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Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Zapisovateľ: Mgr. Marcela Tomášiková
Overovatelia: Ing. Peter Lenkey, Ing. Martin Gallo
Navrhovatelia: Milan Kasper, Ing. Peter Lenkey
Program:
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vyšnej Slanej
číslo: 239/2016 zo dňa 23.09.2016
- súčasť tejto zápisnice
K bodu 1)
V úvode starosta obce privítal všetkých prítomných poslancov (viď prezenčná listina).
Poslanec Miloš Klima sa ospravedlnil. Následne starosta otvoril zasadnutie OZ.
K bodu 2)
Boli určení zapisovateľka a overovatelia zápisnice uvedení v záhlaví zápisnice, ako aj
členovia návrhovej komisie. Obecné zastupiteľstvo schválilo jednohlasne program zasadnutia.
Hlasovanie za program
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
K bodu 3)
Starosta informoval, že všetky uznesenia boli splnené.
K bodu 4)
V tomto bode hlavná kontrolórka obce, p. Hadarová, informovala o hospodárení obce za
1. polrok. Konštatovala, že rozpočet sa priebežne plní a obec nemá žiadne veľké pozdĺžnosti.
Správa hlavného kontrolóra a plán činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2016 tvoria
prílohu tejto zápisnice.
K bodu 5)
VZN o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Vyšná Slaná bolo schválené a bolo prijaté uznesenie v uvedenom znení.
Hlasovanie
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
K bodu 6)
VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ si sídlom na území obce
Vyšná Slaná bolo schválené a bolo prijaté uznesenie v uvedenom znení.
Hlasovanie
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
K bodu 7)
VZN o chove, vodení a držaní psov na území obce Vyšná Slaná. Uznesenie prijaté
v uvedenom znení, po doplnení pripomienok – určiť výšku pokuty, zaevidovať, voľný pohyb
psov je zakázaný.
Hlasovanie
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
Podchytiť ako postupovať pri pohybe psov z iných obcí, ktorí nie sú v evidencii a na vodítku.
Informovanosť občanov so VZN zabezpečiť reláciou v miestnom rozhlase a formou letáka.
K bodu 8)
Starosta zhodnotil spoločenské podujatia v obci, ktoré boli uskutočnené počas leta:
25. 6. 2016 - Výstup na Radzim – zúčastnilo sa 143 účastníkov.
9.7. 2016 sa organizoval Vyšnoslanský pohár, ktorého sa zúčastnilo 6 družstiev.
23.7.2016 sa konal 19. ročník Memoriálu Ericha Vysokého a Mgr. Jána Lukáča a zároveň
90.výročie založenia Lesnej spoločnosti Pozemkové spoločenstvo vo Vyšnej Slanej.
Starosta konštatoval, že uvedené podujatia dopadli veľmi dobre.
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K bodu 9)
Starosta prítomných informoval o uskutočnených družobných návštevách v Nemecku
a v Maďarsku. Hodnotil ich pozitívne.
K bodu 10)
V tomto bode starosta informoval o dotácii z Ministerstva financií SR na rekonštrukciu Domu
smútku vo Vyšnej Slanej. Dotácia vo výške 10 800,-EUR bola schválená. Bude sa realizovať
výmena starých okien za plastové – firma Robin s.r.o. do 15.10.2016.
K bodu 11)
V bode rôzne sa nikto z prítomných nevyjadril.
K bodu 12)
V bode diskusia – vystúpila p. Hadarová a informovala sa o spomaľovačoch na ceste
a požiadala o zistenie, či je možné spomaľovače namontovať. Starosta obce zistí skutočnosti,
či je možné spomaľovače osadiť, keď majiteľom cesty je Košický samosprávny kraj.
K bodu 13)
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie
obecného zastupiteľstva.

Spracovala :
Ing. Jana Gallová .......................................

Overovatelia :
Ing. Peter Lenkey .................................
Ing. Martin Gallo

.................................

Ing. Dušan G a l l o
starosta Obce Vyšná Slaná

Prílohy zápisnice:
Pozvánka na zasadnutie OZ č. 239/2016 zo dňa 23.09.2016
Uznesenia OZ
Prezenčná listina

Správa hlavného kontrolóra obce
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