Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Slovinkách
konaného dňa 5.8.2010

Prítomní: Viď prezenčná listina
Neprítomní: Guspanová, Nemčík, Sýkorová, Dejmutová

Prítomných privítal starosta obce a otvoril zasadnutie. Starosta obce navrhol bod číslo 5 –
príprava VZN – opatrovateľská služba vyradiť z programu a presunúť na sociálnu komisiu na
vypracovanie nového VZN a po vypracovaní zaslať poslancom pracovné materiály na
preštudovanie a doplnenie. Poslanci jednohlasne schválili program zasadnutia.
Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola prijatých uznesení
4. Titilombom.
5. Schválenie plánu hlavných úloh kontrolóra
6. Prejednanie odmien poslancov podľa novely zákona
7. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver

K bodu č. 2 - Za overovateľov zápisnice boli určený p Grisáková, p. Seman
K bodu č. 3 – Zástupkyňa starostu obce previedla kontrolu prijatých uznesení.
Bod C/1 uznesenia – kontrola osvetlenia v časti obce Kolónia – p. Nemčík , poslanec
tejto časti obce nebol prítomný na zasadnutí takže neboli podané žiadne informácie.
Bod C/2 uznesenia – osloviť p. Lenártovú aby prevzala vedenie obecnej kroniky pani Lenártová súhlasila s touto ponukou. Na ďalšie zasadnutie je potrebné pripraviť všetky
podklady potrebné k zmene kronikára.

K bodu č.4 – Predseda kultúrnej komisie podal správu o prípravách folklórnych slávností
Titilombom. Boli rozdelené úlohy pri organizovaní tejto akcie. . Bolo dohodnuté vstupné v hodnote
1€. Vstupenka bude zlosovateľná.

K bodu č.5 – Ing Vladimír Vaščák, kontrolór obce predniesol poslancom svoj plán činností na rok
2010.
1. Prevádzať mesačne kontrolu účtovných dokladov zmysle zákona o obecnom zriadení
a účtovníctve.
2. Previesť kontrolu vydaných výmerov a platenie dane z nehnuteľnosti.
3. Vykonanie previerky v ZŠ s dôrazom na vedenie účtovníctva a kontrolu účelovosti

vynaložených prostriedkov.
4. Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2009
5. Kontrola účtovnej závierky k 30.9.2010
6. Plnenie rozpočtu k 30.10.2010 a návrh na prípadné zmeny a úpravy.
7. Záverečná kontrola účtovných dokladov.
Ďalšie prípadne úlohy po poverení OZ.
Starosta obce podal návrh na doplnenie bodu č. 8 na vykonanie kontroly účtovných dokladov
a účelovosti vynaložených prostriedkov v FK Baník Slovinky v mesiaci december.
Poslanci súhlasili s týmto doplnením úloh hlavného kontrolóra obce a jednohlasne schválili
prednesený plán úloh aj s doplneným bodom.

K bodu č.6 – Podľa novely zákona 369/1990 o Obecnom zriadení poslanci prejednávali odmeny
poslancov a členov komisií z radov občanov. Poslancom OZ sa poskytuje za výkon verejnej
funkcie odmena a to zástupcovi starostu obce vo výške 149,37€. Poslanec OZ 6,64€ za účasť na
zasadnutí, predseda komisie OZ 8,30 za účasť na zasadnutí. Členom komisií z radov občanov sa
poskytuje odmena za výkon funkcie 5€ za zasadnutie.
Poslancovi možno poskytnúť aj mimoriadnu odmenu v prípade väčšej náročnosti výkonu funkcie
alebo v prípade splnenia mimoriadnej úlohy.
Poslanci schválili tieto zásady odmeňovania.

K bodu č.7 . Podľa novely zákona o Obecnom zriadení je potrebné najneskôr 9 týždňov pred
komunálnymi voľbami určiť rozsah výkonu funkcie starostu obce a počet poslancov Obecného
zastupiteľstva. Starosta obce navrhol plný úväzok na výkon funkcie starostu obce a zachovať
doterajší počet poslancov 9. Tieto návrhy boli poslancami jednohlasne schválené.

K bodu č. 8 – V rôznom poslanci prejednávali žiadosti o odkúpenie pozemkov a sťažnosti
obyvateľov obce.
p. Krajňák Jozef podal žiadosť na odkúpenie časti parcely č.876/3 v katastrálnom území
Nižné Slovinky. Po prerokovaní žiadosti starosta obce poveril predsedníčku finančnej
komisie na prešetrenie žiadosti na tvare miesta za prítomnosti predsedu komisie pre
životné prostredie.
p. Šlacká Zuzana podala žiadosť o odkúpenie časti parcely 225/1 v katastrálnom území
Vyšné Slovinky. Jedná sa o výmeru cca 25 m2 do ktorej zasahuje už asi 50 rokov stojaci
rodinný dom. Starosta obce poveril predsedníčku finančnej komisie preveril žiadosť na
tvare miesta.
prejednávala sa žiadosť o odpredaj obecného pozemku v katastrálnom území Nižné
Slovinky p. Milanovi Patzovi. Komisia bola na tvare miesta a doporučila tieto parcely
odpredať. Poslanci jednohlasne schválili tuto žiadosť. Jedná sa o parcely 2028/5 - 384 m2
a 2028/3 - 216 m2 ktoré sa odpredajú v celosti a z parcely č. 2028/2 sa odpredáva diel novovytvorená parcela č. 2028/7 o výmere 260 m2 ktorá bola vytvorená na základe
geometrického plánu. Odpredávajú sa za úradnú cenu 1,66 € za m2 .
p. Ďorko Peter podal na obecný úrad sťažnosť na pána Dzuríka za vypúšťanie odpadových
vôd z kúpelne na jeho pozemok v dôsledku čoho dochádza k zamakaniu základov domu.
Starosta obce poveril predsedu komisie životného prostredia na prešetrenie tejto sťažnosti
na tvare miesta.
p. Brutovská podala sťažnosť na p. Novotného a p. Marschalika na prekopanie
odvodňovacích kanálov na ich pozemkoch čoho dôsledkom je teraz shromažďovanie vody
na pozemku p Brutovskej. Starosta obce poveril predsedu komisie životného prostredia na
prešetrenie tejto sťažnosti na tvare miesta.
p. Hríbová zaslala na obecný úrad sťažnosť na p. Nemčíkovú kôli vylievaniu výkalov
a odpadových vôd do odvodňovacieho kanála pri jej dome a obecnej ceste. Následkom
toho je tam smrad a zhromažďovanie nepríjemného hmyzu. Starosta obce poveril
predsedu komisie životného prostredia na prešetrenie tejto sťažnosti na tvare miesta.

K bodu č.9 – Starosta obce otvoril diskusiu.
Zástupkyňa starostu obce upozornila na sťažnosti občanov našej obce na voľný pohyb
túlavých psov po obci. Poslanci prejednávali túto sťažnosť a rozhodli o zverejnení
upozornenia pre majiteľov psov aj občanov o zákaze voľného pohybu psov po obci. Tieto
upozornenia budú vyvesené na úradných tabuliach a pripraviť reláciu ktorá bude vyhlásená
v miestnom rozhlase. Poslanci rozhodli upovedomiť občanov o tom že na základe
fotografie o voľnom pohybe psa na verejnom priestranstve bude majiteľovi psa udelená
pokuta.

-

K bodu č.10 - Starosta poďakoval poslancom za účasť a ukončil zasadnutie.

