Zápisnica
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Vyšnej Slanej
zo dňa 10.8.2018

Zasadnutie Obecného
zastupiteľstva
dňa 10.8.2018

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Zapisovateľ: Mgr. Jana Biziková
Overovatelia: Milan Kasper, Miloš Klima
Navrhovatelia: Mgr. Jana Biziková, Ing. Peter Lenkey
Mandátová komisia: Miloš Klima, Milan Kasper
Program:
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vyšnej Slanej
číslo: 188/2018
- súčasť tejto zápisnice

K bodu 1)
V úvode starosta obce privítal všetkých prítomných poslancov (viď prezenčná listina).Pána Ing.
Martina Galla 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 15.6.2018.
K bodu 4)
10.-novembra 2018 sa uskutočnia voľby samosprávy na r-2018-2022, preto boli poskytnuté všetky
potrebné informácie ohľadom volieb do samosprávy. Následne boli prijaté uznesenia vyplývajúce zo
zákona o počte volebných obvodov, počte poslancov a úväzok starostu obce na nové volebné
obdobie r.2018-2022. Všetky potrebné informácie pre voličov i kandidátov sú zverejnené na obecnej
tabuli a webovej stránke obce.
Počet volebných obvodov v obci Vyšná Slaná – 1 obvod, počet poslancov na nasledujúce volebné
obdobie – počet 5, rozsah výkonu funkcie starostu obce Vyšná Slaná- v rozsahu 1- na celý úväzok.
K bodu 5)
Starosta obce p.Gallo informoval a zhodnotil spoločenské a kultúrne akcie, ktoré sa uskutočnili
v mesiacoch - jún a júl: Výstup na Radzim 23.6.2018 , Vyšnoslanský pohár 7.7.2018, Memoriál
E.Vysokého a J.Lukáča 14.7.2018 a Krst CD- čka FS Radzim Vyšná Slaná 21.7.2018. Všetky akcie
zhodnotil ako veľmi vydarené a úspešné i napriek tomu, že v našom okolí prebieha v tomto
dovolenkovom období množstvo ďalších akcií, naše majú dobré meno a o účasť nie je núdza.
K bodu 6)
V tomto bode rôzne starosta obce oboznámil s projektmi, ktoré budú prebiehať v našej obci , na
ktoré sme získali finančné prostriedky: Rekonštrukcia OcÚ a MŠ , ktorá by už mala prebiehať je na
kontrole verejného obstarávania. Finančné prostriedky v sume 27 553 eur na Rekonštrukciu požiarnej
zbrojnice,3 000 eur na nákup pre DHZO, 10 000 eur na rekonštrukciu kultúrneho domu. Tieto
prostriedky sa použijú na výmenu okien , dverí KD.
K bodu 7)
V diskusii poslanci predniesli svoje postrehy , návrhy na zlepšenie podmienok na život v obci. Návrh
na zabránenie voľného pohybu psov v obci na udeľovanie blokovej pokuty vo výške 10 eur., Pán
Lenkey prišiel s návrhom na projekt cyklochodníka pod obcou. Pani Biziková zasa navrhovala aby
v obci boli osadené spomaľovače, nakoľko sa nedodržiava povolená rýchlosť v obci a tým sa ohrozuje

bezpečnosť premávky. Taktiež upozornila na hlučnosť z posilňovne. Starosta vysvetlil, že to nie je
možné nakoľko máme signalizačné zariadenie , ktoré upozorňuje na rýchlosť. Pán Kasper zasa prišiel
s návrhom na zorganizovanie brigády na vyčistenie koryta potoka.
K bodu 8)
Na záver starosta obce všetkým poďakoval za účasť .

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

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

Ing. Dušan Gallo
Starosta obce Vyšná Slaná

Prílohy zápisnice:
Pozvánka na zasadnutie OZ č. 188/2018
Prezenčná listina

