Zápisnica
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Vyšnej Slanej
zo dňa 29.11.2018

Zasadnutie Obecného
zastupiteľstva
dňa 29.11.2018

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Zapisovateľ: Mgr.Jana Biziková
Overovatelia: Miloš Klima
Ing.Peter Lenkey
Program:
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vyšnej Slanej
číslo: 270/2018 zo dňa 20.11.2018
- súčasť tejto zápisnice
K bodu 1)
V úvode starosta obce privítal všetkých prítomných poslancov (viď prezenčná
listina) a ďalších prítomných. Otvoril zasadnutie OZ.
K bodu 2)
Boli určení zapisovateľka a overovatelia zápisnice uvedení v záhlaví zápisnice.
K bodu 3)
Predsedníčka miestnej volebnej komisie Mgr. Vlasta Gallová Ďurišková oznámila prítomným
výsledky volieb v obci do obecného zastupiteľstva a starostu obce Vyšná Slaná. Voľby do
orgánov samosprávy obcí sa konali dňa 10.11.2014. Za starostu obce bol zvolený Ing. Dušan
Gallo, za poslancov OZ boli zvolení Miloš Klima, Ing. Peter Lenkey, Ing. Ľubomír Mihók,
Ing. Jozefina Romoková, Mgr. Jana Biziková.
Ďalej informovala, že v obci bol 1 volebný obvod, v zozname voličov bolo zapísaných 399
osôb, počet vydaných obálok bol 171, počet odovzdaných obálok bol 171, počet platných
hlasovacích lístkov pre voľby do OZ bol 170, počet platných hlasovacích lístkov pre voľby
starostu obce bol 170. Ostatné informácie sú súčasťou prílohy Odpis zápisnice miestnej
volebnej komisie.
Následne predsedníčka miestnej volebnej komisie odovzdala Osvedčenie o zvolení starostovi
a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva.
K bodu 4)
V tomto bode novozvolený starosta zložil sľub a následne ho podpísal.
K bodu 5)
V bode 5 pristúpili k zloženiu sľubu novozvolení poslanci a následne ho podpísali.
K bodu 6)
V tomto bode vystúpil starosta so svojim prejavom, v ktorom zhodnotil predchádzajúce
volebné obdobie (príhovor je súčasťou zápisnice).
K bodu 7)
Program ustanovujúceho zasadnutia OZ bol jednohlasne schválený všetkými poslancami.
K bodu 8)
V tomto bode bol Ing. Peter Lenkey poverený na zvolávanie a vedenie OZ.
K bodu 9)
OZ zriadilo komisie a zvolilo predsedov jednotlivých komisií:
a) komisia finančnej správy a majetku – Ing. Ľubomír Mihók,
b) komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu – Mgr. Jana Biziková
c) komisia ochrany verejného poriadku, stavebného a vodného hospodárstva – Miloš
Klima
d) komisia podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov- Ing. Jozefina
Romoková
Predsedovia komisií majú predložiť návrhy na členov jednotlivých komisií do najbližšieho
obecného zastupiteľstva.

OZ nezriadilo obecnú radu.
K bodu 10)
Bol predložený návrh rozpočtu na rok 2019 na hlavné ekonomické kategórie a tabuľka
plnenia rozpočtu a návrh rozpočtu v zmysle smernice na tvorbu rozpočtu obce.
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a poprial veľa síl do
nasledujúceho volebného obdobia.
K bodu 11)
Diskusia
K bodu 12)
Záver
V závere starosta poďakoval všetkým za účasť.
Všetky uznesenia boli prijaté. Hlasovania za jednotlivé uznesenia sú uvedené na zápise
z uznesenia.
Spracovala :
Mgr. Marcela Tomášiková: ..........................................
Overovatelia :
Miloš Klima .............................
Ing. Peter Lenkey: ............................

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

Prílohy zápisnice:
Pozvánka na zasadnutie OZ č. 270/2018 zo dňa 20.11.2018
Uznesenia od č.10/2018 po číslo 13/2018
Odpis zápisnice miestnej volebnej komisie
Príhovor starostu obce

