Zápisnica
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Vyšnej Slanej
zo dňa 30. apríla 2021

Zasadnutie Obecného
zastupiteľstva
dňa 30.4.2021

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Zapisovateľ: Mgr.Jana Biziková
Overovatelia: Ing.Romoková
Ing. Lenkey
Návrhová komisia: Ing.Romoková, Ing. Lenkey
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 hlavnú kontrolórku obce
p. Mgr. Rochfalušiuovú a p. Ing. Mihóka.
Program bol jednohlasne schválený.
K bodu 2)
Boli určení zapisovateľka a overovatelia zápisnice, návrhová komisia, uvedení v záhlaví
zápisnice.
K bodu 3)
Správa o hospodárení obce za rok 2020 prednesená ekonómkou obce p. Ing. Liptákovou.

K bodu 4)
Správa hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2020 predensená starostom obce z dôvodu
neprítomnosti hlavnej kontrolórky obce.
Na vedomie: poslanci
K bodu 5)
Návrh na schválenie smernice Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce.
Smernica bola doručená poslancom obce spolu s pozvánkou na naštudovanie.
Hlasovanie za schválenie smernice:

Hlasovanie:
Prítomní: 4 poslanci
Za:
4 poslanci
Proti:
0 poslanci
Zdržal sa hlasovania: 0 poslanci

K bodu 6)
Akcie obce na rok 2021
Prerokovanie

uskutočňovania

akcií

z dôvodu

pretrvávajúcich

obmedzení

pandémie

k organizovaniu podujatí, hlavne výstupu na Radzim. Poslanci sa vyjadrili zatiaľ nič
neorganizovať a počkať do konca mája aká bude situácia.

K bodu 7)
Informovanie poslancov o testovaní na COVID 19 uskutočnených obcou v priebehu mesiacov
1-5/2021. Obec uskutočnila v priebehu týchto mesiacov 4 testovania a pozitívne testované
boli len 2 osoby.
Na vedomie: poslanci

K bodu 8)
Reklamácie ciest v obci
Starosta obce informoval poslancov o plánovanej rekonštrukcii ciest v obci a to hlavne cesty
vpuste a prepadnutej cesty pri p. Vysokej, návrh novej cesty- Hamrisko, kultúrny dom, Urbár.
Starosta predniesol cenovú ponuku a možnosť realizácii plánovanej opravy ciest na mesiac
jún.
Hlasovanie za súhlas s cenovou ponukou:

Hlasovanie:
Prítomní: 4 poslanci
Za:
4 poslanci
Proti:
0 poslanci
Zdržal sa hlasovania: 0 poslanci

9) Rôzne
Pán poslanec Klima predložil návrh na kúpu alebo finančný príspevok varhanov do Domu
smútku.
K bodu 10)
Diskusia
Pán Tomášik Ján predložil fotografie znečisťovania potoka Slaná a zároveň podal návrh na
stretnutie zástupcov jednotlivých organizácií a spoločností v obci Vyšná Slaná, aby sa
uskutočnila brigáda účelom odstránenia znečistenia potoka Slaná. Fotografie znečisteného
potoka boli uverejnené na úradnej tabuli obce.

K bodu 11)
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 o hospodárení obce za rok 2020
Správa hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2020
Prezenčná listina
Uznesenia od č. 1-3 /2021

