UZNESENIE
z rokovania obecného zastupiteľstva
dňa 18. októbra 2018
Obecné zastupiteľstvo
4/1/2018

určuje
Zapisovateľa zápisnice
Lýdia Tomášiková

4/1/2018-1

určuje
overovateľov zápisnice
Martin Slovák Ing.
Štefan Junger

4/1/2018-2

určuje
návrhovú komisiu
Nataša Maková
Edita Grančáková
Ján Novotný

4/1/2018-3

schvaľuje
program zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 18.10.2018 podľa
priloženej pozvánky.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 4/1/2018-3
Za : ..................................................7.............. 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. č645/2 druh pozemku záhrady o výmere 360 m²
o vlastníckom podiele 1/1, celosti
nesplnené uznesenie 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.
4/3/2018

ruší
uznesenie OZ v Nižnej Slanej č. 6/5/2010 zo dňa 03.11.2010, ktorým OZ
schválilo predaj pozemkov p.č.792/4, 792/5, 792/6 v k. ú. Nižná Slaná
pre vlastníkov budovy č. 53 ul. Dobšinská - z dôvodu zmeny vlastníka
uvedenej nehnuteľnosti.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 4/3/2018
Za : ......................................................7............ poslancov
Proti : ..................................................0............ poslancov
Zdržal sa hlasovania : .........................0............ poslancov

4/4/2018

schvaľuje
predaj nehnuteľného majetku Obce Nižná Slaná z dôvodu hodného
osobitného zreteľa na základe žiadosti č. 150/2018 zo dňa 05.09.2018
p. č. 792/4
p. č. 792/5
p. č. 792/6

zastavaná plocha a nádvorie 244 m² , k. ú. Nižná Slaná
zastavaná plocha a nádvorie 20 m² , k. ú. Nižná Slaná
zastavaná plocha a nádvorie 79 m² , k. ú. Nižná Slaná

Kupujúci : Červenák Kamil a Červenáková Zuzana, Dobšinská 53, Nižná
Slaná Nižnoslanská baňa.
Kúpna cena : 1 142,19 € celkom ( t. j. za 343 m² - 1m²/ 3,33 € )
Dôvodom je zmena vlastníka stavby s. č. 53, zapísanej na LV 766,
a dlhodobé užívanie nehnuteľností obyvateľmi stavby situovanej na
týchto parcelách, ktoré sú pre obec inak nevyužiteľné.
Obec oznámila zámer predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa
zverejnením dňa 06.09.2018.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 4/4/2018
Za : .......................................................7........... poslancov
Proti : ....................................................0.......... poslancov
Zdržal sa hlasovania : ..........................0........... poslancov
4/4/2018-1

poveruje
starostu obce Ing. Jána Vielohu prípravou a zabezpečením všetkých
právnych náležitostí spojených s predajom a uzavretím kúpnej zmluvy a
prevodom nehnuteľností
p. č. 792/4
zastavaná plocha a nádvorie 244 m² , k. ú. Nižná Slaná
p. č. 792/5
zastavaná plocha a nádvorie 20 m² , k. ú. Nižná Slaná
p. č. 792/6
zastavaná plocha a nádvorie 79 m² , k. ú. Nižná Slaná

pre kupujúcich:
Červenák Kamil a Červenáková Zuzana, Dobšinská 53, Nižná Slaná
Nižnoslanská baňa.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 4/4/2018-1
Za : ..................................................7................ poslancov
Proti : ...............................................0............... poslancov
Zdržal sa hlasovania : ......................0............... poslancov
4/5/2018

schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 O nakladaní s odpadmi na
území obce Nižná Slaná, ktoré vymedzuje podrobnosti o nakladaní
s komunálnym odpadom a s drobným stavebným odpadom.
Návrh VZN bol zverejnený dňa 1.10.2018.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 4/5/2018
Za : ..................................................7................ poslancov
Proti : ...............................................0............... poslancov
Zdržal sa hlasovania : .....................0................ poslancov

4/6/2018- A

berie na vedomie
žiadosť starostu obce Ing. Jána Vielohu, „Žiadosť o nenávratný finančný
príspevok (ďalej ŽoNFP)
a) kód výzvy: OPII-2018/7/1-DOP,
b) názov ŽoNFP: „Pripoj sa na WIFI v Nižnej Slanej“

4/6/2018-B

konštatuje
že ciele predkladaného projektu sú v súlade s platným programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja a s Územným plánom obce Nižná
Slaná

4/6/2018- C

schvaľuje
a) predloženie ŽoNFP v rámci Výzvy OPII-2018/7/1-DOP, za účelom
realizácie projektu „Pripoj sa na WIFI v Nižnej Slanej“,
b) zabezpečenie realizácie projektu obcou po schválení Žiadosti o NFP,
c) spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených
výdavkov vo výške max. 750,- €,
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov
projektu, ktoré predstavujú rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu
a celkovými oprávnenými výdavkami projektu.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 4/6/2018
Za : .....................................................7............. poslancov
Proti : .................................................0............. poslancov
Zdržal sa hlasovania : ........................0............. poslancov

4/7/2018

schvaľuje
Úpravu rozpočtu obce na rok 2018 podľa prílohy. Návrh na úpravu
rozpočtu a dôvodová správa tvoria súčasť tejto zápisnice.

Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 4/7/2018
Za : .....................................................7............. poslancov
Proti : ..................................................0............ poslancov
Zdržal sa hlasovania : ........................0............. poslancov
4/7/2018/1

berie na vedomie
Správu z finančnej kontroly č. 8, č. j 138/2018-002 zo dňa 09.10.2018,
ktorej predmetom je kontrola verejného obstarávania „Zberný dvor
Nižná Slaná“ vykonaná v dňoch 24.09.2018 – 03.10.2018. Správa tvorí
súčasť tejto zápisnice.
Správu z finančnej kontroly č. 7, č. j 138/2018-003 zo dňa 15.10.2018,
ktorej predmetom je kontrola dodávateľských faktúr - vykonaná
v dňoch 17.09.2018 – 10.10.2018. Správa tvorí súčasť tejto zápisnice.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 4/7/2018/1
Za : ....................................................7.............. poslancov
Proti : ................................................0.............. poslancov
Zdržal sa hlasovania : .......................0.............. poslancov

