Zápisnica
z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Vyšnej Slanej
zo dňa 26.10.2018

Zasadnutie Obecného
zastupiteľstva
dňa 26.10.2018

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Zapisovateľ: Mgr. Jana Biziková
Overovatelia: Ing. Peter Lenkey, Mgr. Jana Bizíková
Návrhová komisia: Milan Kasper, Ing. Martin Gallo
Mandátová komisia: Ing.Peter Lenkey, Milan Kasper
Program:
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vyšnej Slanej
číslo: 242/2018
- súčasť tejto zápisnice

K bodu 1)
V úvode starosta obce privítal všetkých prítomných poslancov (viď prezenčná listina).Pána Miloša
Klimu ospravedlnil. Následne starosta otvoril zasadnutie OZ.
K bodu 2)
Boli určení zapisovateľka a overovatelia zápisnice, návrhová a mandátová komisia, 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)
Kontrola plnenia uznesení- neboli prijaté žiadne na OZ dňa 10.8.2018.
K bodu 4)
Dňa 16.8.2018 bola na Obec Vyšná Slaná doručená žiadosť pani Oľgy Ďuričekovej, bytom Edelényská
č.44, Rožňava o odkúpenie parciel E-KN č.160/2 a 7/2, v katastri obce Vyšná Slaná, ktoré tvoria
prístup k rodinnému domu. Starosta oboznámil poslancov, ktoré sú to parcely. Poslanci OZ schválili
odpredaj časti parcely E-KN č. 7/2 , ktorá je priamo pred vstupom do rodinného domu pani Oľgy
Ďuričekovej. Parcelu E-KN č.160/2 poslanci neschválili odpredaj.
Hlasovanie:
Za predaj parcely E-KN č.7/2 :
Za: 4 poslanci
Proti : 0 poslanci
Zdržal sa hlasovania: 0 poslanci
Ospravedlnení: 1 poslanec
Za predaj parcely E-KN č.160/2 :
Za: 0 poslanci
Proti : 4 poslanci
Zdržal sa hlasovania: 0 poslanci
Ospravedlnení: 1 poslanec

K bodu 5)
Dňa 25.9.2018 bola na Obec Vyšná Slaná doručená Petícia občanov Vyšnej Slanej, za riešenie
používania cestnej komunikácie terénnymi motocyklami, pánom Bc. Ľubomírom Molčanom. Petícia
bola postúpená na ďalšie riešenie na Okresné riaditeľstvo PZ v Rožňave dňa1.10.2018, nakoľko cestná
komunikácia nie je vo vlastníctve obce a považuje sa to za porušovanie cestnej premávky. Obec čaká
na vyjadrenie. Následne budú občania informovaní o výsledku.
K bodu 6)
V tomto bode rôzne starosta obce oboznámil s projektom- Žiadosť obce o pripojenie obce ,,WIFI“.
Vrámci projektu voľná ,,WIFI“, aby sa slovenské obce a mestá rozvíjali v súlade so súčasnými
európskymi trendmi. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vyhlásil výzvu na
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na projekt WiFi pre Teba, ktorý prinesie
bezplatný internet na verejných priestranstvách po celom Slovensku. Vďaka projektu WiFi pre Teba
budú môcť obce a mestá získať finančný príspevok na zriadenie WiFi zón podľa ich výberu s
bezplatným pripojením na internet. Výška maximálneho celkového spolufinancovania je 750 eur,
z celkových oprávnených výdavkov 15 000 eur. Poslanci schválili podanie žiadosti.
Hlasovanie:
Za: 4 poslanci
Proti : 0 poslanci
Zdržal sa hlasovania: 0 poslanci
Ospravedlnení: 1 poslanec

K bodu 7)
Nakoľko sa končí volebné obdobie 2014/2018, starosta obce zhodnotil , nakoľko bolo úspešné a čo
všetko sa v obci urobilo. Boli to projekty :Multifunkčné ihrisko, za budovou obecného úradu
a materskej školy. MI slúži ako pre deti MŠ tak i širokej verejnosti. Kamerový systém v obci slúži
k ochrane verejného majetku občanov. Na Dome smútku a Materskej škole boli vymenené okná. Na
futbalovom ihrisku sa urobilo zastrešenie tribúny, ktorá slúži na rôzne kultúrno - spoločenské akcie. V
obci bol založený DHZO Vyšná Slaná, ktorý získal finančné prostriedky na zabezpečenie svojej
činnosti. Bola zrepasovaná Tatra a získali sme protipovodňový vozík. Prebieha rekonštrukcia požiarnej
zbrojnice .Podarilo sa zmodernizovať novú autobusovú zastávku. Projektom sme sa snažili
o rekonštrukciu kultúrneho domu , no projekt bol zamietnutý. Ale z MF sme získali finančné
prostriedky , ktoré sme použili aspoň na výmenu okien .

K bodu 8)
Na záver starosta obce všetkým poďakoval za účasť .

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

Overovatelia :
Miloš Klima ...............................
Milan Kasper.................................

Ing. Dušan Gallo
Starosta obce Vyšná Slaná

Prílohy: Pozvánka č.242/2018
Prezenčná listina
Žiadosť pani Ďuričekovej – kópia
Petícia občanov
Správa o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky

