Zápisnica
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Vyšnej Slanej
zo dňa 15.6.2018

Zasadnutie Obecného
zastupiteľstva
dňa 15.6.2018

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Zapisovateľ: Mgr. Jana Biziková
Overovatelia: Ing. Martin Gallo, Ing. Peter Lenkey
Navrhovatelia: Mgr. Jana Biziková, Ing. Peter Lenkey
Mandátová komisia: Milan Kasper, Ing. Martin Gallo
Program:
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vyšnej Slanej
číslo: 159/2018
- súčasť tejto zápisnice
K bodu 1)
V úvode starosta obce privítal všetkých prítomných poslancov (viď prezenčná listina).Pána poslanca
Miloša Klimu a hlavnú kontrolórku obce Mgr. Lenku Rochfalušiovú ospravedlnil. Následne starosta
otvoril zasadnutie OZ.
K bodu 2)
Boli určení zapisovateľka a overovatelia zápisnice, návrhová a mandátová komisia, uvedení v záhlaví
zápisnice, ako aj členovia návrhovej komisie. Obecné zastupiteľstvo schválilo jednohlasne program
zasadnutia, nikto nemal pripomienky.
Hlasovanie za program za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
K bodu 3)
Kontrola plnenia uznesení- neboli prijaté žiadne na OZ dňa 16.3.2018.
K bodu 4)
Výročná správa obce za rok 2017- oboznámenie s hospodárením obce, vysvetlenie jednotlivých
položiek. Ing. Lenkey požiadalo o zahrnutie do Výročnej správy na propagáciu obce aj Poľovnícke
združenie Vyšná Slaná, ktoré prispieva na rôzne akcie v obci. Nasledovalo schválenie Výročnej správy
a Záverečného účtu obce Vyšná Slaná za rok 2017.
Hlasovanie :

za: 4

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 5)
Pani Tomášiková ( v zastúpení hlavnej kontrolórky obce), oboznámila so správou hlavnej kontrolórky
za II. polrok 2017, taktiež oboznámila s plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 a oboznámila so
stanoviskom k Záverečnému účtu obce.
K bodu 6)
V tomto bode sa už upresňovali termíny pripravovaných akcií na mesiace jún, júl 2018. Organizačné
pokyny na blížiaci sa Výstup na Radzim dňa 23.6.2018. Technickú časť zabezpečuje obec, guláš, ktorý
sa podáva zdarma, zabezpečí Poľovnícke združenie Vyšná Slaná. Tomboly má na starosti Ing. Martin
Gallo. Na propagáciu obce budú slúžiť reklamné predmety- šiltovky a) 3 eur, odznaky- a) 0,50 eur
a kľúčenky a) 0,50 eur. Program na Radzime bude spestrený rôznymi súťažami.
Vyšnoslanský pohár bude 7.7.2018- účasť 6 rodinných mužstiev. Pohostenie bude zabezpečenégrilovaním.
Memoriál Erika Vysokého a Mgr. Jána Lukáča- zmena termínu z 21.7.2018 na 14.7.2018.
predpokladaná účasť 4 mužstiev. Súčasťou bude oceňovanie futbalových jubilantov. Pôvodne sa
počítalo s krstom CD FS Radzim Vyšná Slaná ale nevyhovuje termín. Guláš a občerstvenie zabezpečia
futbalisti.

K bodu 7)
V bode rôzne- Starosta obce poďakoval OFK Vyšná Slaná za získanie Majstrovského titulu vo futbale
2017/2018,po 36 rokoch v oblastnej súťaži.
Predniesol požiadavku pána Urbana Mariana z Rejdovej na predaj domu Valkovcov č. 68. Poslanci sa
dohodli na riešení a hľadaní možností predaja do 30.9.2018.
K bodu 8)
V bode 8 boli poslanci informovaní o zvýšení platu starostu a kontrolórky obce v súlade so zákonomZákon č. 253/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest.
K bodu 9)
V diskusii bola prednesená požiadavka o umiestnenie kamery na ihrisko ,a tak zabrániť neporiadku
a ničeniu verejného priestranstva obce. Oboznámenie s detským ihriskom ,ktoré pre obec vyhrala
pani Romoková. Starosta bol oslovený spoločnosťou, ktorá cenu venovala, že do 30.4.2018 sa ozvú.
No do dnešného dňa sme nedostali ďalšie bližšie informácie.
K bodu 10)
V závere starosta všetkým poďakoval za účasť a poprial, aby nám všetky akcie prebehli bez
problémov.

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

Overovatelia :
Ing. Martin Gallo ...............................
Ing. Peter Lenkey.................................

Ing. Dušan Gallo
Starosta obce Vyšná Slaná

Prílohy zápisnice:
Pozvánka na zasadnutie OZ č. 159/2018
Prezenčná listina
Výročná správa obce Vyšná Slaná za rok 2018
Záverečný účet obce Vyšná Slaná za rok 2018
Správa hlavnej kontrolórky z kontrolnej činnosti za II. polrok 2017
Stanovisko k Záverečnému účtu obce Vyšná Slaná za rok 2017
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vyšná Slaná na I. polrok 2018

