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Vážené poslankyne a poslanci, vážení prítomní! 
 
V súlade s rokovacím poriadkom pre zvolávanie zasadnutí obecného zastupiteľstva podľa 
zákona číslo 369/90 Zbierky zákonov o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnení 
som na dnešný deň 25. februára 2021 

z v o l a l  
2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Nižná Slaná. 
 
Všetci poslanci boli na rokovanie pozvaní písomne a včas a pozvánkami oboznámení 
s programom rokovania. 
Konštatujem, že z celkového počtu 9 poslancov sa podľa prezenčnej listiny na dnešnom 
zasadnutí zúčastňuje 8 poslancov, teda zasadnutie obecného zastupiteľstva je v zmysle § 12 
odsek 7 Zákona SNR číslo 369/90 Zbierky zákonov o obecnom zriadení uznášaniaschopné.  
 
Ospravedlnila sa poslankyňa: 

Agnesa Benediková 
 
Podľa rokovacieho poriadku určujem za overovateľov zápisnice poslancov: 

Maroša Bobera, Katarínu Semanovú 
 

Za zapisovateľa určujem: 
Mgr. Tomáša Ladňáka 

 
Ďalej stanovujem návrhovú komisiu v zložení: 

Ladislav Mako, Branislav Grančák, Bc. Dobruša Borošová 
 
 

Overovatelia zápisnice: 
 

Maroš Bober  

Katarína Semanová  

  

Tibor Jerga, starosta obce  

 
 
 
V Nižnej Slanej dňa 18. 03. 2021. 
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Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 15. 03. 2021 otvoril a viedol: starosta obce Tibor Jerga 
Od bodu č. 5. zasadnutie obecného zastupiteľstva viedla: Bc. Dobruša Borošová 
 
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa začalo o 15:30 hod. K materiálom obecného 
zastupiteľstva boli počas rokovania OZ vznesené pripomienky a návrhy poslancov OZ. 
 
V diskusii vystúpili: 

 poslanci Obecného zastupiteľstva: 
Bc. Dobruša Borošová, Beáta Jungerová, Stanislav Beňo,Branislav Grančák, Zoltán 
Tóth, Ladislav Mako, Maroš Bober, Katarína Semanová 

 účastníci Obecného zastupiteľstva: 
Igor Slavkay, Ing. arch. Peter Bischof, Ing. Martin Gallík, Mgr. František Jóska 

 zamestnanci Obecného úradu Obce Nižná Slaná: 
Ing. Peter Majorčík, Mgr. Tomáš Ladňák, Bc. Sylvia Čipková 

 
K bodu číslo 9: 

Zasadnutie sa začalo bodom číslo 9 – diskusiou o projekte 16 Nájomných bytov. Predstavili 
sa páni Igor Slavkay a Ing. arch. Peter Bischof, ktorý predstavili OZ zmeny v projekte. Najprv 
rozprávali o zmenách, ktoré nastavili kvôli svetelnému posudku. Jeden trojizbový byt sa bude 
musieť prerobiť na dvojizbový a bolo treba zúžiť niektoré miestnosti, ktoré by nemali 
dostatočnú svetelnosť. Vzhľadom k tomu, že v obci nie je kanalizácia, tak je potrebné riešiť 
priesaky do podzemnej vody z ČOV. Nevedia však nijakým spôsobom splniť kritérium 
vsakovania do podzemných vôd, pretože chýba posudok – je potrebných 300 vsakovacích boxov 
na to, aby sa dalo riešiť vsakovanie. Hydrogeologický prieskum stanovil výšku podzemnej vody 
3-5 m. Vzhľadom k tomu, že by SHMÚ je povinný posudzovať tento projekt, hrozia v ňom 
prieťahy. Je problematická téma spodných vôd a splašky – zákon vsakovanie pripúšťa, ale len 
ako krajné riešenie. Problém je, že úrady SHMÚ a povodie Hrona nevedia rýchlo reagovať 
a čakacia doba sa tak predlžuje.Zo životného prostredia navrhli realizáciu žumpy na 80 m2, na 
ktoré by sa vystavilo stavebné povolenie, ale paralelne by sa podal aj návrh na realizáciu ČOV 
ako riešenie tejto situácie. 

Beáta Jungerová sa pýta na to, ako čistička ovplyvní stred obce a či z nej nebude príliš 
veľký zápach. V Nižnoslanskej Bani existoval plán vybudovať čističku, ale ľudia s tým nesúhlasili. 
Slavkay a Bischof kontrovali, že je to už dnes možné riešiť bezzápachovo a nijak to 
neznepríjemní život občanov. ČOV sa používajú bežne v rodinných domoch, tak by s tým nemal 
byť problém. 

Ing. Peter Majorčík sa pýtal, či variant so žumpou bude zarátaný v nákladoch aj napriek 
tomu, že sa počíta taktiež s ČOV a či nie je problém so zámenou ČOV za žumpu. Páni Slavkay 
a Bischof odpovedali, že variant je zarátaný a zámena nie je vôbec problematická. 

Beáta Jungerová sa spýtala, kto sa o ČOV bude starať. Slavkay a Bischof predpokladajú, že 
postačí jeden človek na obsluhu čističky. 

Stanislav Beňo považuje žumpu za jediné schodné a prijateľné riešenie. 
Ing. arch. Peter Bischof uviedol, že projekt už stál veľa energie a že potrebujú všetky 

problémy vyriešiť. Podľa neho sa aj pri rodinných domoch sa bežne robia pri žumpy. Žumpa by 
mala pre komfort obyvateľov byť bližšie lesnému závodu k časti pozemku, kde sú hospodárske 
budovy. Uvádza však, že to môže byť problém pre obyvateľov obce. 
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Bc. Dobruša Borošová sa opýtala, či je možné takúto vec ošetriť aj v zmluve a poistiť sa. 
Páni Bischof a Slavkay odpovedali, že je to ťažko priechodné a komplikované. Bischof uvádza, že 
v Plešivci sa stále všetko menilo a bolo to v poriadku aj napriek tomu.  

 

K bodu číslo 2: 
Ing. Peter Majorčík uvádza, že rozpočet bol mierne upravený pre roky 2022 a 2023, aby sa 

dosiahol vyrovnaný rozpočet. Uvádza tiež detaily svojej správy. 
Zoltán Tóth hovorilo v rozprave o plate starostu o tom, že starosta obce si zaslúži nejaké 

percentuálne navýšenie. Hovorí sa stále o hrubej mzde. Do diskusie sa zapojila aj Bc. Sylvia 
Čipková, ktorá vysvetlila procesy v národnom hospodárstve a ako sa vypočítava plat sotrstu 
obce. 

Brenislav Grančák hovorí, že plat v národnom hospodárstve stúpol a že sa to navýši 
pomerne signifikantne. Oproti tomu, ako starosta začínal, má podľa neho dnes už o 30% vyšší 
plat. 

Katarína Semanová navrhla zvýšenie platu o 50%. 
Ladislav Mako navrhol zvýšenie platu o 30%. 
Uskutočnilo sa tajné hlasovanie lístkami, na základe ktorého bol plat starostu obce 

navýšený o 30%. 
Maroš Bober sa pýtal na to, ako budú schvaľované dotácie z rozpočtu obce. Podľa neho 

keďže je pandemická situácia, nemajú sa rozdávať peniaze z rozpočtu nadarmo. 
Stanislavovi Beňovi sa nepáči, že KST je združenie o 8 ľuďoch, ktorí nikoho nepozývajú na 

svoje akcie. 
Beáta Jungerová podotýka, že minulý rok sa neschválila žiadna dotácia pre O-KST Sosna, 

takže by si zaslúžili aspoň prideliť dotáciu aspoň pre rok 2021. Pokiaľ by naďalej trvala 
zhoršená epidemiologická situácia s COVID-19, tak by dotácia pridelená nebola. Uviedla, že O-
KST Sosna sa zúčastňuje pravidelne aj na výstupe na Ždiar a pomáha ho taktiež zorganizovať, 
preto peniaze potrebuje. 

Bc. Dobruša Borošová kontruje, že nie sú v obci k dispozícii všetky podklady na 
dokladovanie činnosti O-KST Sosna a aj tie, ktoré k dispozícii sú, sú veľmi pochybnej kvality. 
Navrhla tiež pravidelné zúčtovávanie dotácie z rozpočtu obce, aby boli peniaze naozaj použité 
iba na akcie, ktoré budú realizované. Nesúhlasí s tým, aby boli vopred prideľované peniaze. 

Ing. Martin Gallík ako odborník navrhol OZ nech budú všetky podmienky pridelenia 
dotácie zakotvené v zmluve. Tento bod bol doplnený aj do uznesenia. 

 
K bodu 3: 

Beáte Jungerovej sa nepáči, že by sa malo robiť súkromné parkovisko obyvateľovi obce 
Gunárovi. Ani Stanislavovi Beňovi sa nepáči, že p. Gunár parkuje tu pri ceste (ul. Letná). Beáta 
Jungerová uviedla, že zhotovenie parkoviska pred centrálou zónou je ako urobiť p. Gunárovi 
svoje súkromné parkovisko. Starosta hovorí, že dôvod vybudovania parkoviska je aby sa 
neznečisťovalo Námestie SNP olejovými škvrnami od vozidiel a nestáli tam odparkované autá. 
Stanislav Beňo a Beáta Jungerová hovoria, že aj napriek zákazu tu bude stále niekto stáť a budú 
si tu odparkovávať dodávky. Beňo nerozumie, prečo sa stavia parkovisko pri RD a nie pri 
bytovke. Starostovi sa ale nepáči, že by naďalej mali mnohí stáť dlhodobo. Beňo podotýka, že 
pred centrálnou zónou stále parkujú dodávky a autá v zlom technickom stave. Beňo tiež namieta, 
že si zaň nebudú platiť daň a budú ho stále využívať. 
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Starostovi obce sa nepáči, že sa tu nerieši vzhľad obce a že sa neberie do úvahy vôbec 
estetické hľadisko. 

Beáta Jungerová kontruje, že parkovné miesta sú vytvorené. Podľa Branislava Grančáka to 
nie je parkovisko, ale stojisko. Tóth hovorí, že áut pribúda, tak by to bolo treba. Stanislav Beňo 
navrhuje že do centrálnej zóny treba osadiť zákaz státia od 17:00 hodiny, aby sa vyriešil 
problém s dlhodobým státím motorových vozidiel.  

Branislav Grančák navrhuje, aby sa ošetrilo parkoviskové stojisko a osadiť nové cedule. 
Poslanci sa uzniesli, že každý má parkovať vo svojom dvore a nie vytvárať ďalším ľuďom 

súkromné parkoviská. 
Starosta sa zamýšľa aj nad mostným prepojením medzi ulicami Letná a Šafárikova a či 

znesie nákladné vozidlá. Poslanci potom navrhli v špecifikácii stavebnej práce pridať bod 
statického posúdenia mostného prepojenia a určili Mgr. Tomášovi Ladňákovi, aby tento bod 
doplnil do špecifikácie VO. 

K bodu 4: 
Zasadnutie OZ začala viesť Bc. Dobruša Borošová 
Beáta Jungerová sa pýta, kde bude konkrétne oddychová zóna a či stojí na obecnom 

pozemku. Zoltán Tóth objasňuje, že stojí a že pozemok bude samostatný a bude mať tiež aj 
detské ihrisko, fontánu. 

 

K bodu 6: 
Starosta obce vysvetlil, že kanál je potrebné vybudovať pre komfortný život obyvateľov, 

obchodu aj baru. Stál by na obecnom pozemku aj na záhrade Jána Keršáka. Starosta upovedomil 
OZ o pripravovaní zmluvy o využití pozemku, ktorý je vo vlastníctve Jána Keršáka. 

K bodu 7: 
Starosta vysvetlil zámer vznikajúceho sociálneho podniku. Tiež uviedol, že by tým obslúžili 

nielen Nižnú Slanú, ale tiež Gočovo, Vlachovo či Kobeliarovo. 
Beáta Jungerová sa pýtala, kde bude mať sociálny podnik zázemie. Starosta odpovedal, že 

v bývalom kultúrnom dome. 
Branislav Grančák sa pýtal, prečo sa neberie zo základnej školy. Starosta tiež uviedol, že 

ľudia neboli spokojní s obedmi zo školy, ale takto dostanú  možnosť výberu a kvalitnejšieho 
jedla.  

Stanislav Beňo podotkol, že by sociálny podnik mohol byť v kolízii so štatútom starostu 
obce. Taktiež namietol, že to môže byť zle vnímané občanmi obce Nižná Slaná, že starosta chce 
niečo také zriaďovať v súkromnom vlastníctve. Starosta uvádza, že to nie je podnikateľský 
zámer jeho ako súkromnej osoby a ponúkol sa, že by budovu predal obci, a tak by to mala obec 
vo svojej správe. Stanislav Beňo podotkol, že to môže vyvolať zlé jazyky, keďže občania by to 
mohli vnímať ako starostovu investíciu do svojho vlastného majetku. Starosta ponúkol aj 
bezplatný nájom pre detské ihrisko a amfiteáter a podotkol, že nebol s tým problém a on len 
chce zveľaďovať obec aj s jeho súčinnosťou. Taktiež hovorí, že je to zveľaďovanie pre všetkých, 
nielen pre neho. Nemali by sa teda pozerať na to, či to je jeho alebo nie, ale komu to bude slúžiť. 

K bodu 9: 
Rozbehla sa diskusia o tom, ako to bude v projektovej dokumentácii ošetrená možnosť 

žumpy a či reálne ČOV aj vznikne, aby na tom obec nebola stratová. Beáta Jungerová neverí na 
to, že sa za ČOV nebude platiť a nebude sa navyšovať. Poslanci žiadajú stopercentné právnické 
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ošetrenie. Zmluva ale medzi zhotoviteľom a objednávateľom musí byť taká, aby obec mala 
právne ošetrenie a záruku. Podľa poslancov treba dojednať dohodu so Slavkayom a Bischofom, 
aby obec bola ošetrená a nevznikli žiadne nezrovnalosti. Poslanci tiež hovoria, že občania isto 
budú mať voči tomu pripomienky. 

Poslanci udelili starostovi, že to má právne ošetriť a dielo bude musieť byť odovzdávané 
s ČOVkou a pokiaľ nie, tak je potrebné zrušiť zmluvu. 

 
Starosta tiež oboznámil poslancov s epidemiologickou situáciou na ul. Mierovej 42 a 43. 

Vyzval OZ k riešeniu problémov. Starosta zvolal na základe podnetu prednostu štáb, no externú 
pomoc nemá obec takmer žiadnu. Žiadosti boli odoslané príslušným inštitúciám, ale vraj je v 
bytovkách málo pozitívnych kvôli občanom bez trvalého pobytu. Problém je s vysokou 
pozitivitou, obec nemá dostatok ľudí na stráženie na poobedia a víkendy. Starosta pochválil DHZ, 
Zoltána Tótha a Ladislava Maka za pomoc 

Branislav Grančák sa pýtal, či nemôže prísť armáda. Starosta uvádza, odkiaľ všade bola 
poskytnutá pomoc. Bc. Dobruša Borošová hovorí, že na to by mali byť pracovníčky TA COVID. Na 
štvrtok bolo objednané ďalšie testovanie a uvidí sa, ako ďalej. Uvádza, že je problém aj stiahnuť 
policajtov a hliadky odinakiaľ, lebo stále nie sú ľudia. 

Poslanci hovoria, že ľudia, ktorí tam strážia, musia byť tiež chránení. 
Predstavil sa Mgr. František Jóska a upovedomil poslancov o situácii. Hovorí o tom, že 

terénne pracovníčky denne monitorujú pozitivitu, dodávajú jedlá a pôsobia v rámci prevencie. 
Hovorí o tom, ako MRK fungujú a že je nutné denno-denne situáciu riešiť. Zisťuje sa tiež, ktoré 
osoby môžu byť očkované, aby sa zabránilo komunitnému šíreniu. V prvej vlne sa opáskovali 
komunity, vtedy je však zároveň nutné uzavrieť obec a dodržiavanie opatrenie by bolo ťažšie 
vymáhať, je to taktiež narušenie princípu solidarity s minoritou. Keby bolo nutné uzavrieť 
bytovku úplne, bolo by nutné non-stop dodávať potraviny, monitorovať častejšie a na dennej 
báze vykonávať mediáciu. Vysvetlil, že Rómovia sa veľmi boja smrti najmä v komunitách, ktoré 
denne pijú alkohol, fajčia a majú choroby. Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity je 
nápomocný a neustále je nutné riešiť tú situáciu. ÚSVRK vie dať aj ďalšiu finančnú injekciu, no 
hlavné je upovedomiť verejnosť..  

Podľa Stanislava Beňa by mal túto situáciu kontrolovať príslušník PZ SR a kontrolovať 
dodržiavanie karantény. Aj Beáta Jungerová sa sťažuje na diskriminačné praktiky Nerómov a 
hovorí, že sa im nedá vtĺcť dodržiavanie nariadení do hlavy. Podľa Stanislava Beňa malo to byť 
ošetrené tak, že priestupky treba riešiť a má tam mať policajt právomoc. Mgr. František Jóska 
hovorí by príslušníci PZ SR mali aspoň vystúpiť z auta a komunikovať s nimi, aby aj Rómovia 
pochopili, že sa to robí pre ich dobro a že je nutné dodržiavať opatrenia. Blízky kontakt 
nakazenia chorobou COVID-19 je 15 minút v uzavretej miestnosti bez respirátora a tak sa berie 
každý v komunite ako osoba potenciálne nakazená koronavírusom, na to musí obec apelovať. 

Starosta vyzval poslancov k návrhom na riešenie situácie. Beáta Jungerová hovorí, že ľudia 
monitorujúci komunitu sa boja o svoje zdravie, no Ladislav Mako kontroval, že je ich prítomnosť 
nutná, nakoľko bránia pohybu nakazených ľudí ďalej do obce. 

Poslanci navrhujú ďalšie testovanie a potom prípadne uzavrieť bytovky. Starosta to 
považuje za krajné a zlé riešenie. PZ SR tam podľa starostu obce nepôjdu. Starosta vysvetľuje, že 
je tam pokoj aj vďaka miernemu riešeniu. 

Stanislav Beňo navrhol, aby sa zavolali médiá a aby sa prípad viac medializoval. Mgr. 
František Jóska navrhol odvolať sa na komunitné šírenie v uzavretom priestore. Starosta 
objasňuje, že vo štvrtku príde zase na testovanie MOM z Červeného kríža. Preferuje možnosť 
častejšej prítomnosti príslušníkov PZ SR a OS SR. 
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Beáta Jungerová hovorí o tom, že by bolo dobré uzatvoriť s ľuďmi, čo monitorujú situáciu 
dohodu o pracovnej činnosti na dobu určitú. Katarína Semanová hovorí o tom, že ak naskočí 
pozitivita, tak treba prikročiť k ráznejším opatreniam. 

Zoltán Tóth navrhol povolať nezamestnaných členov komisie verejného poriadku, napr. 
Zoltána Anderka. Poslanci súhlasili, že by to bolo dobré riešenie a poverilo ho riešením situácie. 

Katarína Semanová navrhuje nezamestnávať, ale čakať do štvrtka. S jej návrhom väčšina 
OZ nesúhlasila. 


