Zápisnica
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Vyšnej Slanej
zo dňa 29. novembra 2019

Zasadnutie Obecného
zastupiteľstva
dňa 29.11.2019

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Zapisovateľ: Mgr.Jana Biziková
Overovatelia: Ing. Jozefina Romoková
Ing. Lenkey
Návrhová komisia: Ing.Mihók, 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) a ďalších prítomných. Otvoril zasadnutie OZ.
K bodu 2)
Boli určení zapisovateľka a overovatelia zápisnice, návrhová komisia, uvedení v záhlaví
zápisnice.
K bodu 3)
V tomto bode bola vystúpila kronikárka obce p. Pačenovská, ktorá odprezentovala jednotlivé
zápisy v kronike podrobnejšie za roky 2018 a 2019.
K bodu 4)
V tomto bode bol predložený poslancom obce návrh rozpočtu na rok 2020.
Poslanci boli oboznámený s výškou splácania úverov k 31.10. 2019. Následne po predložení
návrhu a oboznámení splácania úverov, bola diskusia a návrh rozpočtu bol prejednaný
poslancami obce.

K bodu 5)
Došlo k schváleniu VZN, nakladaniu s komunálnym odpadom na 14.- EUR na osobu/ročne.

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

K bodu 6)
Prerokovalo sa schválenie návrhov VZN:
– O daniach z nehnuteľnosti na území obce
– O miestnom poplatku za komunálna odpady a drobné stavebné odpady
– O miestnych daniach na území obce

K bodu 7)
Prítomný poslanci boli informovaný o voľbách, ktoré sa uskutočnia 29.2.2019 do NR SR
o mieste a priebehu konania.
K bodu 8)
Rôzne
Starosta informoval poslancov o overovateľoch listín, ktorými sa stali na základe
absolvovania školenia – p. Alena Liptáková, J. Martinková.
Hlasovanie:
Prítomní: 5 poslanci
Za:
4 poslanci
Proti:
0 poslanci
Zdržal sa hlasovania: 1 poslanec
V tomto bode starosta oboznámil prítomných s blížiacimi sa sviatkami a s tým súvidiace
zapálenie 1 adventnej sviečky 1.12.2019 o 16.30h. a akciou Mikuláš v kultúrnom dome
konanej 6.12. 2019 o 16.30h.
.
K bodu 9)
Diskusia
Vystúpil poslanec Ing. Peter Lenkey s otázkou o dani zo skleníkoch.

K bodu 10)
V závere sa starosta poďakoval 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:
Pozvánka na zasadnutie OZ OCU V.S. 272/2019
Prezenčná listina
Uznesenia od č. 11-12

Návrh rozpočtu na rok 2020- 2022

