Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Vyšnej Slanej
zo dňa 24.11.2017

Zasadnutie Obecného
zastupiteľstva
dňa 24.11.2017

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Zapisovateľ: Mgr. Jana Biziková
Overovatelia: Ing. Peter Lenkey, Milan Kasper
Navrhovatelia: Ing. Peter Lenkey, Ing. Martin Gallo
Program:
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vyšnej Slanej
číslo: 316/2017 zo dňa 9.11.2017
- súčasť tejto zápisnice

K bodu 1)
V úvode starosta obce privítal všetkých prítomných poslancov (viď prezenčná listina). 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, nikto nemal
pripomienky.
Hlasovanie za program za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
K bodu 3)
Starosta informoval, že všetky uznesenia boli splnené.
K bodu 4)
VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb obce Vyšná Slaná bolo schválené a bolo prijaté
uznesenie v uvedenom znení.
Hlasovanie
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
K bodu 5)
VZN o určení správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Vyšná Slaná bolo schválené a bolo
prijaté uznesenie v uvedenom znení.
Hlasovanie
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
Pani Želmíra Vysoká je odborne spôsobilá na dobu neurčitú. Starosta informoval, že hlavná brána je
uzavretá z dôvodu zabezpečenia údržby cintorína. Urnová stena – ešte nemáme požiadavky na
uloženie. Jedna schránka slúži na uloženie 6 úrn. Navrhovaná cena za jednu schránku je 500 eurJedná sa o jednorazový poplatok.
K bodu 6)
Na obecný úrad vo Vyšnej Slanej bola doručená žiadosť pána Ľubomíra Molčana, č.d. 87-ohľadom
prejednania priestupku porušovania otváracích hodín a rušenia nočného kľudu. Pán Molčan sa
osobne zúčastnil na zasadnutí OZ a osobne ešte doručil ďalšie dve žiadosti , ktoré sa týkali riešenia
problému.
Na riešenie uvedených žiadostíí bola poverená komisia verejného poriadku-predseda Miloš Klíma.
Bol udelený súhlas s monitorovaním domu a okolitého priestranstva, je to na náklady majiteľa
nehnuteľnosti.
Poslanci predniesli návrh na pridanie kamier na futbalové ihrisko.
K bodu 7)
Bol prednesený návrh rozpočtu obce Vyšná Slaná na rok 2018, s ktorým sa taktiež oboznámili
poslanci a hlavná kontrolórka obce. K návrhu neboli žiadne pripomienky. Návrh rozpočtu na rok 2018
– súhlas so zverejnením na obecnej tabuli a internetovej stránke Obce Vyšná Slaná.
K bodu 8)
V bode Rôzne – sa hovorilo o pripravovanej akcii pre deti Mikuláš 2017, ktorý sa navrhoval na
9.12.2017 ale nakoniec na 6.12.2017 na miestnom futbalovom ihrisku. Cena balíčka – 5 eur.

Kontrolórka obce oboznámila so správou o kontrole. Neboli zistené žiadne závady, neúčelnosť
a nehospodárnosť s použitím verejných financií. Čerpanie rozpočtu je v súlade s rozpočtom.
Vypracovaná správa bola predložená starostovi obce.
K bodu 9)
V diskusii pani Biziková informovala starostu obce , že v časti Žltková je nákladka dreva na ceste, čím
sa ohrozuje cestná premávka.
Taktiež informovala o vymytí potoka pod mostom na Hamrisko. Hrozí poškodenie rúr s prítokom
vody- riešenie oprava vymytia.
K bodu 10)
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného
zastupiteľstva.

Spracovala :
Mgr. Marcela Tomášiková .......................................

Overovatelia :

Ing. Peter Lenkey .......................
Milan Kasper

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

Prílohy zápisnice:
Pozvánka na zasadnutie OZ č. 316/2017 zo dňa 9.11.2017
Uznesenia OZ
Prezenčná listina
Správa hlavného kontrolóra obce
Návrh rozpočtu 2018
Podanie pána Ľubomíra Molčana

