Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Vyšnej Slanej
zo dňa 18. marca 2022

Zasadnutie Obecného
zastupiteľstva
dňa 18.03.2022

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Zapisovateľ: Mgr.Jana Biziková
Overovatelia: Ing.Mihók
Ing. Lenkey
Návrhová komisia: 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).
Otvoril zasadnutie OZ. Starosta obce ospravedlnil pre neprítomnosť p. poslanca Klimu.
Program bol jednohlasne schválený.

K bodu 2)
Boli určení zapisovateľka a overovatelia zápisnice, návrhová komisia, uvedení v záhlaví
zápisnice.

K bodu 3)
Hlavná kontrolórka obce p. Lenka Rochfalušiová predniesla správu hlavného kontrolóra,
predloženie ročnej súhrnnej správy za rok 2021.
Poslanci berú na vedomie správu hlavného kontrolóra.

K bodu 4)
Určenie počtu obvodov, poslancov pre nové volebné obdobie 2022-2026.
Návrh – päť (5) poslancov, 1 volebný obvod
Za:
4 poslanci
Proti:
0 poslanci
Zdržal sa hlasovania: 0 poslanci

K bodu 5)
Kultúrno-spoločenské akcie obce na rok 2022.
Návrh:
 výstup na Radzim – 23.6.2022 – príspevok obce na guláš – 400,00 € (slovom štyristo
eur),
 Vyšnoslanský pohár – vynechanie aktuálneho ročníka,
 Memoriál Erika Vysokého a Jána Lukáča – 23.7.2022 – 660. výročie prvej písomnej
zmienky obce
Za:
4 poslanci
Proti:
0 poslanci
Zdržal sa hlasovania: 0 poslanci

K bodu 6)
Predaj domu p. Emílie Tešlárovej
- predaj obecnej časti pozemku,
- cena za obecnú časť 10 000,00 € (slovom desaťtisíc eur).
Za:
4 poslanci
Proti:
0 poslanci
Zdržal sa hlasovania: 0 poslanci

K bodu 7)
- Informácie o stave účtov obce.
- Ukončenie inštalácie verejnej wifi siete.
- Rozhodnutei ObÚZP – schválenie správy – odber podzemných vôd (vodný zdroj).

K bodu 8)
Diskusia
p. Hadar – kanál pred obchodom COOP Jednota
V spolupráci s COOP Jednotou obec osadí žľaby (odtokové) pred vchodom.
p. Tomášik – čistenie brehov rieky Slaná.
Uskutočnenie činnosti (brigády) v termíne 26.3.2022. Stretnutie na námestí obce o 9:00 hod.
Oslovené budú všetky organizácie obce pri účasti na akcii. Obec zabezpečí občerstvenie
a pitný režim.
p. Hadar – ohradenie oddychovej zóny pred obecným úradom a zamedzenie parkovania áut
v zóne.
p. Rochfalušiová – oslovenie partnerskej obci v Nemecku ohľadom ich účasti na oslavách
obce Vyšná Slaná.

p. Tomášik – ukončenie oplotenia požiarnej zbrojnice.
K bodu 9)
Záver
V závere sa starosta obce poďakoval všetkým poslancom za účasť.
Všetky uznesenia boli prijaté.

Spracovala :
Ing. Alena Liptáková: 18.03.2022
Overovatelia :
Ing. Jozefina Romoková: ..........................
Ing. Peter Lenkey:

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

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

Prílohy zápisnice:
Správa hlavnej kontrolórky – ročná súhrnná správa za rok 2021
Prezenčná listina
Uznesenia od č. 1-4

