Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 24.09.2009

Prítomní : viď prezenčná listina
Neprítomní: p.Nemčík, p.Dejmutová, p.Sýkorová

Prítomných privítal a zasadnutie otvoril starosta obce p. Michal Pačan. Skonštatoval, že
zastupiteľstvo je uznášania schopné. Starosta obce navrhol zmeniť poradie bodov programu
a ako 3. bod programu prerokovať „ Vstup obce do MASKY – Miloj Spiš“. Poslanci súhlasili
s presunutím tohto bodu a jednohlasne schválili program zasadnutia.
Program: 1./ Otvorenie
2./ Určenie overovateľov zápisnice
3./ Vstup obce do MASKY – Miloj Spiš
4./ Kontrola prijatých uznesení
5./ Odpredaj obecného majetku
6./ Odkúpenie pozemku od SPF
7./ Rôzne
8./ Diskusia
9./ Záver

K bodu č.2/
Za overovateľov zápisnice boli urční p.Grisáková, p.Guspanová
K bodu č.3/
Starosta obce privítal p. Sivačka- manažéra MASKY – Miloj Spiš. Pán Sivačko predstavil
združenie obci nášho regiónu s cieľom spolupracovať na integrovanom rozvoji vidieckého
územia v našom regióne. Je to združenie 15. obcí susediacich katastrálnych území. Vstupný
poplatok do združenia obcí – Miloj Spiš je 1€ za obyvateľa. Poslanci hlasovali za vstup obce
do Miestnej akčnej skupiny. Hlasovanie poslancov bolo nerozhodné a vstup do MASKY
nebol schválený.
K bodu č.4/
Zástupkyňa starostu obce previedla kontrolu prijatých uznensení.
Uznesenie č.3
Add.1 – Komisia životného prostredia v tejto veci nezasadala . Predseda komisie navrhol
vyhlásiť do miestneho rozhlasu reláciu o jesennom upratovaní a zákaze hádzania orezaných
konárov do velkoobjemových kontajnerov . Orezané konáre občania uložia na viditeľné
miesto a zamestnanci OÚ by následne uskutočnili ich zber a spracovanie.
Add 2.1 – Zasadnutie finančnej komisie sa neuskutočnilo a predsedníčka komisie ma za
úlohu previesť nápravu do dňa 15.10.2009.
Add 3.-4.- Komisia kultúry a športu tieto zasadnutia uskutočnila a podieľala sa na príprave
kultúrných akcií.
Add 5. – Na projekte mostu Legy sa priebežne pracuje.

Add 6. – Komisia životného prostredia bola na tvare miesta a doporučila vyhovieť žiadosti
pani Prelichovej.
Add 7. – Uznesenie o kontrole kuka- nádob v časti obce Kolónia nebolo splnené.
Predsedníčka finančnej komisie má za úlohu uskutočniť jeho plnenie do konca októbra 2009.
Add 8. – Poklopy pri p. Kovalčíkovi a p. Benckovi boli riešené a tento bod uznesenia bol
splnený.
Add 9.- V mesiaci júl sa začali práce na vyčistení odvodňovacieho kanála Horbok, ale
vyskytli sa problémy s odtokom vody cez miestnu komunikáciu . Bolo nutné riešiť tento
problém, nakoľko neodtekajúca voda zapáchala. Kanál bol výškopisne zameraný
a spracováva sa projekt.
Add 10. – Vysprávka ciest v časti obce Rínok nebola realizovaná. Termín sa preložil do
konca roku 2009.
K bodu č.5/
Pán Marián Horváth podal žiadosť na OÚ o odkúpenie parcely č. 536 v k.ú. Vyšné
Slovinky. Na prešetrenie žiadosti bola vyslaná finančná komisia. Ďalšiu žiadosť podal pán
František Csomor na odkúpenie parcely č. 382/11. Finančná komisia bola vyslaná aj na
prešetrenie tejto žiadosti.
Ing. Marián Mnich podal žiadosť na odkúpenie parcely 1914/3 podľa GP, ktorú využije ako
prístupovú cestu k svojmu pozemku. OZ rozhodlo odpredať túto novovytvorenú parcelu
o výmere 102 m2 za úradnú cenu 1,66€ za l m2.
K bodu č.6/
Starosta obce navrhol poslancom prerokovať odkúpenie časti parcely č.2240 , na ktorej sa
nachádza prístupová cesta k ZŠ v Slovinkách. Táto parcela je v majetku SPF. Táto cesta bola
riešená formou nájmu pri spracovávaní projektu „ Revitalizácia centra obce“. Poslanci
rozhodli neriešiť teraz odkúpenie pozemku.
K bodu č.7/
- Starosta obce oboznámil poslancov s nutnosťou zriadiť inventarizačnú komisiu na
vyradenie starého a zaradenie nového majetku v MŠ v Slovinkách, nakoľko sa počas prázdnin
realizovala rekonštrukcia kuchyne a školskej jedálne. Za členov inventarizačnej komisie boli
navrhnutí p. Gabriela Kopnická, p. Jozef Seman a p. Anna Rybárová. Poslanci schválili
zloženie komisie inventarizácie majetku.
-p. J.Pačan – administrátor obecnej stránky, požiadal o sponzoring webstránky
www.poracskadolina sk. Táto stránka vytvára komplexný pohľad na využitie turizmu v okolí
Poračskej doliny a administrátor ju vytvoril a prevádzkoval na vlastné náklady. Poslanci
neschválili sponzorovanie tejto stránky.
- Na základe výberového konania na realizáciu rekonštrukcie elektrického vedenia v DK bola
na zastupiteľstve predložená zmluva o dielo s p. Jozefom Kleščom. Na základe doporučenia
projektanta bola ďalej prednesená na prerokovanie do OZ aj rekoštrukcia stropu, nakoľko
konštrukcia je už nevyhovujúca a výmena žiaroviek je možná len z vrchnej strany stropu
a hrozí nebezpečenstvo úrazu. Poslanci schválili podpísanie zmluvy, rekonštrukciu a zníženie
stropu v kinosále DK.
- Minulý rok bol schválený projekt na nenávratný finančný príspevok s fondov EU na
„Rekonštrukciu ZŠ v Slovinkách“. V týchto dňoch prebieha realizácia projektu a jednou
z podmienok získania financií je predloženie uhradených faktúr za vykonané práce a na to je
potrebný preklenovací úver. Ide o úver z DEXIA banky, ktorý poslanci jednohlasne schválili.

K bodu č.8/
Poslanci hovorili o asfaltovaní cesty Štreka. Bolo schválené asfaltovanie komunikácie.
Nakoľko po oslovení PVS ohľadom rekonštrukcie vodovodného potrubia v tejto časti obce
bol daný prísľub na realizáciu tejto rekonštrukcie ešte tento rok. P. Nunhart navrhol, že do
15.10.2009 je nutné osloviť PVS a v prípade, že nebude začatá táto rekonštrukcia, je potrebné
začať s asfaltovaním ciest. Nie každý poslanec s týmto názorom súhlasil . V prípade, že bude
vyasfaltovaná cesta a PVS začne výstavbu nového potrubia až budúci rok, dôjde k poškodeniu
nového asfaltu. Pán starosta podal informácie, že PVS hľadá teraz financie z rezervných
zdrojov, aby mohla byť rekonštrukcia uskutočnená ešte do konca roku 2009.
K bodu č. 9./
Pán starosta poďakoval poslancom za účasť na zasadanutí a ukončil ho.

