Zápisnica zo zasadnutie Obecného zastupiteľstva
konaného dňa 11.3. 2009

Prítomný: viď prezenčná listina
Neprítomný : Sýkorová, Guspanová

Prítomných privítal a zasadnutie otvoril starosta obce Michal Pačan a skonštatoval že Obecné
zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Zastupiteľstvo jednohlasne schválilo program zasadnutia.
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia
Určenie overovateľov zápisnice
Kontrola prijatých uznesení
Závierka roku 2007
Správa kontrolóra
Prerokovanie zámeru „ Revitalizácia centra obce Slovinky“
Rôzne
Diskusia
Záver

K bodu č.2 – Za overovateľov zápisnice boli určený p. Dejmutová a p. Grisáková
K bodu č.3 - Zástupkyňa starostu obce previedla kontrolu prijatých uznesení č. 7/2008.
Správa starostu obce o odbere elektrickej energie nebola predložená s dôvodu nekompletných doložených
materiálov k tejto problematike. Termín bol preložený do konca marca 2009.
K bodu č. 4 – Pani ekonómka Ing Anna Krajňáková predniesla závierku roka 2008 po jednotlivých
položkách rozpočtu. Táto závierka roka 2009 bola jednohlasne schválená obecným zastupiteľstvom.
K bodu č. 5 – Kontrolór obce ing Vladimír Vaščák predniesol správu k závierke roka 2008 a dal návrh
obecnému zastupiteľstvu prijať uznesenie a prebytok z roku 2008 odviesť do rezervného fondu
obce.
K bodu č. 6 – Poslancom OZ bola predložená štúdia na realizáciu centra obce Slovinky na pripomienkovanie
a prednesenie svojich návrhov. Za základne tejto štúdie poslanci pripomienkovali niektoré body štúdie a to
dokončenie chodníka v okolí gréckokatolíckeho farského úradu. Zväčšenie parkoviska alebo spevnenie
plochy pred základnou školou v Slovinkách. Prehodnotiť výstavbu detského ihriska v blízkosti
gréckokatolíckeho kostola nakoľko sa v tejto oblasti nachádza septik ZŠ V Slovinkách. Do tejto centrálnej
zóny zakomponovať sochu patrónky baníctva sv. Barboru. Boli prednesené aj návrhy na vybudovanie
fontány v tejto centrálnej časti obce. Súčasťou štúdie bola aj regulácia časti gelnického potoka až do ústia
Slovinského potoka a revitalizácia zóny okolo potoka a chodník k OÚ.
Úlohou poslancov bolo túto štúdiu pripomienkovať a podať návrhy na prípadne zmeny do 14.3. 2009.
K bodu č. 7 – Na OÚ bola podaná žiadosť p. Grabana na odpredaj pozemku . Starosta obce poveril
predsedníčku komisie p. Grisákovú na zvolanie komisie na tvare miesta.
-Starosta obce dal návrh na cenník upomienok za nedodržanie termínu výpožičnej doby v Obecnej knižnici.
Návrh bol 4 upomienky v hodnote 1 upomienka 0,5 € , 2 upomienka 1,0 € , 3 upomienka 1,7 €
4 upomienka 2.3 €.
Poslanci sa dohodli že znížia počet upomienok a zvýšia ich hodnotu. 1 upomienka – 1 €, 2 upomienka – 2€
3 upomienka – 3 € s odoslaním upomienka doporučene po nerešpektovaní tejto poslednej upomienky
vymáhanie prostriedkov exekúciou. V mesiacoch marec apríl vyhlásiť v miestom rozhlase upozornenie
na tieto skutočnosti.

−

−

−
−

starosta obce predniesol žiadosť na usporiadanie akcie „OZVENY ZEME“ ako sprievodnej akcii
Halušiek v Košiciach. Tento festival Ozveny zeme sa má uskutočniť dňa 28.6 2009. Zúčastniť by sa ho
mali súbory ako je Poleno z Bratislavy, Očovan z Očovej, Slovenka zo Slovinska, ľudový súbor z
Chorvátska rozprávači Jožko a Jožka. Naša obec by sa na tomto podujatí mala finančne zúčastniť 30 %
podielom financií cca v objeme 1000 €.
zástupkyňa starostu obce predniesla správu zo zasadnutia rady školy pri MŠ v Slovinkách o vstupe obce
do obvodného školského úradu v Krompachoch. Poslanci sa rozhodli zvolať stretnutie riaditeľov MŠ a
ZŠ v Slovinkách.
K bodu č. 8 – poslanci sa rozhodli riešiť situáciu s odpadom a divokými skládkami v obci. Boli
podávané návrhy na realizáciu tohto zámeru. Prvým krokom bude relácia v obecnom rozhlase ako výzva
občanov na odstránenie divokých skládok a likvidáciu domového odpadu legálnym spôsobom. Táto
relácia bude vysielaná v mesiaci apríl cca 3x. Vyzvať občanov do konca mája odstrániť tieto divoké
skládky v obci. Komisia životného prostredia prejde celú obec za účelom kontroly a nafotenia týchto
divokých skládok. Po termíne 30 máj prejsť k oslovovaniu vinníkov znečistenia a ukladaniu pokút.
bolo upozornené na zlé dopravné značenie v obci,. Dopravné značky boli nesprávne osadené. Starosta
obce dostal za úlohu konzultovať túto skutočnosť s Dopravným inšpektorátom v SNV.
Poslanci predniesli návrh vytvorenie skládok konárov z orezávania stromov v záhradách občanov a
následné vypratanie týchto skládok zamestnancami obce

K bodu č. 9 – Starosta obce poďakoval poslancom za účasť a ukončil zasadnutie.

