Obec Veľký Slivník
Veľký Slivník 82
082 67 p. Terňa
IČO: 00690571
Tel.: 0514595219
e-mail: velkyslivnik@gmail.com_______________________________

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľký Slivník
konaného dňa 10.8.2019 o 08:00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu
Prítomní: Jana Sabolová, Andrej Kmec, Ing Daniel Šitár, , Jakub Kolpák, Jozef Štefan
Ospravedlnený: Miroslava Tomková

Program zasadnutia:
1.

Otvorenie

2.

Schválenie programu

3.

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

4.

Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva

5. Prerokovanie a schválenie VZN č. 2/2019 o o výške príspevku a spôsobe jeho
platby na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľký Slivník
6.

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce

7. Úprava rozpočtu obce - prerokovanie a schválenie rozpočtového opatrenia č.
2/2019
8. Prerokovanie podania žiadosti o NFP vrámci MAS na vybudovanie chodníka v
obci.
9. Diskusia
10. Záver

Bod č. 1
Otvorenie.
Starostka obce privítala všetkých prítomných a otvorila zasadnutie OcZ.

Bod č. 2
Schválenie programu.
Starostka obce predniesla program zasadnutia. Návrh na doplnenie nebol prednesený.
Poslanci hlasovali o programe rokovania a schválili predložený návrh.

Uznesenie č. 20/2019
OcZ vo Veľkom Slivníku
schvaľuje
- Predložený návrh programu rokovania
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Hlasovanie:
Za: všetci prítomní poslanci
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Bod č. 3
Určenie zapisovateľa a overovateľov.
Zapisovateľ: Ing. Daniel Šitár
Overovatelia: Jozef Štefan
Andrej Kmec

Bod č. 4
Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva.
Starostka obce prečítala uznesenia z predchádzajúceho zastupiteľstva a oboznámila
prítomných s ich plnením. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie poskytnuté informácie.

Uznesenie č. 21/2019
OcZ vo Veľkom Slivníku
Berie na vedomie
- plnenie uznesení Ocz
Hlasovanie:
Za: všetci prítomní
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Bod č. 5
Prerokovanie a schválenie VZN č. 2/2019 o o výške príspevku a spôsobe jeho platby na
čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Veľký Slivník
Predložené VZN ( príloha č. 1) určuje výšku poplatkov v Materskej škole od 1.9.2019.
Keďže na nasledujúci školský rok je v MŠ zapísaný menší počet detí ako je kapacita MŠ obec
pristúpila k úprave poplatkov. Školné navrhla vo výške 10 € na dieťa na 1 mesiac a výšku
stravného na 1 deň 1,47 €. Z uvedeného vyplýva, že deti predškolského veku, na ktoré obec
dostáva dotáciu na stravu vo výške 1,20 € na jeden deň budú od 1.9.2019 doplácať za stravu
na 1 deň 0,27 € aby bola pokrytá suma dennej hodnoty stravného. V prípade cudzích
stravníkov (dôchodcovia) bude cena obeda 2,64 €. Poslanci predložený návrh VZN č. 2/2019
prerokovali a hlasovali o jeho schválení.
Hlasovanie:
Za: všetci prítomní
Proti: 0
Zdržali sa: 0
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Uznesenie č. 22/2019
OcZ vo Veľkom Slivníku
schvaľuje
-

VZN č. 2/2019 o o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu
nákladov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľký
Slivník

Bod č. 6
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Hlavný kontrolór obce predložil poslancom Plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 2019 (
príloha č. 2).
Uviedol 4 kontroly – Následnú finančnú kontrolu, Kontrolu plnenia uznesení, Kontrolu
vystavených výmerov daní a Konrolu vybavovania sťažností za obdobie 1. polroka 2019.
Poslanci hlasovali o predloženom pláne:
Hlasovanie:
Za: všetci prítomní
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 23/2019
OcZ vo Veľkom Slivníku
schvaľuje
-

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2019

Bod č. 7
Úprava rozpočtu obce - prerokovanie a schválenie rozpočtového opatrenia č. 2/2019
Starostka obce predložila poslancom návrh na úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.
2/2019. Úprava sa týka presunov finančných prostriedkov vrámci kapitoly 0320 – Hasiči,
0640 – Verejné osvetlenie a 09601- Školská jedáleň viď. Príloha č. 3. Poslanci sa oboznámili
s potrebnými úpravami a hlasovali o predloženom rozpočtovom opatrení.
Hlasovanie:
Za: všetci prítomní
Proti: 0
Zdržali sa: 0
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Uznesenie č. 24/2019
OcZ vo Veľkom Slivníku
schvaľuje
- Úpravu rozpočtu v súlade s predloženým rozpočtovým opatrením č. 2/2019

Bod č. 8
Prerokovanie podania žiadosti o NFP vrámci MAS na vybudovanie chodníka v obci
Starostka obce oboznámila poslancov o možnosti podania žiadosti o Nenávratný finančný
príspevok na projekt Chodník v obci Veľký Slivník, na ktorý bola vypracovaná projektová
dokumentácia, vydané stavebné povolenie a už aj zrealizované verejné obstarávanie.
Starostka predložila poslancom zápisnicu z Vereného obstarávania, podľa ktorej víťaznou
ponukou sa stala ponuka firmy Doprastav a.s. s cenovou ponukou 37 371,17 € (príloha č. 4)
Táto suma bude predmetom žiadosti o NFP. Projektová podpora je vrámci Programu rozvoja
vidieka 100%, čo znamená že obec financuje len podporné aktivity ako manažment projektu,
čím získame celú realizáciu z prostriedkov Pôdohodpodárskej platobnej agentúry. Poslanci
prerokovali možnosť podania žiadosti a hlasovali o schválení.

Uznesenie č. 25/2019
OcZ vo Veľkom Slivníku
schvaľuje
- Podanie žiadosti o NFP na projekt ,,Chodník v obci Veľký Slivník“ vrámci výzvy
MAS Stráže na implementáciu stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z
Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
Opatrenie 7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania
všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z
obnoviteľných zdrojov a úspor energie

Hlasovanie:
Za: všetci prítomní
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Bod č. 9
Diskusia
Diskusia prebehla k bodom rokovania priebežne.
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Bod č. 10
Záver
Starostka obce poďakovala prítomným poslancom za účasť a ukončila rokovanie.

Jana Sabolová
starostka obce

Overovatelia zápisnice:

Zapisovateľ:

Jozef Štefan

…...........................

Andrej Kmec

…...........................

Ing. Daniel Šitár

…...........................

Vo Veľkom Slivníku, 12.8.2019

