Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
konaného dňa 2.4.2009

Prítomní: Viď prezenčná listina
Neprítomní: Guspanová

Prítomných privítal starosta obce a otvoril zasadnutie. Poslanci jednohlasne schválili program zasadnutia.
Program:

1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce Slovinky na rok 2009
4. Záver

K bodu č. 2 – Za overovateľov zápisnice boli určený p. Peter Nemčík a Jozef Seman.
K bodu č. 3 – Ing Krajňáková predniesla návrh rozpočtu obce na rok 2009, ktorý bol spracovaný na stretnutí
predsedov komisií, starostu obce , zástupcu starostu obce a ekonómky OU.
Poslanci tento návrh obdržali hneď po jeho spracovaní aby mali možnosť preštudovať si materiály pred jeho
pripomienkovaním na zasadnutí OZ.
Na OU prišli žiadosti o finančné prostriedky ktoré poslanci prejednali a zapracovali do rozpočtu.
− PCO Slovinky žiadalo o finančný príspevok za zrealizovanie a vydanie jubilejného
−
„Slovinského anjela“. Bola navrhnutá čiastka 1328 €.
− Územný výbor DPO SNV požiadal o finančný príspevok na ich činnosť. Poslanci zamietli túto
požiadavku.
− ZUŠ v Krompachoch poslala žiadosť o finančný príspevok na nakúpenie nového koncertného krídla. Bol
navrhnutý príspevok v sume 100 €
− Klub dôchodcov v Krompachoch požiadal o príspevok na ich činnosť. Poslanci rozhodli príspevok ktorý
bol každoročne poskytovaný ZTP v Slovinkách poskytnúť tomuto klubu nakoľko aj naši občania sú jeho
členmi a ZTP Slovinky v roku 2009 zanikol.
− Jozef Pačan – administrátor webovej stránky obce Slovinky ,predložil návrh na skvalitnenie tejto
stránky. Suma za spracovanie materiálov priamo na OU , za kalendárny mesiac predstavuje 150 €.
− kynologický klub Slovinky požiadal OU o poskytnutie financií na činnosť a údržbu kynologického
areálu a nákup výstroja. Bola navrhnutá suma 498 € na činnosť a nákup výstroja. Poslanci nesúhlasili s
poskytnutím financií na údržbu areálu nakoľko tento areál nie je v majetku obce.
Poslanci po prerokovaní jednotlivých položiek tento rozpočet schválili – 7 poslancov za , 1 sa zdržal
hlasovania nikto nebol proti.
Starosta obce ďalej predniesol žiadosť VSE KE o prenájom časti parcely obecnej parcely z dôvodu
rekonštrukcie trafostanice. Bol navrhnutý jednorázový poplatok za nájom v hodnote 332 €.
Poslanci po prerokovaní jednotlivých položiek tento rozpočet schválili – 7 poslancov za , 1 sa zdržal
hlasovania nikto nebol proti.
Ďalej sa rokovalo o zmene času zasadnutí OZ na 18.00 hod.
Prejednával sa aj zlý stav obecnej komunikácie v časti obce Dorotea.- Štreka pri rodinnom dome p. Hudáka
s.č. 449. Je potrebné vykonať geodetické zameranie na zistenie skutočného stavu a následné riešenie.

Boli sme upozornený na havarijný stav nehnuteľnosti – rodinného domu s.č. 358 oproti vinárni Plejsy. Hrozí
zrútenie stien domu. Je potrebné upozorniť majiteľov a požiadať o odstránenie stavby.
Most pri pani Semanovej je podmytý s jednej strany a klesá, je potrebné riešiť tento stav. Bolo rozhodnuté
tento most odstrániť nakoľko jeho údržba by bola nákladná.
Starosta obce vyzval poslancov aby predložili návrhy na asfaltovanie ciest v obci do ďalšieho stretnutia
poslancov kde sa budú podľa finančných možností určovať priority na pokládku nového koberca.
K bodu č. 4 – Starosta poďakoval poslancom za účasť a ukončil zasadnutie.

