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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 29. júna 2022 

 
bolo zvolané 

mimoriadne 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 

Obce Nižná Slaná v roku 2022. 

 
Všetci poslanci boli na rokovanie pozvaní telefonicky aj elektronicky 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: 

Katarína Semanová, Maroš Bober 

 
Podľa rokovacieho poriadku boli za návrhovú komisiu určení poslanci: 

Beáta Jungerová, Branislav Grančák, Agnesa Benediková 
 

Za overovateľov boli určení poslanci: 
Bc. Dobruša Borošová, Ladislav Mako 

 
Za zapisovateľa bol určený: 

Mgr. Tomáš Ladňák 

 

Starosta obce 

 Tibor Jerga   

Overovatelia zápisnice 

 Bc. Dobruša Borošová   

 Ladislav Mako   
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Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Nižná Slaná dňa 29. júna 2022 
otvoril a viedol starosta obce Tibor Jerga. 

 

Zasadnutia sa zúčastnili poslanci: Bc. Dobruša Borošová, Beáta Jungerová, Stanislav Beňo, 
Agnesa Benediková, Branislav Grančák, Zoltán Tóth a Ladislav Mako. Na zasadnutí obecného 
zastupiteľstva nebol prítomný hlavný kontrolór obce Ing. Peter Majorčík, ktorý však poslal svoj 
komentár k zasadnutiu. Okrem nich sa na zasadnutí nezúčastnili ďalší hostia. Zasadnutie 
obecného zastupiteľstva (ďalej len „OZ“) sa začalo o 18:30 hod. po skončení zasadnutia č. 
04/2022. K materiálom obecného zastupiteľstva neboli vznesené pripomienky. 

 

Bod rokovania 
č. 1 

Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 
1. Schválenie programu obecného zastupiteľstva, voľba 

návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
2. Kontrola plnení uznesení OZ 

 

K bodu neboli vznesené nijaké pripomienky. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Slanej uznesením číslo 

5/1/2022-1  A. schvaľuje 

program obecného zastupiteľstva podľa priloženej pozvánky. 

 

B. volí 

návrhovú komisiu v zložení: 

Beáta Jungerová, Branislav Grančák, Agnesa Benediková 

 

C. určuje 

overovateľov zápisnice v zložení: 

Bc. Dobruša Borošová, Ladislav Mako 

 

Hlasovanie poslancov k uzneseniu číslo 5/1/2022-1: 

PRÍTOMNÍ POSLANCI: 7 Bc. Borošová, Jungerová, Grančák, Beňo, Benediková, Tóth, Mako 

ZA: 7 Bc. Borošová, Jungerová, Grančák, Beňo, Benediková, Tóth, Mako 

PROTI: 0  
ZDRŽAL SA: 0  

 
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Slanej uznesením číslo 

5/1/2022-2  berie na vedomie 

plnenie uznesení prijatých na predchádzajúcich obecných 
zastupiteľstvách. 
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Hlasovanie poslancov k uzneseniu číslo 5/1/2022-2: 

PRÍTOMNÍ POSLANCI: 7 Bc. Borošová, Jungerová, Grančák, Beňo, Benediková, Tóth, Mako 

ZA: 7 Bc. Borošová, Jungerová, Grančák, Beňo, Benediková, Tóth, Mako 

PROTI: 0  
ZDRŽAL SA: 0  

 

Bod rokovania 
č. 2 

Konsolidovaná účtovná uzávierka 

 

K bodu neboli vznesené nijaké pripomienky. Mgr. Tomáš Ladňák prečítal odkaz od hlavného 
kontrolóra obce, ktorý poslal e-mailom. Podľa neho, citujeme: „Konsolidovaná výročná správa 
je dôležitý dokument a obsažný, ale myslím že je urobená korektne a gratulujem tvorcom ako 
aj tímu obce a zastupiteľstvu za vedenie obce. Želám hodne síl do posledných mesiacov 
volebného obdobia. Chyby, ktoré som si všimol nie sú závažného charakteru.“ 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Slanej 

5/2/2022  berie na vedomie 

Konsolidovanú výročnú správu Obce Nižná Slaná za rok 2021 
pripravenú ekonómkou obce Nižná Slaná Petrou Roxerovou. 

 
Hlasovanie poslancov k uzneseniu číslo 5/2/2022: 

PRÍTOMNÍ POSLANCI: 7 Bc. Borošová, Jungerová, Grančák, Beňo, Benediková, Tóth, Mako 

ZA: 7 Bc. Borošová, Jungerová, Grančák, Beňo, Benediková, Tóth, Mako 

PROTI: 0  
ZDRŽAL SA: 0  

 

Bod rokovania 
č. 3 

Zrušenie nájmu baru Vanesska 
 

 

K bodu neboli vznesené žiadne pripomienky. Mgr. Tomáš Ladňák prečítal odkaz od hlavného 
kontrolóra obce, ktorý poslal e-mailom. Podľa neho, citujeme: „Ukončenie nájomnej zmluvy je 
logickým dôvodom vzhľadom na neefektívnosť prevádzky a vytvárania prípadného dlhu voči 
obci, avšak toto mal byť zo strany nájomcu jeden z prvých krokov ktoré bolo treba urobiť keď 
sa rozhodoval o nájme. Situácia s energiami sa však v krátkej dobe tak zmenila v neprospech 
podnikateľov že to ani nemohli predpokladať. Súhlasím s ukončením nájmu.“ 
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Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Slanej 

5/3/2022  A. schvaľuje 

zrušenie nájomnej zmluvy č. ONS/02/2022 uzavretej dňa 20. 06. 2022 
medzi Obcou Nižná Slaná a Stanislavou Gunárovou v zmysle článku 3, 
bodu 2. tejto zmluvy písomnou dohodou. 

 

B. ukladá 

uzavretie písomnej dohody o ukončení Zmluvy o nájme nebytových 
priestorov č. ONS/02/2022 medzi zmluvnými stranami z predmetnej 
zmluvy k dátumu 30. 06. 2022. 

 

Hlasovanie poslancov k uzneseniu číslo 5/3/2022: 

PRÍTOMNÍ POSLANCI: 7 Bc. Borošová, Jungerová, Grančák, Beňo, Benediková, Tóth, Mako 

ZA: 7 Bc. Borošová, Jungerová, Grančák, Beňo, Benediková, Tóth, Mako 

PROTI: 0  
ZDRŽAL SA: 0  

 

Bod rokovania 
č. 4 

Diskusia 

 

Starosta obce vyzval hostí na diskusiu a na zapojenie sa do nej. 

 

Agnesa Benediková uviedla, že je potrebné poprosiť Petru Roxerovú, aby sa venovala aj 
inventarizácii. Ladislav Mako uviedol, že je potrebné nájsť človeka, ktorý inventúru preverí 
a prípadne aj dokončí. Branislav Grančák hovorí, že na to je kompetentnou osobou hlavný 
kontrolór obce. 

 
Agnesa Benediková hovorí, že tieto problémy, ktoré v obci sú, vznikajú z osobných problémov 
medzi jednotlivými ľuďmi. Stanislav Beňo uvádza, že sa toto všetko malo stopnúť a nemalo sa 
to ani riešiť. Je jasné, že ani on si nevykonával svoju prácu a povinnosti čestne. Vidí za tým aj 
„obrat vetra“. Tibor Jerga poznamenal, že už teraz po novom začína byť zlý aj Ján Bendik 
a hasiči. Pravda je aj tak podľa neho na jeho strane, nie na strane pána Bolačeka. 

 
 

Vzhľadom k tomu, že už nikto nemal ďalšie vecné príspevky do diskusie a nikto nemal záujem 
vystúpiť s príspevkom, starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie 
obecného zastupiteľstva o 18:50 hod. 


