Zápisnica
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Vyšnej Slanej
zo dňa 3. júla 2020

Zasadnutie Obecného
zastupiteľstva
dňa 3.7.2020

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Zapisovateľ: Mgr.Jana Biziková
Overovatelia: Ing. Mihók,
Ing. Lenkey
Návrhová komisia: Ing.Romoková, Klíma
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).
Otvoril zasadnutie OZ.
-doplnenie bodu rôzne
Program bol jednohlasne schválený.
K bodu 2)
Boli určení zapisovateľka a overovatelia zápisnice, návrhová komisia, uvedení v záhlaví
zápisnice.
K bodu 3)
Správa hlavného kontrolóra obce, ktorá oboznámila prítomných s kontrolnou činnosťou za I.
polrok 2020 a s návrhom plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020.
Starosta obce predložil návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok na schválenie.

Hlasovanie:
Prítomní: 5 poslanci
Za:
5 poslanci
Proti:
0 poslanci
Zdržal sa hlasovania: 0 poslanci
Správa ekonóma obce, ktorá oboznámila poslancov ako situácia s ochorením COVID 19
ovplyvnila zníženie podielových daní. V prehľade za jednotlivé roky 2018, 2019 a I. polrok
2020 porovnala o koľko % sa znížili podielové dane vplyvom ochorenia.
Prítomní boli oboznámení so správou auditu, ktorý sa uskutočnil 1.-2.7. 2020.

K bodu 4)
Starosta obce informoval o ukončení projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ
a MŠ:
 15.5. 2020 bola ukončená rekonštrukcia
 súpis vykonaných prác zhotoviteľom: výmena okien, výmena ústredného kúrenia, nový
kotol na kúrenie a rekuperácia v hodnote 379084.- Eur
 k 3.7. 2020 prebehli už 2 fakturácie

 investícia obce do rekonštrukcie sa uskutočnila vo výmene podláh v MŠ a vymaľovanie
priestorov MŠ a OcÚ

K bodu 5)
V tomto bode bola predložená žiadosť o odkúpenie pozemku E 251/1 pánom V. Emericim.
Jednalo sa o parcelu č.692 v k.ú. obce Vyšná Slaná.
Predbežný súhlas poslancov na odkúpenie predmetného pozemku po oprave žiadosti na
uvedenú parcelu.
K bodu 6)
Rôzne
Starosta informoval poslancov o dotácii od štátu v sume 1523.- EUR vyčlenených na čítanie
domov a bytov, o predaji domu p. Tešlárovej a zrušených akciách každoročne
uskutočňovaných v obci z dôvodu ochorenia COVIDU 19.
Prerokovanie odsúhlasenia pričlenenia obce Nižná Slaná k spoločnému obecnému úradustavebnému úradu v Dobšinej.
K bodu 7)
Diskusia
Poslanec Klima podal návrh na výrub stromov v okolí futbalového ihriska.
Poslanec Lenkey informoval o zlom prístupe k vode pre užívateľov cintorína a podal návrh na
jeho zlepšenie.
Poslankyňa Biziková podala návrh na doriešenie náhradných priestorov poštového strediska
v budove COOP Jednoty.

K bodu 7)
V závere sa starosta obce poďakoval všetkým poslancom za účasť.
Všetky uznesenia boli prijaté.

Spracovala :
Ing. Alena Liptáková: ..........................................

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

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

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

Prílohy zápisnice:
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020
Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce
Prezenčná listina
Uznesenia od č. 4-6/2020

