Zápisnica
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Vyšnej Slanej
zo dňa 5.4.2019

Zasadnutie Obecného
zastupiteľstva
dňa 5.4.2019

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Zapisovateľ: Mgr.Jana Biziková
Overovatelia: Ing. Jozefina Romoková
Ing.Peter Lenkey
Návrhová komisia: Mgr. Biziková, Ing. Mihók
Program:
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vyšnej Slanej
- súčasť tejto zápisnice
K bodu 1)
V úvode starosta obce privítal všetkých prítomných poslancov (viď prezenčná
listina) a ďalších prítomných. Poslanca p. Miloša Klimu a kontrolórku obce Mgr. Lenku
Rochfalušiovú- pre nemoc ,ospravedlnil. Otvoril zasadnutie OZ. Doplnil do programu do
bodu Rôzne- Žiadosť p. Mihálika č. d. 41 o odpredaj pozemku a žiadosť starostu obce
o preplatenie nevyčerpanej dovolenky.
K bodu 2)
Boli určení zapisovateľka a overovatelia zápisnice ,návrhová komisia, uvedení v záhlaví
zápisnice.
K bodu 3)
Starosta obce oboznámil poslancov so správou hlavného kontrolóra. Poslanci mali možnosť
sa k správe vyjadriť.
Hlasovanie:
Prítomní: 4 poslanci
Za:
4 poslanci
Proti:
0 poslanci
Zdržal sa hlasovania: 0 poslanci
K bodu 4)
Poslanci , za stavebnú a finančnú komisiu, doplnili členov komisií.
Stavebná komisia: členovia- Ondrej Bizik, Ondrej Hric, Milan Kasper
Finančná komisia: členovia- Tatiana Hadarová, Ing. Vladimír Lukáč
Starosta obce , požaduje od Stavebnej komisie stanovisko k návrhu na zbúranie budovygaráže pri kultúrnom dome.
.
K bodu 5)
Kontrolórka obce navrhla vypracovať Smernicu o vybavovaní petícií. Poslanci sa so
Smernicou oboznámia a prípadné svoje návrhy pripomienky, doplnia do nasledujúceho
zasadnutia OZ.
K bodu 6)
Ekonóm obce Mgr. Marcela Tomášiková oboznámila s návrhom platu starostu obce na rok
2019. Poslanci uvedený návrh prijali a plat schválili.
Hlasovanie:
Prítomní: 4 poslanci
Za:
4 poslanci
Proti:
0 poslanci
Zdržal sa hlasovania: 0 poslanci

K bodu 7)
V tomto bode starosta obce informoval o projektoch, ktoré by obec chcela zrealizovať v roku
2019, ktoré boli podané projekty.
Projekt na kultúrny dom- zateplenie , výmena strechy, výmena kúrenia.
Zo získaných fin. prostriedkov vo výške 22 000 eur, prebehne rekonštrukcia sociálnych
zariadení v kultúrnom dome.
Projekt Detské ihrisko+ nákup športovej výbavy pre futbal vo výške 11 000 eur a 2 500 eur.
Fond na podporu umenia- pre FS Radzim –Projekt na doplnenie Krojov -25 000 eur.
K bodu 8)
V tomto bode sa riešila žiadosť p. Mihálika č.d.41 o predaj pozemkov parcela ,,E“ č.5/2
v katastrálnom území obce Vyšná Slaná o výmere 2m² a parcely ,,E " č. 7/2 vo výmere 20 m².
Starosta obce odporúča pozemky nepredať a dať na vecné bremeno. Poslanci si návrh nechali
na zváženie a svoje návrhy predložia na najbližšie zasadnutie OZ. Návrh na preloženie –
Predaj pozemku –na najbližšie zasadnutie OZ.
Prítomní: 4 poslanci
Za:
3 poslanci
Proti:
1 poslanci
Zdržal sa hlasovania: 0 poslanci
K bodu 9)
Starosta obce predniesol ,,Žiadosť o preplatenie nevyčerpanej dovolenky za predošlé volebné
obdobie – 20 dní preplatiť a 14 dní dovolenky si vyčerpá do konca roka 2019.
Žiadosť o preplatenie dovolenky poslanci schválili.
Prítomní: 4 poslanci
Za:
4 poslanci
Proti:
0 poslanci
Zdržal sa hlasovania: 0 poslanci
Nakoľko nám vznikajú problémy so zásobovaním pitnou vodou, kde v prípade dlhodobého
sucha nie sú postačujúce doterajšie zdroje, je návrh pripojiť ďalšie žriedlo - prameň do
zbernej šachty.
Starosta oboznámil poslancov, že pán Ing. Vladimír Lukáč spracoval knihu o futbale- Majstri
spod Radzima.
V závere všetkým poďakoval za účasť.
Všetky uznesenia boli prijaté.

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

Overovatelia :
Ing. Jozefina Romoková: ..........................
Ing. Peter Lenkey:

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

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

Prílohy zápisnice:
Pozvánka na zasadnutie OZ 118/2019
Prezenčná listina
Uznesenia od č.1/2018 po číslo 1/2018
Návrh platu starostu od 1.1.2019
Žiadosť starostu obce o preplatenie nevyčerpanej dovolenky 129/2019

