Zápisnica zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Slivníku,
konaného dňa 6. apríla 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 zasadnutia, schválenie programu:
- rokovanie OZ otvoril a viedol starosta obce
- p. Ing. Ján Michalko privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že z počtu poslancov
7 sú prítomní 6 poslanci a OZ je uznášaniaschopné
- p. starosta predložil program, doplnený Ing. R. Meškom - list od p. Vincejovej
- OZ schválilo program jednomyseľne
K bodu: 2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice:
- starosta navrhol:
Návrhová komisia:

- Matej Kotos
- Miloš Onder
- komisia bola zvolená jednomyseľne uznesením

- starosta určil za:
- zapisovateľa: - Janette Mackaničová
- overovateľov: - Ignác Kotos
- Milan Novák
- OZ zobralo na vedomie určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
K bodu: 3. Kontrola uznesení a správa o činnosti OÚ od predchádzajúceho zasadnutia OZ:
- p. starosta oboznámil prítomných s plnením uvedených uznesení /viď príloha k zápisnici/
- OZ zobralo správu na vedomie
K bodu: 4. Správa o kontrole činnosti hlavného kontrolóra za predchádzajúci rok:
- OZ berie na vedomie Správu o kontrole činnosti hlavného kontrolóra za predchádzajúci
rok
- hlavný kontrolór oboznámil OZ o činnosti hlavného kontrolóra – kontrola obce, petícií,
sťažností a ďalších činností stanovených predpismi súvisiacimi s obcou
- z každej kontroly je vypracovaná správa
- navrhuje zefektívniť vymáhanie platieb až návrhom vykonania exekúcie
- navrhuje, aby prostriedky použité z rezervného fondu boli uznesením konkretizované,
na tú ktorú konkrétnu akciu
- OZ berie na vedomie Správu o kontrole činnosti hlavného kontrolóra za predchádzajúci
rok bez výhrad

K bodu: 5. Rozpočtové opatrenie č. 1:
- p. starosta oboznámil OZ s rozpočtovým opatrením obce Slivník č. 1 /viď príloha/
- OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1
- uznesenie bolo jednomyseľne schválené
K bodu: 6. Schválenie Spoločného školského úradu /Trebišov/:
- p. starosta navrhol, aby obce Slivník pristúpila k uvedenému úradu v Meste Trebišov
- OZ schvaľuje Spoločný školský úrad pre Slivník, a to Mesto Trebišov
- uznesenie bolo jednomyseľne schválené
K bodu: 7. VZN č. 1/2019 o pravidlách na udržiavanie čistoty obce a ochranu verejnej zelene:
- OZ sa oboznámilo s úplným znením VZN č. 1/2019 o pravidlách na udržiavanie čistoty
obce a ochranu verejnej zelene
- OZ schvaľuje VZN č. 1/2019
K bodu: 8. Schválenie programu na verejné zhromaždenie:
- p. starosta oboznámil OZ s programom na verejné zhromaždenie /viď príloha/
a s dátumom – 03. 05. 2019
- OZ schvaľuje program na verejné zhromaždenie
- OZ jednomyseľne schválilo uznesenie
K bodu: 9. Prejednanie programu na 720. výročie obce:
- OZ sa zhodlo v programe na zabezpečenie 720. výročia obce:
- výčap pre občanov Slivníka – vo vlastnej réžii
- občerstvenie pre občanov Slivníka – guľáš – formou súťaže
- občerstvenie pre účinkujúcich – catering
- zábava
- ozvučenie – DJ Kurilec
- OZ schvaľuje program na 720. výročie a zabezpečenie občerstvenia na výročie obce
K bodu: 10. Prejednanie nákupu zberných nádob na sklo a plasty - 1 100 l:
- OZ schvaľuje odpredaj zberných nádob a zároveň následný nákup nových
- uznesenie bolo jednomyseľne schválené obecným zastupiteľstvom
K bodu: 11. Diskusia:
- bol prečítaný list p. Vincejovej - p. Meško s p. Kotosom dotazovali p. kontrolóra
k vyjadreniu
- p. Jana Fogaráš dotazovala, že na minulom OZ sa spomínalo, že zberné nádoby tohto typu
sa používajú v Cejkove - p. Novák reagoval, že už sme to schvaľovali pri bode č. 10
- p. Novák dotazoval odtieň farby požiarnej zbrojnice, že bolo by dobré ju zmeniť
podľa smerníc hasičov

K bodu: 12. Diskusia:
- starosta poďakoval prítomným za účasť
- zasadnutie sa skončilo o 22.10 hod.

Zapisovateľ:
Janette Mackaničová

__________________________

Overovatelia zápisnice:
Ignác Kotos __________________________
Milan Novák __________________________

V Slivníku dňa 6. aprila 2019

Ing. Ján Michalko v. r.
starosta obce

