
Z^PlsNICA
Zo zasadnutia OZvo Svinici konaného dňa 29.3.2021

Prítomní: Podl'a prezenčnej listiny

Program:
1) Privítanie
2) Určenie zapisovateťa a overovateťov zápisnice
3) Zloženie sl'ubu poslanca OZ
4) Správa o hospodárení za rok2020
51 Inlormácia o činnosti OÚ za rok 2020
6) Rózne

Starosta obce privítal pdtomných poslancov OZ na zasadnuti a oboznámil ich s programom.
Za navrhovateťov boli zvolení Bartolomej Vasil', Marta Bugošová, za overovateťov Marek
Molnár a Slavomír Štovčík a zapisovateťka p. Darina Ňulasyová. V ďalšom bode starosta
obce vymenoval nového poslanca OZ p. Petra Ballu, za zomrelého poslanca p. Kaduka. P.
Balla zlož1l sťub poslanca a ujal sa mandátu.

Starosta obce predniesol kontrolu uznesení. V ďalšom bode programu p. Darina
Ňulasyová predniesla správu o hospodrirení obce za rck 2020. Správa tvod prílohu zápisnice.
Starosta obce informoval poslancov o činnosti obce v r.2020, V minulom roku obec dostala
finančné prostriedky na dobudovanie vodovodu v obci, zrealizovala z vlastných prostriedkov
údržbu KD, ktoré by mati bl refundované v roku 2021 z PPA. Taktiež máme schválené
finančrré prostriedky na r^ýdajník vody pri rómskej osade a na zmenu vykurovacieho systému
v budove ZŠ a MŠ, ktoré budeme realizovat' v tomto roku. Ďalej starosta obce požiadal
poslancov o stanovisko k výstavbe kolombária na miestnom cintodne, ktoré sa riešilo ešte
v roku 2020 /urěenie miesta a spósob realizácíel. V ďalšom starosta informoval o problémoch
s parkovaním techniky ktorá je vo vlastníctve obce abola uskladnená v priestoroch firmy
AGROK s.r.o., z dóvodu zmeny vlastníka uvedenej budoly. Nawhol vybudovanie vlastných
skladovacích priestorov medzi budovami OcÚ a pekáreň Svinica. Ďalej informoval
o problémoch s preplatením faktuŤ na výstavbu vodovodu z Environmentálneho fondu. Do
dnešného dňa nemáme uhradené 3 faktúry. Ďalej informoval o možnosti pípravy projektu pre
získanie NFP na výstavbu zbemého dvora, požiadal o určenie miesta pre osadenie retardérov
na MK. informoval o problémoch pri zimnej údržbe, o ukončení kontoly z PPA Bratislava na
ztealizovaných prácach na rekonštrukcii KD. Starosta predniesol návrh na doplnenie rady ZŠ
o delegovaných poslancov OZ ako zástupcov zriaďovateťa. Stalosta informoval poslancov
OZ o požiadavkách občanov v novovybudovaných lokalitách na pripojenie na vodovodnú
sieť.

P. Veronika Pethó Szóke v rámci diskusie vzniesla otrlzku na vybudovanie odtokového rigola
pre povrchovú vodu v časti obce súpisné čísla: 4-6, ktorou sa už v minulosti obec zaoberala.

Obecné zastupitel'stvo vo Svinici. 044 45 Košice-okolie


