
Z Á P I S N I C A  
6. zasadnutie obecného 

zastupiteľstva obce Nižná Slaná 
 

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 na deň 27. októbra 2021 

 

bolo zvolané 
6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Nižná Slaná. 

 

Všetci poslanci boli na rokovanie pozvaní telefonicky a pozvánkami oboznámení 

s programom rokovania. 

Z celkového počtu 9 poslancov sa podľa prezenčnej listiny na dnešnom zasadnutí 

zúčastňuje 7 poslancov, teda zasadnutie obecného zastupiteľstva je v zmysle § 12 odsek 7 

Zákona SNR číslo 369/90 Zbierky zákonov o obecnom zriadení uznášaniaschopné.  

 

Ospravedlnili sa poslanci: 

Bc. Dobruša Borošová, Stanislav Beňo 

 

Podľa rokovacieho poriadku za overovateľov zápisnice boli určení poslanci: 

Agnesa Benediková, Maroš Bober 

 

Za zapisovateľa bol určený: 

Mgr. Tomáš Ladňák 

 

Stanovená bola návrhová komisia v zložení: 

Beáta Jungerová, Branislav Grančák, Beáta Jungerová 

 

Overovatelia zápisnice: 
 

Agnesa Benediková  

Maroš Bober  

  

Tibor Jerga, starosta obce  

 

 

V Nižnej Slanej dňa 28. 10. 2021 
  



Z Á P I S N I C A  
6. zasadnutie obecného 

zastupiteľstva obce Nižná Slaná 
 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 27. 10. 2021 otvoril a viedol: starosta obce Tibor 

Jerga. 

 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa začalo o 15:30 hod. K materiálom obecného 

zastupiteľstva boli počas rokovania OZ vznesené pripomienky a návrhy poslancov. 

 

K bodu 2: Územný plán obce 
K bodu neboli vznesené námietky. Obecné zastupiteľstvo konštatovalo, že boli 

zapracované všetky požiadavky na zmenu a doplnenie územno-plánovacej dokumentácie 

prerokované na Obecnej rade, kde boli prítomní všetci poslanci. 

 

K bodu 3: Žiadosti o nenávratný finančný príspevok, zapojenie sa do výziev a 

schválenie zmlúv 
Beáta Jungerová upozorňuje, že smerom na rómsku osadu bola už kedysi hĺbená 

studňa a že na to už boli vyčlenené peniaze. Soňa Beérová uviedla, že vtedy na pumpu išlo 

150 000 Sk. Starosta obce uviedol, že sa v danom mieste robili záznamy a vyhodnocovali 

vzorky vody, ktoré zistili, že ide o kontaminovanú vodu nevhodnú na pitie. Studňa je navyše 

zasypaná, je tam blato a špina. Maroš Bober navrhuje, či by sa nedali robiť každoročné 

čistenia vrtov, nakoľko s tým má skúsenosti. Starosta obce na to odpovedá, že je to drahé 

a neefektívne, pretože jedno prečistenie stojí cca 1 100 Eur, čo je treba rátať ako každoročný 

náklad a predsa, obec by mala zabezpečiť svojim občanom aspoň prístup k pitnej vode, najmä, 

ak je teraz na to výzva a obec môže spolufinancovať len 5 % z celkových nákladov. Podľa neho 

nemôžeme diskriminovať ľudí tým, že im nedáme ani možnosť zaviesť si vodovodnú prípojku. 

Je to podľa neho investícia do budúcna, chce na osade zaviesť systém na kartu rovnako ako 

v Dobšinej a obec si splní jednu zo svojich základných povinností zabezpečenie pitnej vody 

pre občanov obce. Beáta Jungerová uvádza, že jej ide len o najhospodárnejšie 

a najefektívnejšie riešenie, aby to bolo efektívne a nevznikala by tým škoda pre vodárne. 

Katarína Semanová sa pýta, prečo je v jednotlivých bodoch uvádzané, že ide 

o minimálne spolufinancovanie 5 %. Mgr. Tomáš Ladňák odpovedá, že je to štandardná 

podmienky pri výzvach a dotáciách, nakoľko obec sa môže rozhodnúť vyčleniť aj viac než 5 % 

na zabezpečenie krytia výdavkov, najmä ak presahujú možnosti výzvy, štandardne sa však 

poskytuje 5 % spolufinancovanie. 

Maroš Bober sa pýta, prečo obec platí za projektové dokumentácie, z ktorých stále 

nemá úžitok a nevyužila ich zatiaľ pre získanie NFP. Starosta obce vysvetľuje, že máme zatiaľ 

len 1 dlhšie nevyužitú dokumentáciu a keď sa chceme zapájať do výziev, tak musíme byť 

predpripravení v podobe zhotovených dokumentácií, keďže je to súčasťou stratégie obce 

a musíme mať projekt hotový ideálne čo najskôr. 

Mgr. Tomáš Ladňák ďalej prezentuje plán výziev. Vysvetľuje, že sa nemôžeme zapojiť 

do všetkých výziev a nie všetky sú relevantné, ale vytyčuje základné body, aby bolo jasné, 

v čom možno a v čom nemožno pokračovať a v rámci ktorých výziev na ktoré projekty je 

potrebné podnikať kroky. Objasňuje , že je aktuálne možné sa zapojiť aj do výzvy na 

rekonštrukciu kultúrnych domov, ale je to potrebné spracovať dokumentáciu a je potrebné 

schválenie poslancov. Beáta Jungerová a Agnesa Benediková navrhujú pridávať uznesenie 

6/3/2021-5, v ktorom budú o tom hlasovať. Všetci sú za a uznesenie je pridané do hlasovania. 
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K bodu 4: Majetkovoprávne a pozemkové úpravy 

Poslanci OZ sa pýtajú, že či si p. Agnesa Jurová splatila všetko, čo jej ukladalo 

uznesenie. Soňa Beérová odpovedá, že áno, všetko je vyrovnané. 

Beáta Jungerová sa pýta, či by nebolo dobré Monike Bolačekovej zriadiť zmluvu o práve 

prechodu a príchodu k nehnuteľnosti kolkáreň, ku ktorej má nájom, podobne, ako je to 

schválené pre vlastníka kultúrneho domu v Nižnoslanskej Bani cez obecný pozemok. 

Starosta obce odpovedá, že nie, nakoľko sa jedná o obecnú budovu, ku ktorej prístup vedie 

cez obecný pozemok, preto by zameranie bolo zbytočné a bezpredmetné – jedná sa o verejné 

priestranstvo obce, na ktoré musí byť umožnený prístup občanom. 

 

K bodu 5: Riadenie obce 
Poslanci nemali žiadne námietky . 

 

K bodu 7: Diskusia 
Starosta obce uvádza, že obec získala od p. Karola Plačka krosná, kroje a ľudové 

predmety. Katarína Semanová a starosta obce sa zhodujú na potrebe zriadenia múzea 

ľudovej kultúry. Poslanci sa zhodujú, že najlepšie je nájsť za menšiu sumu dom priamo v obci, 

v ktorom bude múzeum zriadené a o ktorý sa bude obec starať. 

Poslanci sa rozprávajú o VZN na odpad. Padol prvotný návrh na zvýšenie poplatku na 

20 EUR na obyvateľa za rok. Bc. Sylvia Čipková upozorňuje poslancov, že od 1. 6. 2021 je 

zvýšený poplatok za odpad pre obec, ale poplatok pre obyvateľa zvýšený zatiaľ nebol. Už 

polroka sa platí viac a je potrebné to reflektovať v novom VZN. Poslanci sa zhodujú, že 

poplatky sú vysoké, ale to zároveň aj množstvo vyprodukovaného odpadu s ohľadom na nízku 

recykláciu odpadu medzi obyvateľmi obce. Je treba nutne zvýšiť odpad, aby obec pokryla 

aspoň zvýšené náklady na vývoz a spracovanie. Treba veľakrát za rok vyvážať aj 

veľkokapacitné kontajnery, čo predražuje poplatky obce. Starosta uvádza, že už mnohokrát 

obec žiadala spoločnosť Brantner Gemer o navýšenie počtu kontajnerov na recyklovaný 

odpad, avšak bezvýsledne – príliš málo odpadu je v kontajneroch aj dnes. Beáta Jungerová 

uvádza, že je to najmä kvôli tomu, že sú kontajnery ďaleko a preto sa stále točíme v kruhu – 

málo kontajnerov, málo separácie, ale kvôli tomu nám nedajú viac kontajnerov. 

Bc. Sylvia Čipková uvádza, že sa platí aj nájom za kuky, bobry, VKK. Starosta obce by 

chcel odkúpiť tieto nádoby, resp. nakúpiť aj nové, ak si každý občan zaplatí aj sumu za novú 

za kuku. Brantner Gemer chce 4 000 EUR, ale to je pre starostu neakceptovateľné, lebo už 

došlo aj k amortizácii. Starosta preto požaduje zníženie tejto sumy a bude o tom ešte jednať 

so zástupcami firmy.  


