
Z^PIsNIcA
Zo zasadnutia 0Z vo Svinici konaného dňa 26.5.202l

Prítomní: Podťa prezenčnej 1istiny

Program:
1) Privítanie
2) Určenie zapisovateťa a overovatel'ov zápisnice
3) Záverečný účet obce za rok 2020
4) Správa o činnosti obce
5) Informácia o íealizácli projektov
6) Rózne

Starosta obce privítal pdtomných poslancov OZ na zasadaltí a obozrrámil ich s programom.
Za navthovatelov boli zvolení Ing. Baňolomej Vasil', Peter Balla, za overovateťov Vincent
Čigáš a Ing. František Hrubovčák a zapisovateťka p. Darina Ňulasyová. Starosta obce dal
náwh na doplnenie programu o bod: Vlfoočná správa obce. V ďalšom bode starosta obce
predniesol kontrolu uznesení.

Ďalej p. Darina Ňulasyová prečítala stanovisko HK k záverečnému účfu a p. Jarmila
Jakabová predniesla návrh záverečného účtu obce za rok 2020 a individuálnu vjrročnú sprár,u
za rok 2020.

V ďalšom bode starosta obce poinformoval poslancov o činnosti obce a to hlar.ne
v súvislosti s projektami ktoré prebiehajú. Je to projekt v}4<urovania ZŠ a MŠ, projekt
výdajníka pitnej vody pre MRK obyvateťov. Taktiež ich oboznámil s problémom oko1o
čerpania dotácie na vodovod. Environmentálny fond momentálne pozastavil čerpanie
finančných prostriedkov na výstavbu vodovodu. Prebieha audit na Environmerrtálnom fonde,
výsledok bude známy o cca3 tyždne.

lalej riaditeť ZŠ p. Peter Ferko oboznámil pítomných poslancov o počte zapísaných
detí vzš a ich zloženi. Tiež uviedol nízku návštermosť detí v ŠkD a potrebu zamestnania
asistenta učiteťa pre zdravotne znevýhodnené deti navštewjúce ZŠ. P. Jakabová oboznámila
poslancov s výdavkami ktoré sú potrebné na pokrytie mzdov,ých nákladov lychovávatelky
ŠKD a tiež rozdeťovačky stravy pre deti ZŠ. Vzhťadom na klesajúci počet detí ,, ŠKD, su
poslanci zhodli na prenršení činnosti ŠKD na nasledujúci školský rok a odporučili požiadať
finančné prostriedky na asistentku pre zdravotne znerlizhodnené deti. starosta obce oboznámil
poslancov o ukončení činnosti v.ýdajne jedál pre deti ZŠ od septembra 2020.

V róznom starosta obce infomoval poslancov o podaných majetkových priznaniach p.
Dulovičovej a p. Ferka do 3l .3 ,2021,. Prednieso1 žiadosti o odlópenie pozemkov a to:

- p. Valéria Nagyová, pozemok na parcele č. 1114
- p. Peter Knap, pozernok na parcele č. 265118
- p. Marián Bolha a Ing. Peter Vrabec, pozemok nad parc. 307,306 aparc.302,303
- p. Miroslava Kušnírová, časť pozemku na parcele č. 64311

Ďalej starosta obce oboznámil poslancov o možnosti odkúpenia pozemku na parcele
IQ93l3, ktorá by bola vlažitá na výstavbu nájomných bytov pre MRK obyvatefov. Suma za
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celý pozemok je stanovená od nalrhovateťa vo výške 30.000,- €. Vzhťadom k tomu, že
pozemok je sčasti zamok:rený, poslanci vzniesli pripomienku na rokovanie starostu obce
s predajcorn na nižšiu sumu za I m2 ato 2,-/m2.

Ďalej starosta obce preniesol žiadosť p. Bar1olomej Zajaca o otvorenie ÚPD obce
a zmenu funkčného využitia na parcele č. C1093l3 a C883l2, ktoré sú vo vlastníctve
žiadateía.

Ďalej oboznámil poslancov s dodelegovaním členov Rady ZŠ z radov poslancov
a to: Peter Balla a Marla Bugošová


