Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Vyšnej Slanej
zo dňa 14.09.2017

Zasadnutie Obecného
zastupiteľstva
dňa 14.09.2017

Prítomní: viď prezenčná listina
Zapisovateľ: Ing. Peter Lenkey
Návrhová komisia: Ing. Peter Lenkey, Miloš Klima
Overovatelia: Ing. Martin Gallo, Milan Kasper

Program:
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vyšnej Slanej
číslo: 253/2017 zo dňa 14.9.2017
- súčasť tejto zápisnice
K bodu 1, 2)
Starosta privítal prítomných
Poslanci OZ schválili program zasadnutia obecného zastupiteľstva
K bodu 3)
Kontrola plnenia uznesení. Neboli prijaté žiadne uznesenia.
K bodu 4)
Obecnému zastupiteľstvo bolo predložené –Vzdanie sa mandátu poslanca p. Tomášikovej, v
zmysle § 25 ods. 2 písm .f) zákona NR SR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov. P. Tomášiková sa stala zamestnancom obecného úradu. Náhradníčka
bola ustanovená na základe výsledkov komunálnych volieb v obci Vyšná Slaná, ktoré sa
konali dňa 15.11.2014 pani Mgr. Jana Biziková. Poslankyňa zložila sľub poslanca.
Oznámenie o zániku mandátu poslanca a nastúpení náhradníka a sľub poslanca sú prílohou
zápisnice.
K bodu 5)
Pani Tomášiková bola zástupcom starostu, členom obecnej rady a predsedom komisie
finančnej a správy majetku, starosta obce Ing. Dušan Gallo ustanovil do týchto funkcií Ing.
Petra Lenkeya.
K bodu 6)
Keďže došlo k zmene zamestnancov obecného úradu, kde pani Ing. Jana Gallová požiadala
o rozviazanie pracovného pomeru dohodou , chcela zmeniť zamestnanie a na jej miesto
nastúpila pani Mgr. Marcela Tomášiková, bolo potrebné urobiť nové poverenie na
vykonávanie osvedčovania listín a podpisov na listinách. Starosta obce poveril Mgr. Marcelu
Tomášikovú. Poverenie tvorí prílohu zápisnice a taktiež je uložené v osvedčovacej knihe, pre
prípad kontroly.
K bodu 7)
Kontrolórka obce pani Mgr. Lenka Rochfalušiová predložila Obecnému zastupiteľstvu ,, Plán
kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vyšná Slaná na II. polrok 2017“. Poslanci sa
s plánom oboznámili a prijali bez výhrad .
K bodu 8)
Ďalším bodom programu bolo informovanie o uskutočnených podujatiach v obci Vyšná
Slaná, ktoré sa konali v mesiacoch jún až august 2017. Boli to akcie.
Výstup na Radzim- každoročne sa podáva guláš zdarma, ktorý aj tohto roku varilo
Poľovnícke združenie vo Vyšnej Slanej, za čo im patrí veľká vďaka. Z roka na rok na tento
výstup prichádza veľa mladých rodín s malými deťmi, preto sa stále snažíme pripraviť
zaujímavý program vo forme súťaží a samozrejme je i tombola, ktorá sa losuje z účastníkov
ako sú zapínaní v kronika. Okolie bolo pripravené veľmi dobre, počasie bolo krásne.

Vyšnoslanský pohár- -10. ročník- je to rodinný turnaj vo futbale, ktorý sa z roka na rok teší
väčšej obľube. Rodiny majú vo svojich družstvách od najmenšieho člena rodiny až po
najstaršieho. Tohto roku sa víťazom a držiteľom putovného pohára stalo družstvo- JAVOR.
V ponuke je guláš pre všetkých účastníkov a rodiny si pripravujú aj svoje pohostenie. Akcia
dopadla taktiež veľmi dobre.
Olympiáda seniorov- tohto roku sa uskutočnila olympiáda seniorov Jednoty Dôchodcov
v našej obci. Konala sa miestnom ihrisku. Organizátori si zaslúžili veľkú pochvalu za veľmi
dobre pripravenú akciu. Ďalšia olympiáda je veľkou výzvou pre organizátorov inej obce či
mesta.
Memoriál Erika Vysokého a Mgr. Jána Lukáča- 20. ročník- tohto roku sme oslavovali 70
rokov založenie futbalového klubu vo Vyšnej Slanej a 50 rokov založenia FS Radzim. Na
akciu boli pozvaní hostia, ktorí za svoju reprezentáciu boli ocenení- Ďakovným listom- a
fľašou vína , jubilanti dostali PLAKETY. Na návštevu do našej obce zavítali občania
z družobnej obce Wehnde . Športovo-kultúrna akcia bola na vysokej úrovni, mali sme veľmi
dobre pripravenú prezentáciu histórie futbalu a FS Radzim. Atmosféru nám spríjemnilo
vystúpenie hudobnej skupiny Kortina zo Žiliny a do tanca hrala hudobná skupina Sako
z Vlachova. Vďaka sponzorom sme mali množstvo hodnotných a pekných tombol.
Všetky tieto akcie prebehli bez problémov, mali veľmi dobrý ohlas zo strany návštevníkov.
Starosta poďakoval všetkým, ktorí sa pričinili o hladký priebeh všetkých akcií. Samozrejme
bez finančných prostriedkov by sa žiadna akcia nemohla uskutočniť.
K bodu 9)
V ďalšom bode starosta obce predniesol obecnému zastupiteľstvo návrh na prejednanie
vstupu do združenia Stratená – Betliar. Vo svojej správe uviedol, prečo by sa obce mali spojiť
a aké výhody a povinnosti z toho pre obec vyplývajú. Získavanie projektov a finančných
prostriedkov, ktoré ako samotná obec nevie získať. Pre príslušnú obec z toho vyplýva
spoluúčasť 0,1 % z príjmu na počet obyvateľov. Obecné zastupiteľstvo tento návrh prijalo –
Uznesením č. 23/2017.
Hlasovali 5 poslanov
Za . 5 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov
Uznesenie tvorí prílohu zápisnice.
K bodu 10)
V bode Rôzne- Riaditeľka MŠ p. Ďurišková prítomných informovala o činnosti MŠ
v školskom roku 2017/2018. Predstavila školský vzdelávací program pre MŠ Vyšná Slaná.
Oboznámila s priebehom Školy v prírode v Bojniciach, ktorej sa deti zúčastnili na konci
školského roka 2016/2017.
K bodu 11)
Diskusia – Starosta obce informoval o finančnej situácii obce, o rozpracovaných projektoch
zateplenia budovy OcÚ, informoval o hasičskej jednotke v obci, auto Tatra je v generálke.
Bol zaslaný projekt na požiarnu zbrojnicu cca 30 000 eur, zaslaný projekt detského ihriskacca 13 000 eur- na doplnenie , oddychová zóna v strede dediny je v štádiu riešenia.
FS Radzim sa zúčastní na GOS- aktívna a úspešná reprezentácia obce, OFK Vyšná Slaná –
taktiež činnosť je úspešná, držia si popredné miesta v tabuľke.
K bodu 12)
V závere starosta obce poďakoval prítomným za účasť na dnešnom zastupiteľstve.

Spracovala :
Mgr. Marcela Tomášiková .......................................

Overovatelia :
Ing. Martin Gallo ........................
Milan Kasper ..........................

Ing. Dušan Gallo
Starosta Obce Vyšná Slaná

