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Návrh na uznesenie: 
 
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Slanej 

A. schvaľuje 
prepis vodomeru s označením odberného miesta č. 6000005595 na 
adrese Nižná Slaná, Mierová 1042, SLOBODÁREŇ; ktoré bolo zriadené 
na základe uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Nižná 
Slaná dňa 30. 07. 2020 č. 3/5/2020, nasledovne: 
Doterajší vlastník: 
Obec Nižná Slaná, Námestie SNP 54/5, 049 23 Nižná Slaná 
Nový vlastník: 
Tibor Jerga, Hutnícka 1003/6, 049 23 Nižná Slaná-Nižnoslanská Baňa. 
 
B. ukladá 
vybavenie všetkých právnych náležitostí spojených s prechodom 
vlastníctva vodomeru na nového vlastníka v súčinnosti 
s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a. s. 
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Dôvodová správa 
 
Zriadenie vodomeru bolo schválené uznesením č. 3/5/2020 zo dňa 30. 07. 2020, ktoré 

znelo nasledovne: 
 
„Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Slanej uznesením číslo 3/5/2020 schvaľuje 

a) na návrh starostu obce vybudovanie vodovodnej prípojky na zabezpečenie prístupu 
k pitnej vode s výdajným stojanom pre obyvateľov BD Mierová 42 v časti obce 
Nižnoslanská baňa formou jednoduchej stavby, ktorá sa zrealizuje pri bytovom 
dome s. č. 42 ulica Mierová, Nižnoslanská baňa. 

b) prepis vodomeru prislúchajúci k bytovému domu s. č. 42 na Obec Nižná Slaná, ktorý 
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. pracovisko Rožňava prevedie na 
Obec Nižná Slaná.“ 

 
Na zastupiteľstve dňa 29. 06. 2022 odznelo nasledovné: 
 
„Branislav Grančák pripomenul, že v roku 2020 schvaľovalo obecné zastupiteľstvo 

vytvorenie vodovodnej prípojky pre bytový dom na ul. Mierová, súp. č. 1042. Obecné 
zastupiteľstvo vtedy súhlasilo 30. 07. 2020 s vyhotovením prípojky, avšak sa mu nepáči, že 
faktúry boli nahraté až 11. 04. 2022. Navyše, faktúra bola podľa webovej stránky obce 
uhradená už 01. 07. 2020, čiže jeden mesiac pred schválením obecným zastupiteľstvom. Tibor 
Jerga objasnil, že v tej dobe bol vyhlásený projekt na výdajné miesto na vodovod, na základe 
ktorého bolo schvaľované aj uznesenie a bolo potrebné jednať. Mal sa tam urobiť výdajný 
stojan podobný tomu, ako v Kobeliarove. V súčasnosti sa snaží obec o vysporiadanie pozemkov 
a čaká na výzvu na vodovodný stojan. Branislav Grančák ale podotkol, že obec už 2 roky platí 
za stojan a platí sa zaň cca 550 EUR ročne. Pýta sa preto, či z neho niekto odoberá vodu. Tibor 
Jerga odpovedá, že je vývod „zablendovaný“ a nemožno z neho vodu odoberať. Beáta 
Jungerová sa pýta, ako je možné, že prípojka bola už v júni 2020, keď bolo uznesenie 
schvaľované až 30. júla 2022. Tibor Jerga vysvetlil, že šlo o rýchly prepis na vodárňach, faktúra 
bola vystavená a zaplatená a zmluva bola podpísaná až neskôr na základe uznesenia. Starosta 
vtedy riešil odpredaj aj s Gemerskou Polomou, však zamrzlo to a Gemerská Poloma nechce 
byty odpredať. Snažil sa o získanie dotácie a usporiadanie si života na poriadok. Beátu 
Jungerovú ale zaujímalo, ako mohla byť fakútra vyplatená až 01. 07. 2022, keď obecné 
zastupiteľstvo bolo až 30. 07. 2022. Branislav Grančák navrhuje, aby sa vodárenské hodiny 
zobrali, ak sa teda z nich neberie žiadna voda a projekt sa nerealizuje, tak aby boli hodiny 
odmontované, lebo je to zbytočný náklad, ktorý obec platí. Tibor Jerga prisľúbil, že preverí ako 
faktúry, tak aj možnosti riešenia situácie.“ 

 
Na základe prísľubu Tibor Jerga navrhuje jednu možnosť riešenia situácie, ktorým je 

prevod vodomeru na jeho vlastnú osobu, čím nie je nutné vodomer rušiť, ale zároveň zaň obec 
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nebude vynakladať peniaze a nebude sa musieť oň starať. V prípade, že obec bude mať 
možnosť vodu opätovne na slobodáreň napojiť, Tibor Jerga tento vodomer Obci Nižná Slaná 
poskytne. Toto riešenie je najschodnejšie, nakoľko nie je potrebné rušiť súčasnú prípojku, ale 
aj je finančne šetrné a predpokladá, že v budúcnosti bude problém efektívne riešený pomocou 
vysporiadania vlastníckych práv na slobodárni Mierová,. súp. č. 1042, Nižná Slaná-
Nižnoslanská Baňa. Táto možnosť podlieha schváleniu obecného zastupiteľstva, preto 
predkladá tento návrh. 


