Zápisnica
z 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Vyšnej Slanej
zo dňa 20.12.2018

Zasadnutie Obecného
zastupiteľstva
dňa 20.12.2018

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Zapisovateľ: Mgr.Jana Biziková
Overovatelia: Miloš Klima
Ing.Peter Lenkey
Návrhová komisia: Mgr. Biziková, Ing. Romoková
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 Ing. Mihóka ospravedlnil a otvoril slávnostné zasadnutie OZ.
K bodu 2)
Boli určení zapisovateľka a overovatelia zápisnice, návrhová komisia, uvedení v záhlaví
zápisnice.
K bodu 3)
Rozpočet obce – starosta obce oboznámil poslancov čo tvorí príjmy obce, tvoria ich podielové
dane , ktoré sú použité na zabezpečenie chodu obce, poplatky obce, ako energie, plyn, platy
zamestnancov, spolufinancovanie organizácií v obci.
Návrh rozpočtu obce na rok 2019 – rekapitulácia na hlavné ekonomické kategórie, kde spolu
príjmy tvoria 230 000 Eur a výdavky taktiež sú vo výške 230 000 Eur.
V kapitálových príjmoch nie je zahrnutá dotácia na Zateplenie budovy OcÚ a MŠ Vyšná
Slaná, nakoľko musí byť nové verejné obstarávanie.
Rozpočet obce na Rok 2019 –bol schválený.
Hlasovanie:
Prítomní: 4 poslanci
Za:
4 poslanci
Proti:
0 poslanci
Zdržal sa hlasovania: 0 poslanci
K bodu 4)
Tento bod sme rozdelili na dve časti, kde v prvej boli poslanci oboznámení so zmenou
zákona č. 253/1994 Z .z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest. Plat starostu od 1.12.2018 sa počíta podľa koeficientu do 500 obyvateľov
1,65- násobok. Plat starostu tvorí prílohu zápisnice. Poslanci plat schválili.
Hlasovanie:
Prítomní: 4 poslanci
Za:
4 poslanci
Proti:
0 poslanci
Zdržal sa hlasovania: 0 poslanci
V druhej časti poslanci doplnili členov komisií:
Mgr. Biziková- Komisia vzdelávania, kultúry,mládeže a športu:
Maroš Vido
Mgr. Jana Ďurišková

Ing. Romoková - Komisia podľa čl.7 ods.5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov –
Mgr. Biziková
Ing. Lenkey
K bodu 5)
V závere starosta všetkým poďakoval a poprial príjemné prežitie Vianočných sviatkov.
Všetky uznesenia boli prijaté.

Spracovala :
Mgr. Marcela Tomášiková: ..........................................
Overovatelia :
Miloš Klima ..................................
Ing. Peter Lenkey: ................................

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

Prílohy zápisnice:
Pozvánka na slávnostné zasadnutie OZ
Prezenčná listina
Uznesenia od č.14/2018 po číslo 16/2018
Prepočet platu starostu od 1.12.2018

