Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa12.04.2008
Prítomní: viď prezenčná listina
Neprítomní: Sýkorová
Prítomných privítal starosta obce p. Michal Pačan a skonštatoval že zastupiteľstvo je
uznášania schopné.
Pán starosta navrhol prehodiť body 4 a 5. Poslanci jednohlasne schválili program
zasadnutia aj s pripomienkou pána starostu.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice
Kontrola prijatých uznesení
Voľba hlavného kontrolóra obce
Žiadosti o dotácie
Rôzne
Diskusia
Záver

K bodu č.2
Za overovateľov zápisnice boli určení pani Grisáková Kamila a pán Peter Nemčík.
K bodu č.3
Pani zástupkyňa Gabriela Kopnická previedla kontrolu prijatých uznesení.
Uznesenie 1/2008- Obecné zastupiteľstvo ukladá predsedovi sociálnej komisie zvolať
komisiu ohľadom opatrovateľskej služby p. Kuchárovej Anny. Komisia bola na návšteve
u žiadateľky a schválila žiadosť na úväzok 0,3.
Uznesenie č.2/2008 –OZ ukladá starostovi obce zorganizovať voľby hlavného kontrolóra
obce na deň 12.04.2008. Termín volieb bol dodržaný a voľby budú uskutočnené na dnešnom
zasadnutí OZ. Pán starosta navrhol do volebnej komisie p.Kopnickú Gabrielu , p. Nunharta
Jána a p. Grisákovú Kamilu. Táto komisia bola jednohlasne zvolená OZ.
K bodu č.4
Do volieb hlavného kontrolóra obce boli prihlásení dvaja uchádzači. Po kontrole dokladov,
ktoré boli doložené k prihláške volebná komisia skonštatovala , že obaja uchádzači splnili
všetky podmienky účasti na voľbách. Pán starosta prečítal žiadosti a životopisy obidvoch
uchádzačov a vyzval ich na obhajobu svojej kandidatúry. Ako prvá sa predsatvila Ing.Eva
Derdáková, bytom Krompachy, a ako druhý v poradí ing. Vaščák Vladimír bytom
Margecany. Na zvolenie hlavného kontrolóra obce v prvom kole je potrebná nadpolovičná
väčšina hlasov všetkých poslancov.
Po tajnom hlasovaní volebná komisia konštatovala ,že voľby prebehli regulerne a výsledky
hlasovania boli ing .Vaščák Vladimír – 5hlasov , ing.Derdáková Eva – 3hlasy.
Za hlavného kontrolóra obce bol nadpolovičnou väčšinou v prvom kole volieb zvolený ing.
Vaščák Vladimír.

K bodu č.5
Na obecné zastupiteľstvo boli zaslané žiadosti o dotácie :
-Rímsko-katolícka cirkev Krompachy – žiadosť o finančnú pomoc pri výstavbe rímskokatolíckeho kostola sv. Cyrila a Metoda v Slovinkách
-Pravoslávna cirkevná obec Slovinky – žiadosť o poskytnutie dotácie na opravu dlažby na
terase okolo Pravoslavného chrámu v Slovinkách
-Grécko-katolícka cirkev, farnosť Slovinky – žiadosť o finančný príspevok na obnovu
ikonostasu pri príležitosti 200. výročia postavenia chrámu.
-Banícky cech Slovinky – novo vzniknutý banícky cech v Slovinkách žiada o finančnú
podporu na činnosť cechu v roku 2008.
-Klub dôchodcov Krompachy- žiadosť o sponzorstvo pre členov klubu dôchodcov mesta
Krompachy a okolia, na činnosť klubu.
-Grécko-katolícka cirkev, farnosť Slovinky – žiadosť o finančnú podporu vydania
a prezentáciu knižnej brožúry, ktorá sa najmä venuje životu a dielu významnej historickej
a umeleckej osobnosti rodáka zo Sloviniek- Jozefa Zmija-Miklošíka
K bodu č.6
Starosta obce informoval poslancov o potrebe zaviesť v našej obci ulice a orientačné čísla.
Vyzval poslancov aby do ďalšieho zastupiteľstva navrhli názvy ulíc.
Informoval o prebiehajúcich prácach na prípravu k projektom protipovodňových opatrení.
K bodu č.7
Poslanci diskutovali o problematike miestneho rozhlasu- na budúce zasadnutie OZ bude
prizvaný p. Makara, odborník v oblasti verejného ozvučenia.
- Pani Kopnická podala informáciu ohľadom vybudovania ihriska na Dorotei.
-Prítomní poslanci nahlásili nefunkčné verejné osvetlenie v časti Dorotea a ihrisko.
a rozmiestnenie kontajnerov po obci na jarné upratovanie.
- Pani Kopnická G. navrhla stretnutie kultúrnej komisie na určenie dátumov kultúrnych
podujatí v obci .
-Pani Kopnická G. navrhla dátum folklórnych slávnosti Titilombom na deň 16.08.2008
-Pán Nemčík navrhol umiestniť v našej obci info-smerové stĺpy pre lepšiu orientáciu
v obci.
K bodu č.8
Pán starosta poďakoval poslancom za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

