UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA VO VYŠNEJ SLANEJ

č. 1/2017
z 17. marca 2017

Obecné zastupiteľstvo
A.

schvaľuje
za zapisovateľa Mgr. Marcelu Tomášiková
za členov návrhovej komisie Ing. Peter Lenkey, Ing. Martin Gallo
za overovateľov zápisnice Milan Kasper, Miloš Klima

A.1
A.2
A.3

B.

berie na vedomie
B.1.

kontrolu plnenia uznesení

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

Hlasovanie
Za:
Proti:
Zdržal sa:

5
0
0

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA VO VYŠNEJ SLANEJ

č. 2/2017
z 17. marca 2017

Záverečný účet obce za rok 2016
Predkladá: Ing. Dušan Gallo, starosta obce
Ing. Jana Gallová, ekonómka obce

Obecné zastupiteľstvo
A.

schvaľuje

A.1

Záverečný účet obce za rok 2016 a celoročné hospodárenie bez výhrad.

Prebytok rozpočtu v sume 20669,79 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a)
a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
20669,79 EUR
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v sume
- 20470,46 EUR, navrhujeme vysporiadať :
- tvorbu rezervného fondu
-20470,46 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo výške
199,33 EUR. Finančné prostriedky sa použijú na úhradu faktúr z roku 2016.
B.
B.1
B.2

berie na

vedomie

stanovisko kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Vyšná Slaná na rok 2016
správu o výsledkoch kontroly za II. polrok 2016

Hlasovanie
Za:
Proti:
Zdržal sa:

5
0
0

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

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA VO VYŠNEJ SLANEJ

č. 3/2017
z 17. marca 2017

Plat starostu obce
Predkladá: Mgr. Marcela Tomášiková

Obecné zastupiteľstvo
A.
A.1

schvaľuje
plat starostu Obce Vyšná Slaná vo výške 1.631,00 € s účinnosťou od 1.1.207

Priemerná mesačná mzda zamestnanca v NH SR za rok 2016
Súčin s koeficientom 1,49 zaokrúhlený na eurocent nahor
mesačná odmena vo 20 % výške
Plat starostu
Zaokrúhlenie

Hlasovanie
Za:
Proti:
Zdržal sa:

912,00 EUR
1.358,90 EUR
271,80 EUR
1.630,70 EUR
1.631,00 EUR

5
0
0

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

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA VO VYŠNEJ SLANEJ

č. 4/2017
zo 17. marca 2017

Obecné zastupiteľstvo
A.

súhlasí
A.1 s vykonaním auditu na rok 2016 a na rok 2017
spoločnosťou D.E.A.Consult s.r.o. , Masarykova 2, Košice

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

Hlasovanie
Za:
Proti:
Zdržal sa:

5
0
0

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA VO VYŠNEJ SLANEJ

č. 5/2017
zo 17. marca 2017

Obecné zastupiteľstvo
A.

schvaľuje

A.1 prijatie úveru vo výške 20 000,00 €
poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575
951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej
len „banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve.
Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje, že v prípade ak bude na základe každoročného prehodnotenia výšky úveru bankou
jeho výška znížená tak, že obec vyčerpala ku dňu vykonaného prehodnotenia výšky poskytnutého úveru väčší objem finančných
prostriedkov ako je bankou novostanovená výška úveru, obec je oprávnená uhradiť rozdiel medzi pôvodnou a novou výškou
úveru najneskôr do 30.05. daného kalendárneho roka. V prípade, ak obec neuhradí rozdiel medzi pôvodnou a novou výškou
úveru, obecné zastupiteľstvo schvaľuje, že vo výške tohto rozdielu bude úver zmenený na termínovaný úver, a to za
podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve.
Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom zabezpečenia
pohľadávky banky z úveru.
Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje, že v prípade ak na základe prehodnotenia vykonaného bankou bude zistené, že miera
rizika obce ako klienta bola v priebehu úverového vzťahu zvýšená, obec vystaví v súlade s podmienkami dojednanými
v príslušnej úverovej zmluve na výzvu banky vlastnú vistablanko zmenku na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky
banky z úveru.

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

Hlasovanie
Za:
Proti:
Zdržal sa:

5
0
0

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA VO VYŠNEJ SLANEJ

č. 6/2017
zo 17. marca 2017

Obecné zastupiteľstvo
A.

schvaľuje
A.1 predloženie žiadosti o NFP na SO, kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19
projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy OU a MŠ Vyšná Slaná“
A.2 výšku maximálneho spolufinancovania projektu 19 063,32 EUR

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

Hlasovanie
Za:
Proti:
Zdržal sa:

5
0
0

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA VO VYŠNEJ SLANEJ

č. 7/2017
zo 17. marca 2017

Obecné zastupiteľstvo
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Vyšná Slaná
Predkladá : Ing. Dušan Gallo, starosta obce
A.1.Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Slaná v súlade s § 18a, odst.2 vyhlasuje konanie
voľby hlavného kontrolóra obce Vyšná Slaná dňa 28.3.2017 v priestoroch zasadačky
OcÚ.
A.2. Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Slaná určuje pracovný čas hlavného kontrolóra
obce Vyšná Slaná v novom volebnom období na 10 hod. / mesačne.
A.3. Obecné zastupiteľstvo ustanovuje podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby HK
obce a náležitosti prihlášky :
a) Kvalifikačné predpoklady – minimálne ukončené úplné stredné vzdelanie s maturitou
b) Náležitosti prihlášky
– osobné údaje kandidáta - meno a priezvisko, titul, dátum
narodenia, trvalé bydlisko
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
- overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, - kópie dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov
a kurzov
-profesijný životopis,
- čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na
právne úkony v plnom rozsahu
-prehľad doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia,
- súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania
voľby v OZ
c) Ďalšie predpoklady – znalosť podvojného účtovníctva, znalosť právnych predpisov
týkajúcich sa hospodárenia obce, zákon o finančnej kontrole, zákon o účtovníctve, o majetku
obcí a ďalších právnych predpisov týkajúcich sa samosprávy, užívateľské ovládanie počítača,
d / Uchádzač na funkciu HK obce Vyšná Slaná zašle poštou alebo osobne doručí svoju
písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať“ na
adresu : Obec Vyšná Slaná, 049 26 Vyšná Slaná 29 najneskôr do 12.4.2017 do 15.00 hod.
V prípade osobného doručenia ju odovzdá v podateľni obecného úradu.
e/ Uchádzač, ktorý splní vyššie uvedené požiadavky na výkon funkcie a včas podá prihlášku
so všetkými náležitosťami bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra v súlade
s § 18 a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Uchádzačom, ktorí splnili kritériá bude obecným úradom zaslaná pozvánka na voľbu
hlavného kontrolóra najmenej 3 dni pred konaním voľby.

f/ Na zvolenie hlavného kontrolóra obce je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých
poslancov OZ. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, obecné zastupiteľstvo ešte
na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí
získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do
druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov.
V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorí získal najväčší počet platných hlasov. Pri
rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.
g/ Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov OZ.
h/ Starosta obce s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom obce uzavrie pracovnú zmluvu
najneskôr deň po zvolení do funkcie hlavného kontrolóra.
i/ Každý kandidát má právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra na vystúpenie pred
poslancami obecného zastupiteľstva v rozsahu maximálne 10 minút.
Deň nástupu do zamestnania : 1. máj 2017
A.4. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje :
Komisiu, v zložení : Milan Kasper, Mgr. Marcela Tomášiková, Ing. Peter Lenkey, ktorej
úlohou bude :
a/ otváranie obálok prihlásených kandidátov
b/ posúdenie podaných prihlášok a vyhodnotenie splnenia podmienok jednotlivých
kandidátov
c/ vydanie zoznamu kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce
d/ sčítanie hlasov jednotlivých kandidátov pri tajnej voľbe HK
Otváranie obálok a posúdenie prihlášok sa uskutoční dňa 26.4.2017 o 16.00 hod. na
obecnom úrade.
A.5.Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za členov výberovej komisie na funkciu hlavného
kontrolóra všetkých poslancov OZ.
A.6. Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu
a/ zabezpečiť zverejnenie vyhlásenia dňa konania voľby HK na úradnej tabuli obce
a webovom sídle obce v zákonom stanovenej lehote
b/ vyhotoviť hlasovacie lístky na voľbu HK, na ktorých budú kandidáti uvedení podľa
abecedy a ktoré budú opatrené pečiatkou obce
Ing. Dušan G a l l o
starosta obce Vyšná Slaná
Hlasovanie
Za:
Proti:
Zdržal sa:

5
0
0

