedy sa to rieši, ale nepodarilo sa to vyriešiť tak, ako by sme
chceli a zároveň dodal, že podstata je niekde inde – v tom, že sa udialo to,
čo sa nemalo – pri hodnotení si nikto nevšimol nejaké drobnosti, ale akonáhle
sa v tom začalo šprtať na základe podnetu občana obce Slivník, odvtedy
sa to rieši
- poslankyňa Mackaničová povedala, že prvá kontrola nebola urobená
na základe podnetu občana
- poslanec Novák povedal, že štandardná kontrola bola pred podpísaním
zmluvy – poslankyňa Mackaničová, že po podpise zmluvy - poslanec Novák
povedal, že zmluva sa nepodpíše nikdy, pokiaľ tam neprebehne kontrola –
ani peniaze by nepustili
- starosta obce povedal, že pri tom detskom ihrisku bol občan obce s televíziou,
tu sa pri tom fotilo atď. – spropagovalo sa to a potom tu bol stiahnutý spis obce
a začalo sa to riešiť a až tak sa to riešilo, že treba vracať dotáciu
- poslanec Miloš Ferko mal na starostu otázku, kto je za to zodpovedný,
či sa to bojí povedať, kto doviedol televíziu a reportérov – starosta povedal,
že on /poslanec Ferko/
- starosta obce povedal, že čo bolo vysúťažené, to tu aj je, to je urobené
- poslanec Miloš Ferko mal dotaz, či to bolo v poriadku aj po revíznej správe
- starosta zopakoval, že boli tam písané veci, ktoré bolo potrebné odstrániť –
poslanec Ferko mal dotaz, či sa aj odstránili – starosta povedal, že nie, nie je
také jednoduché, aby sem tam niečo pridávali alebo odstránili, lebo je tam
certifikát
- poslanec Novák povedal, že bol spracovaný projekt, ktorý bol odobrený,
výrobky majú certifikáty – v projekte nemôže byť niečo, čo nemá certifikát –
zaužívalo sa to v rámci celej SR, aj v Česku; nemyslí si, že je tu niečo zlé –
starosta bol pri kontrole, overil si, čo bolo v projekte, bolo aj spravené – tu sa
neporušilo nič, je tu len ten problém, že niekto myslel len na 4-ročné dieťa
a staršie, deti sa tam hrajú od začiatku, aj bez dozoru – jediný problém je,
že to bolo kvalifikované na štvor- až desaťročnéročné deti; dá sa to upraviť,
ale nie bez niekoho, kto na to vydal certifikát, to sa nedá zmeniť; urobilo sa to
tak, ako to bolo naprojektované, nebyť toho, že treba vracať peniaze,
je to v neprospech našich občanov – sú to pre obec Slivník veľké peniaze –
treba hľadať cestu – oficiálne sa prihovoriť za obec Slivník, aby sme nevracali
100 %, ale menej
- poslanec Ferko sa opýtal poslanca Nováka, či videl revíznu správu – v nej
sa píše, že uvedené výrobky neboli nainštalované podľa návodu
- starosta obce povedal, že tých 5 vecí, ktoré sa obstarali, sú tu
- poslankyňa Mackaničová prečítala zo správy, že Úrad vlády považuje zistenia
za závažné, lebo naznačujú existenciu dôvodného podozrenia manipulácie

s ponukami uchádzačov – buď počas VO, alebo po doručení správy z finančnej
kontroly, v tej správe ÚV píše, že VO nie je v poriadku a my ich ideme
presviedčať, že VO je v poriadku
- poslanec Novák mal dotaz, že to mohlo a nemohlo ovplyvniť
- poslankyňa Mackaničová mala dotaz, že ak nám VO robila firma a je
podpísaná zmluva, prečo by to mali platiť občania – za tú sumu by mohlo
byť obci niečo iné
- starosta obce súhlasí, ale mal dotaz, aké kroky podnikneme, to záleží od nás
– Janette Mackaničová mala dotaz, že treba podať podnet na orgán činný
v trestnom konaní, aby začal konanie voči neznámemu páchateľovi
a ak sa nájde vinník, dať mu to zosobniť
- poslanec Miloš Ferko chcel vidieť obálky z VO, starosta mu ich odovzdal
- starosta mal dotaz, aké sa príjme uznesenie, či obec do 15 odpovie –
poslanec Novák navrhol, aby sa dohodli tak, že starosta na to bude reagovať
- starosta obce potom prečítal UZN č. 5/23/2021 – OZ doporučuje, aby starosta
obce dal do 15 dní písomné námietky k zisteným nedostatkom a dal o tom
hlasovať – za bolo 5 poslancov OZ
K bodu: 5. Správa nezávislého audítora o výsledkoch overenia účtovnej závierky
k 31. 12. 2020:
- starosta obce konštatoval, že poslancom OZ bola táto správa zaslaná
e-mailom a následne k tomu otvoril diskusiu
- poslankyňa Janette Mackaničová mala dotaz, že podľa jej názoru táto správa
nie je v súlade so zákonom, nakoľko uvedený audítor poskytuje aj ekonomické
a mzdové poradenstvo a tým pádom porušujeme zákon a ona sa v tomto
prípade zdrží hlasovania
- starosta obce mal otázku, či má niekto aj iný názor, nikto nič nenamietal
- starosta obce sa poslankyne opýtal, či je podľa nej táto správa zlá;
nato sa starosta spýtal poslankyne, či navrhuje vymeniť audítorku, povedala,
že áno, starosta povedal, že potom niekomu krivdíme, poslankyňa
Mackaničová povedala, že komu, porušujeme zákon č. 423/2015 Z. z.
o štatutárnom audite
- starosta obce prečítal k tomuto bodu UZN č. 6/23/2021 – OZ berie
na vedomie Správu nezávislého audítora o výsledkoch overenia účtovnej
závierky k 31. 12. 2020 a dal o tom hlasovať – za boli 3 poslanci OZ,
2 sa zdržali
K bodu: 6. Diskusia:
- starosta obce otvoril diskusiu
- poslankyňa Janette Mackaničová mala dotaz, či starosta poriešil dažďovú
vodu, ktorá im preteká pozemkom a všetko sa zberá pri šachte na vodu
a preteká to do potoka, predtým to však tak nebolo, len posledné 2 – 3 roky
– starosta obce povedal, že nikto tam nič nové nerobil, je to tak, ako to bolo,

nikto nezviedol vodu na pozemok, len pri rodinnom dome p. O. sa vymenili
rúry v dĺžke 6 m
- poslanec Miloš Ferko mal dotaz, či starosta pozná poslanca KSK /Košický
samosprávny kraj/ p. Kravčíka, ktorý má program Zadržiavanie vody v krajine
- ide o stavbu hrádzok, ktoré zadržiavajú konáre, aby nevzniklo to, čo stále,
že by sa zahatal most, napr. pri daždi, pri povodniach
- k tomu mal dotaz poslanec Ignác Kotos, že ak to patrí pod Povodie Bodrogu,
môže s tým byť problém a tieto protipovodňové opatrenia sa robia mimo obce
- poslanec Ferko povedal, že aj v obci, starosta potvrdil, že to patrí
pod Povodie Bodrogu a museli by sme od nich pýtať súhlas
- starosta obce povedal, že sa bágrom prečistila Jarášová ulica
- poslankyňa Mackaničová mala dotaz, že ju oslovil jeden občan,
že keď sa hlási obecný oznam, keď je koniec oznamu, či by sa na konci
oznamu nemohlo povedať koniec oznamu, lebo potom ide hudba
a ľudia nevedia, či sa bude hlásiť ďalej alebo nie, všade to je
K bodu: 7. Záver:
- starosta obce poďakoval prítomným za účasť a aktivitu na zasadnutí OZ,
pripomenul, že najbližšie zasadnutie sa uskutoční 06. 08. 2021 a ukončil
rokovanie OZ o 20:56 hod

Zapisovateľ:
Mária Topolčányiová

__________________________

Overovatelia zápisnice:
Ignác Kotos

__________________________

Milan Novák

__________________________

V Slivníku dňa 13. júla 2021

Ing. Ján Michalko
starosta obce

