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Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Zapisovateľ: Mgr. Marcela Tomášiková
Overovatelia: Milan Kasper, Miloš Klima
Navrhovatelia: Ing. Peter Lenkey, Ing. Martin Gallo
Program:
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vyšnej Slanej
číslo: 82/2017 zo dňa 8.3.2017
- súčasť tejto zápisnice
K bodu 1)
V úvode starosta obce privítal všetkých prítomných poslancov (viď prezenčná listina).
Následne starosta otvoril zasadnutie OZ.
K bodu 2)
Boli určení zapisovateľka a overovatelia zápisnice uvedení v záhlaví zápisnice, ako aj
členovia návrhovej komisie. Obecné zastupiteľstvo schválilo jednohlasne program zasadnutia,
nikto nemal pripomienky.
Hlasovanie za program
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
K bodu 3)
Starosta informoval, že všetky uznesenia boli splnené.
K bodu 4)
V tomto bode vystúpila ekonómka obce Ing. Jana Gallová a prítomných oboznámila so
Záverečným účtom obce za rok 2016 a Výročnou správou obce za rok 2016, následne
vysvetlila podrobnosti k uvedeným dokumentom a vysvetlila jednotlivé položky – kde boli
navýšenia rozpočtu a dôvody zmien v rozpočtových položkách. Pripomienky k uvedených
dokumentom neboli zo strany poslancov žiadne.
K bodu 5)
V tomto bode hlavná kontrolórka obce, p. Hadarová, informovala o hospodárení obce za
2. polrok 2016. Nemala žiadne výhrady ani pripomienky k záverečnému účtu obce.
Konštatovala, že oboznamovanie a kontrola boli vykonávané pravidelne a bez problémov.
Správa hlavného kontrolóra a plán činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2016 tvoria
prílohu tejto zápisnice.
K bodu 6)
Starosta informoval, že dňa 30.4.2017 končí funkčné obdobie hlavného kontrolóra obce.
Štyridsať dní pred ukončením funkčného obdobia bude vypísané výberové konanie, ktoré
bude uverejnené na internetovej stránke obce.
Návrh na uznesenie č.1 – príloha č.1
Termín prihlásenia kandidátov do 12.4.2017 do 15.00 hod.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje komisiu, ktorá bude dohliadať na konanie volieb hlavného
kontrolóra obce.
K bodu 7)
Správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch MŠ Vyšná Slaná za školský rok 2015/2016
predniesla pani Mgr. Jana Ďurišková. Správa je súčasťou zápisnice ako príloha č.2.
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K bodu 8)
Starosta informoval, že v tomto roku končí aj volebné obdobie riaditeľky materskej školy. Po
uplynutí volebného obdobia riaditeľky MŠ je potrebné vyhlásiť výberové konanie na
riaditeľa/ku MŠ.
K bodu 9)
V tomto bode starosta informoval o pripravovaných spoločenských akciách v obci počas leta:
a) 655. výročie prvej písomnej zmienky o obci – oslava dňa 22. alebo 29.7.2017
b) 70. výročie založenie futbalového klubu v obci
c) Výstup na Radzim
d) Vyšnoslanský pohár
e) 20. ročník Memoriálu E. Vysokého a Mgr. J. Lukáča
K bodu 10)
Z dôvodu poklesu počtu obyvateľov obce k 31.12.2016 sa pristúpilo k prepočítaniu platu
starostu obce podľa príslušného koeficientu na základe zákona.
K bodu 11)
V bode rôzne starosta obce informoval poslancov OZ o predložení žiadosti o NFP na
SO, kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19 projekt „Zníženie energetickej náročnosti
budovy OU a MŠ Vyšná Slaná“ a zároveň aj o výške maximálneho spolufinancovania
projektu 19 063,32 EUR. Obec nedisponuje uvedenou výškou finančných
prostriedkov, preto je nutné, pokiaľ obec investičnú akciu chce realizovať, požiadať
PRIMA BANKU a.s. o poskytnutie úverového prísľubu prípadne úveru vo výške
20.000,- €. Poslanci OZ nemali námietky.

K bodu 12)
Diskusný príspevok žiadny
K bodu 13)
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie
obecného zastupiteľstva.

Spracovala :
Ing. Jana Gallová .......................................

Overovatelia :
Milan Kasper .................................
Miloš Klima

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

Ing. Dušan G a l l o
starosta Obce Vyšná Slaná
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Prílohy zápisnice:
Pozvánka na zasadnutie OZ č. 82/2017 zo dňa 8.3.2017
Uznesenia OZ
Prezenčná listina

Správa hlavného kontrolóra obce
Správa riaditeľky MŠ Vyšná Slaná
Prepočet platu starostu obce
Záverečný účet
Výročná správa
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