Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Slovinkách konaného dňa 29.12.2009

Neprítomní : Sýkorová, M.Kopnická,

Starosta obce privítal prítomných poslancov a otvoril zasadnutie. Skonštatoval, že
zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Poslanci jednohlasne schválili program zasadnutia.
Program: 1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola prijatých uznesení
4. VZN o určení výšky dotácie pre MŠ a ŠJ
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Záver
K bodu č. 2/
Za overovateľov zápisnice boli určení p. Guspanová, p. Dejmutová
K bodu č.3/
Zástupkyňa starostu obce previedla kontrolu prijatých uznesení .Uznesenie č.6
C./ Ukladá:
Bod č.C/1 – V MR bola odvysielaná relácia o jesennom upratovaní a orezávaní konárov .
Bod č.C/2 - Predsedníčka finančnej komisie podala správu z výjazdového zasadnutia
komisie na tvare miesta . Zistila, že p. Csomor chce odkúpiť pozemok, kde sú vybudované
záhrady susedov kôli elektrickému stĺpu, ku ktorému potrebuje vykopať kanal na elektrické
vedenie. Doporučila predvolať všetkých dotknutých na OcÚ za prítomnosti zástupcov VSE
a riešiť tento problém.
Komisia bola preveriť žiadosť p. Karolčíka a doporučila odpredať časť obecného pozemku .
Pri realizácii geodetického zamerania musia byť prítomní zástupcovia OcÚa susedia.
Pri žiadosti p. Horváta o odkúpenie obecného pozemku komisia zistila, že predmetná parcela
je umiestnená v strede parcely 535/1, ktorej majiteľom je súkromná osoba. Doporučila
odpredať parcelu až po súhlase majiteľa parcely 535/1.
Bod č.C/3- Starosta obce vyzval PVS k urýchlenému riešeniu havarijného stavu
vodovodného potrubia v hornej časti obce –Štreka. PVS prisľubilo riešenie problému
z havarijného fondu v prvom polroku 2010.
Bod č.C/.4 – Inventúta MŠ bola ukončená . Nefunkčný a poškodený majetok bol vyradený.
K bodu č. 4/
Starosta obce predložil poslancom návrh na VZN obce č.1/2009 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy v MŠ na dieťa v MŠ. Poslanci prerokovali tento návrh a násladne schválili
VZN obce č.1/2009.

K bodu č.5/
P. Hríbová zaslala na OcÚ žiadosť o úpravu kanála v blízkosti jej plota, nakoľko kanál
zapácha a voda z neho nie je odvádzaná z dôvodu zlého vyspádovania. Finančná komisia bola
vyslaná zistiť stav na tvare miesta.
Na OcÚ boli doručené žiadosti p. Jozefa Tuleja a p. Žanety Tulejovej o sociálnu finančnú
výpomoc. Tieto žiadosti boli zamietnuté z dôvodu že v rozpočte obce nie je vytvorená
položka na sociálnu výpomoc pre občanov.
Žiadosť obyvateľov ulice v Poráčskej doline č.d 558,559,571,572,207 v zastúpení Petra
Nemčíka o zavedenie VO a vyasfaltovania miestnej komunikácie v týchto miestach, bude
riešená pri tvorbe nového rozpočtu obce pre rok 2010.
P. Milan Patz , Slovinky č.46 podal na OcÚ žiadosť o odkúpenie parcely č 2028/3,5,7 KU
Nižné Slovinky z dôvodu výstavby rodinného domu. Na posúdenie žiadosti bola vyslaná
finančná komisia.
Poslanci prejednávali dodatok k zmluve o právnom zastúpení. Dodatok zmluvy sa týkal
doby na ktorú sa zmluva uzatvára – čl. IV. zmluvy. Poslanci odsúhlasili trvanie zmluvy do
13 .12.2009.
K bodu č.6/
Poslanci diskutovali o poškodenej autobusovej zástavke v časti obce Kolónia. Rozhodli
o premiestení tohto prístrešku na zástavku pri PD v Slovinkách a vybudovaní nového
jednoduchého prístrešku na Kolónii.
Pre ukončenie inventurizácie majetku obce je určený termín 15.01.2010. Poslanci boli
rozdelení do troch inventarizačných komisií.
K bodu č.7/
Starosta obce poďakoval poslancom za účasť a zasadnutie ukončil

