UZNESENIE
z rokovania obecného zastupiteľstva
dňa 08. augusta 2018
Obecné zastupiteľstvo
3/1/2018

určuje
zapisovateľ zápisnice
Soňa Beérová

3/1/2018-1

určuje
overovateľ zápisnice
Edita Grančáková
Štefan Junger

3/1/2018-2

určuje
návrhová komisia
Nataša Maková
Viera Spišáková Mgr.
Martin Slovák Ing.

3/1/2018-3

schvaľuje
program zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 08.08.2018 podľa
priloženej pozvánky.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 3/1/2018-3
Za : ............................................................6...... poslancov
Proti : .........................................................0..... poslancov
Zdržal sa hlasovania : ................................0..... poslancov
konštatuje v bode rokovania 2 :
priebežné plnenie uznesení, ktorými OZ poveruje starostu obce
č . 1/3/2010-2 ktorým OZ

poveruje

Starostu obce súčinnosťou pri zmene katastrálnej hranice Nižná Slaná
- Kobeliarovo v časti Kobeliarsky mlyn bez zmeny právnych vzťahov
k pozemkom.

č. 6/5/2010-1 ktorým OZ poveruje
starostu obce Nižná Slaná Ing. Jána Vielohu prípravou a uzatvorením
kúpnych zmlúv na odpredaj pozemkov –

nesplnené uznesenie OZ č4/4/2017-1
poveruje
Starostu obce Ing. Jána Vielohu prípravou a zabezpečením všetkých
právnych náležitostí spojených s predajom a uzavretím kúpnej
zmluvy a prevodom nehnuteľností pre kupujúceho Martin Gunár,
Rožňavská 106 na nehnuteľnosť :
pozemok KN C p. č. 645/2 druh pozemku záhrady o výmere 360 m²
o vlastníckom podiele 1/1, celosti
priebežné plnenie uznesenia 2/3/2018-1 poveruje
Starostu obce Ing. Jána Vielohu prípravou a zabezpečením všetkých
právnych náležitostí spojených s predajom a uzavretím kúpnej zmluvy a
prevodom nehnuteľností pre kupujúceho:
Tibor Jerga, Stará osada č. 3, Nižná Slaná Nižnoslanská baňa na
nehnuteľnosť :
odčlenená časť pozemku C KN p. č. 802/1, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 323m² podľa prílohy.

3/3/2018

určuje
podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného
práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, že Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Slanej bude mať 9
poslancov, ktorí sa budú voliť v 2 volebných obvodoch.
Vo volebnom obvode 01 Nižná Slaná, ktorý zahŕňa časť obce Nižná
Slaná sa volí 5 poslancov,
Vo volebnom obvode 02 Nižnoslanská baňa, ktorý zahŕňa časť obce
Nižnoslanská baňa sa volia 4 poslanci.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 3/3/2018
Za : .........................................................6......... poslancov
Proti : ......................................................0........ poslancov
Zdržal sa hlasovania : ............................0......... poslancov

3/4/2018

schvaľuje
Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce vo výške
najviac 9 231,62 Eur.
Kapitálové výdavky : 9 231,62Eur – Rekonštrukcia obecnej budovy 2.
etapa bývalá kolkáreň.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 3/4/2018
Za : ........................................................6.......... poslancov
Proti : .....................................................0......... poslancov
Zdržal sa hlasovania : ...........................0.......... poslancov

3/4/2018-1

schvaľuje
Spätné odkúpenie pozemkov – ciest – v k. ú Nižná Slaná o výmere
1233m² od SGI s.r.o., Rusovská cesta 56, 851 01 Bratislava, IČO:
51 190 516, ktoré sú z E stavu zamerané do C stavu nasledovne :
CKN parcelné číslo 830/102 o výmere 523m²- ( cesta oproti odbočke na
baňu / oproti kinu)
Pozemok CKN parcelné číslo 641 o výmere 710m² ( cesta vedúca
k železnici / k družstvu vedľa obecnej budovy lahôdok )
Kúpna cena : 1 233 € celkom ( t. j. za 1233 m² - 1m²/ 1 € )
Kupujúci : SGI s.r.o., Rusovská cesta 56, 851 01 Bratislava, IČO:
51 190 516
Pozemky sa nachádzajú v k. ú. Nižná Slaná pod cestným telesom
a ochranným pásmom cesty I. triedy č. I/67, ktorá je na nich postavená.
Funkčné využitie uvedených nehnuteľností je preto delimitované práve
ich účelom, na ktorý boli pri výstavbe uvedenej cestnej komunikácie
zabraté a spôsob ich využitia je limitovaný ako : „Pozemok na ktorom je
postavená inžinierska stavba – cestná komunikácia“.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 3/4/2018-1
Za : ........................................................6.......... poslancov
Proti : ....................................................0.......... poslancov
Zdržal sa hlasovania : ...........................0.......... poslancov

3/4/2018-2

určuje
rozsah výkonu funkcie starostu obce Nižná Slaná na celé funkčné
obdobie 2018 – 2022 na plný úväzok, podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 3/4/2018-2
Za : .....................................................6............. poslancov
Proti : .................................................0............. poslancov
Zdržal sa hlasovania : ........................0............. poslancov

