Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 11.06.2009

Prítomní: viď prezenčná listina
Neprítomní: Guspanová, Dejmutová, M. Kopnická, M .Pačan

Prítomných privítala zástupkyňa starostu obce G.Kopnická a otvorila zasadnutie.
Skonštatovala že OZ je uznášaniaschopné . Poslanci jednohlasne schválili program
zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola prijatých uznesení
4. Žiadosť o poskytnutie pôžičky
5. Žiadosti o odpredaj obecného pozemku
6. Zmluva o výpožičke malého vodného toku
7. Titilombom
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver

K bodu 2./
Za overovateľov zápisnice boli určení p. Sýkorová a p.Nemčík.
K bodu 3. /
Zástupkyňa starostu obce previedla kontrolu prijatých uznesení.
Uznesenie č.1/2009 – C- Ukladá :
K bodu 1./ - bolo zvolané stretnutie poslancov OZ a projekčného tímu IKF ohľadom
pripomienkovania štúdie k projektu „ Revitalizácia centra obce Slovinky„.
K bodu 2./ - komisia bola na tvare miesta a p. Graban odstúpil od žiadosti o odpredaj
pozemku.
K bodu 3./ - relácia bola odvysielaná v MR.
K bodu 4./ - prebehlo stretnutie riaditeľky ZŠ a MŠ spolu zo zástupcami obce
a dospelo sa k záveru vstúpenia obce Slovinky do Obvodného školského úradu
v Krompachoch.
K bodu 5./ - relácie boli odvysielané v mesiaci máj a jún 2009 a boli vyvesené
upozornenia na úradných tabuliach.
K bodu 6./ - uznesenie nebolo splnené, termín bol preložený do konca júna 2009.
K bodu 7./ - upozornenie nebolo vyhlásené v MR, nakoľko neboli určené miesta na
vytvorenie skládok . Komisia životného prostredia vyhľadá nehnuteľnosti na vytvorenie
týchto skládok a po ich označení bude tento oznam vyhlásený v MR. OÚ bude tento odpad
následne zvážať a spracovávať.
Uznesenie č.2/2009
K bodu1./ - geodetické práce na zameranie cesty prebehli v mesiaci apríl a bolo zistené ,
že tok potoka nezasahuje do cesty.

K bodu 2./ - bol predĺžený termín na riešenie tohto problému , ktorý bol podstúpený
právnikovi, nakoľko je viac vlastníkov tejto nehnuteľnosti.
K bodu 3./- odstránenie mostu pri pani Semanovej je naplánované na mesiac jún po
dohode s dodávateľom prác.
K bodu 4./- poslanci p. Nemčík, p.Sýkorová, a p. Guspánová predložili návrhy na
potrebu vyasfaltovania ciest vo svojom rajóne. Z návrhov bola jednohlasne schválená oprava
MK –Štreka od č.d. 406- po č.d. 435 , a od č.d. 437 až č.d. 456.
K bodu 4./
Pán Chudiak požiadal OÚ o finančnú výpomoc na úhradu SP poistného na dôchodkové
poistenie za chýbajúcu dobu poistenia, a tak splnil zákonnú podmienku priznania invalidného
dôchodku . Invalidita vznikla v mesiaci november 2008. Po priznaní dôchodku bude mu suma
priznaná spätne a bude vrátená na OÚ.
Poslanci rozhodli schváliť túto žiadosť za prísnych podmienok. Zmluva bude spísaná
právnikom, je potrebná záruka tretej osoby , že v prípade neschopnosti splatiť dlh do konca
roka 2009 preberie záväzky pána Chudiaka na seba. Bude podpísaná plná moc na prevzatie
financií zo SP pre Ing.Krajňákovú. Toto rozhodnutie poslancov podporil fakt, že p.Chudiak
má vysporiadané všetky pozdĺnžnosti voči OcÚ v Slovinkách.
Pani Žaneta Tulejová podala na OcÚ žiadosť o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci.
Poslanci zamietli túto žiadosť, nakoľko nebola podrobne vysvetlená situácia v akej sa
nachádza . Rodina p.Tulejovej nemá uhradené pozdĺžnosti voči OcÚ v Slovinkách.
K bodu 5./
Pán Karolčík požiadal OcÚ o odpredaj parcely č.900/5 v kat. území Nižné Slovinky. Bude
vyslaná finančná komisia na prešetrenie tejto žiadosti.
MUDr. Uhrinová zaslala na OÚ žiadosť o odpredaj obecného pozemku o výmere cca
308m2 za účelom výmeny parcely s gréckokatolíckou cirkvou, z dôvodu uskutočnenia
odvodňovacích prác pre záchranu rodinného domu. Žiadateľka objasnila poslancom dôvod
žiadosti a poslanci túto žiadosť schválili.
K bodu 6./
Žiadosť o výpožičku malého vodného toku. V rámci projektu regulácie Gelnického potoka
je potrebné so správou vodného toku t.j. Lesy SR, podpísať nájomnú zmluvu. Poslanci
súhlasili s podpísaním tejto zmluvy.
K bodu č.7./
Zástupkyňa starostu obce oboznámila poslancov so sľúbenou účasťou súborov na folklórne
slávnosti Titilombom. Prebiehajú rokovania s niektorými súbormi. Poslanci prebrali niektoré
organizačné záležitosti, a predseda kultúrnej komisie má za úlohu zvolať zasadnutie komisie
a určiť povinnosti poslancov na tomto podujatí.
K bodu č.8/
Bola zaslaná žiadosť pani Zdeny Pignaty na opravu cesty časť Štreka a mosta pri Legoch.
Žiadosť bola prejednaná poslancami už v predchádzajúcom bode , kde schválili asfaltovanie
časti cesty Štreka. Bola prejednaná výstavba mostu v časti Legy. Poslanci rozhodli do konca
roka 2009 dať vypracovať štúdiu a projekt na nový most Legy a v roku 2010 vybudovať
nový most.
Grécko-katolícka cirkev – farnosť Slovinky požiadala OZ o finančný príspevok v sume
1660 € na dofinancovanie odborných reštauračných prác na obnovu ikonostasu. Poslanci túto
žiadosť schválili.

Pani Prelichová požiadala OÚ o zakúpenie 17m dlhej rúry na odvod vody ktorá vyviera zo
svahu. Na tvar miesta a prešetrenie žiadosti bude vyslaná komisia životného prostredia .
Predseda kultúrnej komisie informoval poslancov o pripravovaných folklórnych
slávnostiach Ozveny zeme, ktoré sa organizujú v spolupráci s humanitnou spoločnosťou
„ Humanita pre život „ , dňa 28.06.2009 o 16 00 hod. v amfiteátri OcÚ v Slovinkách.
Prejednali sa organizačné záležitosti tejto akcie. Poslanci schválili zakúpenie 5 ks pivných
súprav a 2 ks veľkých plátených prístreškov- stanov a 100 litrového kotla.
K bodu č.9/
Pani Karpinská Mária požiadala o vyjadrenie k riešeniu sťažnosti jej mamy pani
Brutovskej. Komisia životného prostredia riešila problém susedských vzťahov p.Brutovskej.
Bude jej zaslaná kópia zápisu a záver komisie zo šetrenia na tvare miesta.
Boli prejednané sťažnosti na obyvateľov v časti obce Kolónia, že nevlastnia smetné
nádoby a odpad je vyvážaný na divoké skládky pri obci. Finančná komisia prevedie kontrolu
kuka nádob v tejto časti obce.
Pán Nunhart poznamenal, že je potrebné riešiť problém otvoreného kanálu pri p. Benckovi
Jozefovi a vyčistenie brehov potoka, nakoľko sú tam ešte nánosy z povodní.
Ďalším problémom je aj poškodený poklopový kanál pri p.Kovalčíkovi.
Pani Grisáková predniesla sťažnosť občanov na upchatý odvodňovací kanál za rodinnými
domami pod Horbkom.
Pán Seman požiadal o vysprávku zničených ciest po povodniach v časti obce Rínok.
K bodu č. 10/
Zástupkyňa starostu obce poďakovala poslancom a hosťom za účasť na zasadnutí
a ukončila ho.

