Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dńa
27.8.2008
Prítomní: viď prezenčnú listinu
Neprítomní:p. Grisáková, p Guspanová, p. M. Kopnická, p. Sýkorová

Prítomných privítal starosta obce Michal Pačan a skonštatoval že zastupiťelstvo je
uznášnania schopné, Ďalej navrhol vsunúť do programu bod č. 4 – Inormácia o miestnom
rozhlase. Poslanci jednohlasne schválili program zasadnutia doplnený o bod č.4
Progam:
1. Otvorenie
2. Určenie overovateĺov zápisnice
3. Kontrola prijatých uznesení
4. Informácia o miestnom rozhlase
5. Odpredaj obecného pozemku
6. Dni Sloviniek
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver
K bodu č. 2: Za overovateľov zápisnice boli určení p. Nemčík a p. Nunhart
K bodu č. 3: Pani zástupkyňa starostu obce Kopnická Gabriela previedla kontrolu
prijatých uznesení č. 3 zo dňa 12.4.2008 a č.4 zo dňa 11.6.2008. Konštatovala že z
uznesenia č. 3 nebol splnený bod o príprave návrhov na nzvy ulíc v našej obci.
Zodpovední boli poslanci OZ. Po rozprave pán starostarozhodol zvolať pracovné stretnutie
k tejto otázke na mesiac november 2008. Ostatné body uznesenia boli splnené.
Uznesenie č. 4 bolo splnené.
K bodu č. 4: Na zasadnutie bol prizvaný Ing Makara – odborník v oblasti verejného
ozvučenia. Predniesol poslancom tri návrhy na výstavbu miestneho rozhlasu. Poslanci po
dlhej diskusii s ing. Makarom jednohlasne rozhodli o realizácii výstavby nového miestneho
drôtového rozhlasu OMEGA 8, realizáciu prevedie firma MK rozhlas Sabinov do konca
roku 2008.
K bodu č.5: Na OU prišli žiadosti o odpredaj obecného majetku. P. Bardovič s manželkou
si dňa 23.7.2008 podali žiadosť o odpredaj parcely č. 466/3 o výmere 36m2 v k.u. Nižné
Slovinky vedej na LV č.1. Poslanci jednohlasne osuhlasili odpredaj tohto pozemku.
Dńa 25.6.2008 ing Bencko požiadal o odpredaj časti parciel č.102 a č.265 o výmere
68m2 k.u. Nižné Slovinky vedených na LV č.1. Poslanec J. Seman odporúčal p. Starostovi
obce uzatvoriť dohodu s ing Benckom o výmene časti pozemku pod čajovňou lyžiarskeho
vleku, nakoľko ing Bencko je majiteĺom tohto pozemku.
Dńa 28.4.2008 p. Šomšáková podala žiadosti na OU o odpredaj parcely č. 882/10 o
výmere 1067m2 vedenom na LV č. 1 a časti pozemkov 227/1 o výmere 62m2 a č. 227/2 o
výmere 73m2 vedených na LV 187 k.u. Nižné Slovinky. Starosta obce doporučil vyslať na
tvar miesta finančnú komisiu.
K bodu č.6: pán starosta predniesol návrh programu osláv 640. výročia prvej písomnej
zmienky o našej obci pod názvom Dni Sloviniek, ktoré by sa mali konať v dňoch 9-14
septembra 2008. Organizáciou týchto osláv poveril pán starosta kultúrnu komisiu OZ.

Predseda kultúrnej komisie navrhol termím prvého pracovného stretnutia poslancov
ohľadom osláv na deň 1.9.2008
K bodu č. 7: Dńa 25.8.2008 došla na OU žiadosť o úhradu škody na súkromnom majetku
pri povodni dňa 24.7.2008 od ing Rabára. Starosta obce konštatoval že miestny vodný tok
nie je majetkom obce tak si túzo náhradu škody ing Rybár musí uplatňovať na Krajskom
úrade v Košiciach.
Pani zástupkyňa starostu obce upozornila na prípravu invemtúry obecného majetku k
31.12.2008 podĺa odporúčania invemtrnej komisie na nové prečíslovanie hnuteĺného
majetku obce. Na ďalšom zasadnutí OZ sa určí presný termím konania inventúry,
inventarizačná komisia a zodpovedná osoba za priebeh inventúry.
K boduč. 8: Pán starosta otvoril diskusiu, kde poslanci diskutovali hlavne o programe
osláv 640 výročia prvej písomnej zmienky o našej obci.
K bodu č. 9: Pán starosta poďakoval poslancom za účasť a ukončil zasadnutie Obecného
zastupiteĺstva.

