Zápisnica
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Vyšnej Slanej
zo dňa 20. marca 2020

Zasadnutie Obecného
zastupiteľstva
dňa 20.3.2020

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Zapisovateľ: Mgr.Jana Biziková
Overovatelia: Ing. Jozefina Romoková
Ing. Lenkey
Návrhová komisia: Ing.Mihók, Klíma
Program:
Schválený, doplnený o správu hlavnej kontrolórky obce.

K bodu 1)
V úvode starosta obce privítal všetkých prítomných poslancov (viď prezenčná listina).
Otvoril zasadnutie OZ.
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
V tomto bode starosta oboznámil poslancov a prítomných so správou hlavnej kontrolórky
obce. V rámci vykonanej finančnej kontroly boli skontrolované došlé faktúry, bankové
výpisy, pokladničné doklady, kontroly vyúčtovania poskytnutých dotácií z rozpočtu obce za
rok 2019:
- športovú činnosť pre OFK Vyšná Slaná
- spoločenské a cirkevné obrady pre Evanjelickú cirkev a.v. vo Vyšnej Slanej
- kultúrne vystúpenia FsK Radzim Vyšná Slaná
- poľovnícke združenie
Kontrola zameraná na počet podaných a vybavených sťažností a petícií od občanov za rok
2019 a kontrola zameraná na plnenia prijatých uznesení, kontrola zápisníc a evidencie
uznesení.
Stanovisko hlavnej kontrolórky k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov
financovania.
Stanovisko hlavnej kontrolórky k úveru ako aj správa o výsledku kontroly za II. polrok 2019
bola zaslaná poslancom k nahliadnutiu. Starosta obce predložil správu o výsledku kontroly
obce na schválenie.

Hlasovanie:
Prítomní: 5 poslanci
Za:
5 poslanci
Proti:
0 poslanci
Zdržal sa hlasovania: 0 poslanci

K bodu 4)
Návrh na čerpanie úveru na refundáciu nákladov rekonštrukcie OcÚ a MŠ.
V tomto bode bol predložený poslancom obce úver na schválenie.
Hlasovanie:
Prítomní: 5 poslanci
Za:
5 poslanci
Proti:
0 poslanci
Zdržal sa hlasovania: 0 poslanci
K bodu 5)
V tomto bode bol zhodnotený rok 2019.
Bola vydaná:
 futbalová publikácia
 výstup na Radzim
 športové podujatia Vyšnoslanský pohár, Memoriál
 kúpa traktora s vlečkou
 rekonštrukcia kultúrneho domu
 vybavenie materiálnefutbalový klub
 dobrovoľný hasičský zbor
 folklórny súbor Radzim
K bodu 5)
Rôzne
Pre občanov nad 70 rokov sa zabezpečila distribúcia bavlnených ochranných rúšok.

Hlasovanie:
Prítomní: 5 poslanci
Za:
5 poslanci
Proti:
0 poslanci
Zdržal sa hlasovania: 0 poslanci
K bodu 6)
Diskusia
Prerokoval sa výrub stromov pri potoku a pomoc seniorom s nákupom potravín (v prípade
potreby) p. Kováčovej a p. Benedyktiovej.
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:
Správa hlavnej kontrolórky obce za II. polrok 2019
Prezenčná listina
Uznesenia od č. 1-3/2020

