Zápisnica
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Vyšnej Slanej
zo dňa 16.3.2018

Zasadnutie Obecného
zastupiteľstva
dňa 16.3.2018

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Zapisovateľ: Mgr. Jana Biziková
Overovatelia: Milan Kasper, Miloš Klima
Navrhovatelia: Mgr. Jana Biziková, Ing. Peter Lenkey
Mandátová komisia: Miloš Klima, Milan Kasper
Program:
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vyšnej Slanej
číslo: 91/2018
- súčasť tejto zápisnice

K bodu 1)
V úvode starosta obce privítal všetkých prítomných poslancov (viď prezenčná listina).Pána Ing.
Martina Galla 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)
Plán kontrolnej činnosti –hlavná kontrolórka obce oboznámila s plánom kontrolnej činnosti na I.
polrok 2018. Poslanci OZ plán odsúhlasili.
Audit obce Vyšná Slaná prebehol v januári 2018, výsledok auditu má byť k dispozícii v priebehu apríla,
následne oboznámenie s výsledkom auditu poslancov OZ.
K bodu 4)
Pani Pačenovská - oboznámila o práci na kronike obce , ktorá prevzala kroniku po p. Vidovi, v kronike
zaznamenáva kultúrne a spoločenské akcie konané v obci Vyšná Slaná.
K bodu 5)
Starosta obce p.Gallo informoval o spoločenských a kultúrnych akcií na rok 2018 - Výstup na Radzim
23.6.2018 , Vyšnoslanský pohár 7.7.2018, Memoriál E.Vysokého a J.Lukáča 21.7.2018 .
K bodu 6)
V bode rôzne starosta obce oboznámil so stavom obyvateľov v obci. Od 1.1.2018 nás navždy opustili
3 občania. Pokles stavu obyvateľov v obci má vplyv na výšku podielových daní , ktoré sú hlavným
zdrojom príjmov obce. Taktiež oboznámil aká je situácia s predajom neobývaných domov v našej
obci.
Bol podaný projekt zateplenia ObÚ – výsledok procesu schválenia by mal byť známy do 31.3.2018.
Podaný projekt na rekonštrukciu KD – na PPA ( opätovné vypracovanie projektovej dokumentácie,
čakanie na vyhlásenie výzvy).
Predniesol žiadosť starostky obce Rejdová o opätovné prihlásenie stravníkov do jedálne ZŠ a Domu
seniorov v Rejdovej – nebolo vydané stanovisko. Prehodnotenie žiadosti s riaditeľkou MŠ a rodičmi.
Stručne zhodnotil akcie, ktoré sa uskutočnili od začiatku roka 2018 a to :

-odovzdávka hasičskej tatry Dobrovoľnému hasičskému zboru vo Vyšnej Slanej + finančná dotácia na
rekonštrukciu hasičskej zbrojnice, zároveň podanie projektu na zateplenie a výmenu strešnej krytiny
hasičskej zbrojnice
- pripomenutie si oslobodenie obce – relácia v obecnom rozhlase
- Fašiangový pochod dedinou a karneval Materskej školy a FS Radzim v priestoroch ObÚ,,
- MDŽ – Jednota dôchodcov Slovenska
Máloktorá obec sa môže pochváliť vlastným klziskom , ktoré počas celej zimnej sezóny bolo
udržiavané a využívané širokou verejnosťou. O našom klzisku bola aj reportáž do relácie Ahoj
Slovensko.
K bodu 7)
V diskusii pani Biziková -v prípade výpadku MŠ v Dobšinej a následného dodania stravy zabezpečiť
náhradnú alternatívu a zamedziť dlhšej odstávke prevádzky v MŠ Vyšná Slaná.
- p. Biziková: webová stránka obce – zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu stránky, dohliadnuť na
pravidelné zverejňovanie VZN, zápisníc OZ, faktúr ,dopĺňať informácie o akciách, ktoré sa konali
v obci ako i o akciách, ktoré sa budú konať,
Navrhuje vytvorenie facebookovej oficiálnej stránky obce, slúžiacej na informovanie verejnosti
o kultúrnych a spoločenských akciách konaných v obci , ktorá má zlepšiť a zefektívniť propagáciu
obce medzi širokou verejnosťou.
K bodu 10)
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného
zastupiteľstva.

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

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

Ing. Dušan Gallo
Starosta obce Vyšná Slaná

Prílohy zápisnice:
Pozvánka na zasadnutie OZ č. 316/2017 zo dňa 9.11.2017
Prezenčná listina
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vyšná Slaná

