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    Vážení spoluobčania,
Do funkcie starostu obce som nastúpil v roku 2007, kedy 
som sa stal  po prvýkrát starostom obce Nižná Slaná. 
O Vašu dôveru som sa uchádzal aj v komunálnych voľ-
bách v roku 2010, kedy ste ma opätovne zvolili do fun -
kcie starostu obce. Počas ôsmych rokov vo funkcii staros-
tu obce som sa snažil spolu s poslancami obecného za-
stupiteľstva a s Vašou podporou rozvíjať našu obec mno-
hými smermi, o čom svedčí aj zveľadenie obecného ma-
jetku.

Č. 1 Všetky náklady na výrobu a distribúciu novín hradí Obec Nižná Slaná

Okienko starostu obce

Dovoľujem si v krátkosti zhrnúť, čo sa nám podarilo v na-
šej obci zrealizovať za posledné štyri roky:

Hodnota majetku obce k 31.12.2006                                    995 817€

Hodnota majetku obce k 31.12.2010                    2 190 798€

Hodnota majetku obce k 31.12.2014               4 148 885,44€

To znamená, že za osem rokov sme navýšili hodnotu 
majetku obce o 3.153.068,44 € čo je takmer 
95 miliónov Sk.

Vážení spoluobčania,
Ešte v tomto starom roku nás v novembri 2014 čakajú ko-
munálne voľby. Ich výsledky ovplyvnia vývoj a smerovanie 
našej obce na nasledujúce štyri roky. V našich novinách 
miestna volebná komisia zverejňuje aj vyhlásenia kandidá-
tov pre voľby starostu obce a pre voľby poslancov do obec-
ného zastupiteľstva.
Vážení spoluobčania, práci starostu obce venujem maxi-
mum svojich vedomostí, schopností, umu a síl. K plneniu 
úloh a neustálemu rozvoju našej obce pristupujem zodpo-
vedne, s plnou vážnosťou a podľa svojho najlepšieho vedo-
mia a svedomia.
Mojou snahou bolo, je a bude dobré spolunažívanie obča-
nov v rozvíjajúcej sa obci. Je toho ešte dosť, čo nám v obci 
chýba, čo mám premyslené a naplánované ešte urobiť. 
Všetky moje myšlienky vám predstavím v mojom volebnom 
programe.
V novembri teda budem kandidovať na post starostu obce 
v našej obci a urobím všetko preto, aby som Vás občanov 
nesklamal a Vašu dôveru si zaslúžil aj v ďalšom volebnom 
období v rokoch 2014-2018.
Ďakujem všetkým za dôveru a teším sa na ďalšiu spoluprá-
cu.                                                              Ing. Ján Vieloha

Október  2014

• vybudovanie kamerového systému

• odovzdanie priestorov Klubu mladých v časti obce 
Nižnoslanská Baňa mládeži

• zriadenie kancelárie terénnej sociálnej práce
• oprava miestnej komunikácie na ulici P. J. Šafárika

• okapové ríny v Klube dôchodcov

• v chate Poliačky doplnenie inventáru, zakúpenie mat-
racov, vymaľovanie interiéru a exteriéru

• prístrešok na čakárni u MUDr. Mlynárovej

• v Požiarnej zbrojnici výmena okien, podláh, obkladov, 
vymaľovanie fasády, nová sanita a ústredné kúrenie

• záchytné rigoly dažďovej vody na ulici Novej a Cin-
torínskej

• rekonštrukcia v bývalom Kine Mier – kultúrny dom, vy-
budovanie plynovej prípojky k ústrednému kúreniu, vý-
mena okien a vstupného priečelia, výmena odpadovej 
žumpy,  zateplenie fasády

• Pamätník obetiam banských nešťastí v miestnom 
parku

• obnova centrálnej zóny obce Nižná Slaná
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   „Na začiatku tohto diela bola predstava, zámer, či sen. Aby bol tento sen 
uskutočnený a uzrel svetlo sveta, vyžiadal si veľa energie, komunikácie, spo-
lupráce... Projekt Obnova centrálnej zóny obce Nižná Slaná bol podporený 
z ROP, celkové náklady stavby predstavujú 521.000 tis. €,  26.000,- € čo je 5 
% spolufinancovala obec. Príprava projektu začala v roku 2008. V roku 2009 
bol projekt na obnovu centrálnej zóny obce vypracovaný Ing. arch. Jánom 
Rusnákom, rodákom našej obce a bolo vydané stavebné povolenie. V roku 
2010 sme boli úspešní až v 2. kole a podpísali sme zmluvu o pridelení ne-
návratných finančných prostriedkov medzi ministerstvom pôdohospodárstva 
a obcou. Po vládnych zmenách na Slovensku v roku 2010 došlo  v hlavnom
meste k prehodnoteniu a prešetreniu projektu s kladným výsledkom. 
Po druhýkrát sme mohli začať  verejné obstarávanie  na zhotoviteľa. 
Za verejné obstarávanie bol zodpovedný Ing. Dušan Petrenka. Stavebný do-
zor vykonávala  Ing. Anna Hlaváčová. Od samého začiatku až do úplného 
konca s nami spolupracoval externý manažment firma Sensim s.r.o. Žilina. Po 
rôznych peripetiách bol verejným obstarávaním vyhlásený víťaz súťaže - fir-
ma Stavpoč. Práce na obnove centrálnej zóny obce sa začali v auguste 2013 
a boli ukončené 31.7.2014.
Stretli sme sa v centre našej obce, aby sme spoločne oslávili a dôstojne 
uviedli do života dielo, ktoré sa nedávno zaradilo medzi najväčšie investičné 
projekty našej novodobej histórie. O rozsiahlosti ambiciózneho projektu sved-
čí aj to, že súčasťou stavby bola rekonštrukcia spevnených plôch centrálnej 
zóny obce o rozlohe 6100 m² dlažieb, rekonštrukcia parkovej zelene a oddy-
chovej zóny vo výmere 7000 m², čo predstavuje výstavba chodníkov pre pe-
ších a cyklistov a rekonštrukcia lávok a náväzných komunikácií s bezbariéro-
vou úpravou. Vysadených je 680 kusov stromov a okrasných kríkov a 2400 
kvetov rôznych druhov. Dielo rástlo zo dňa na deň, občas sa vyskytli problé-
my, tie sa snažila obec so zhotoviteľom stavby prekonávať zlepšujúcou sa 
spoluprácou a súčinnosťou. Námestie, akokoľvek je krásne, nie je cieľom, je 
len prostriedkom k tomu, aby sa všetkým v Nižnej Slanej dobre žilo. Nástro -
jom k tomu, aby si mohli v pokoji posedieť, oddýchnuť si, stretávať a rozprá-
vať sa, pomôcť si. Aby sa naše oči mohli každodenne opierať o krásny pries-
tor. 
Po roku usilovnej práce zhotoviteľ stavby , firma STAVPOČ dokončenú stav-
bu odovzdala obci. Nižná Slaná dostala do vienka dielo, ktoré prispeje svo-
jim unikátnym riešením nielen ku skrášleniu obce, ale i k zlepšeniu kvality ži-
vota jej obyvateľov. Ak sa v priebehu stavby, ktorá v mnohých prípadoch za-
siahla do života obyvateľov, vyskytli konfliktné situácie, snažili sme sa ich 
vyriešiť. Možno sa nám to nepodarilo vo všetkých prípadoch, no verím, že 
v prospech nás všetkých hovorí výsledok. Som rád, že mám príležitosť poďa-
kovať sa všetkým občanom za toleranciu, ústretovosť a pochopenie, poďa-
kovať sa všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili pri realizácií toh-
to projektu. Zmodernizované námestie bude slúžiť nám všetkým a ďalším 
generáciám. Nielen bezpečnosť miestnych, ale aj kontrolu poriadku v niek-
torých zónach v Nižnej Slanej monitoruje nainštalovaný kamerový systém. 
Nižná Slaná sa môže pochváliť vynoveným centrom. Na budú-
ci rok znova rozkvitne obec s baníckou tradíciou vyše dvo-
mi tisíckami kvetov rôznych druhov. Obnova centrálnej zóny v Niž-
nej Slanej  patrí medzi najnákladnejšie a najväčšie investície obce. 
Využili sme v plnej miere šancu, poskytnutú Európskou úniou. Verím, že Niž-
ná Slaná i v budúcnosti dosiahne ďalšie úspechy, prosperitu a zlepšenie živo-
ta všetkých Nižnoslancov. Do budúcna nás čaká ešte veľa úloh. Spomeniem 
naozaj iba niektoré: rekonštrukcia všetkých miestnych komunikácií, rekon-
štrukcie ďalších obecných budov, sanácia odkaliska a ešte ďalšie.
V závere môjho príhovoru Vám všetkým veľmi pekne ďakujem, že ste si našli 
čas a prišli spolu s nami otvoriť centrálnu zónu obce Nižná Slaná.                                                                                                                

Z príhovoru starostu obce Ing. Jána Vielohu 
pri otvorení centrálnej zóny obce 
Nižná Slaná 20. septembra 2014
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 Pri príležitosti 140. výročia založenia DHZ  v Rožňave zorganizoval DHZ Rožňava  a OV Dobro-
voľnej požiarnej ochrany Rožňava celookresné kolo previerok pripravenosti DHZ. Podujatie sa ko-
nalo dňa 7. júna 2014 na ihrisku ZŠ Zakarpatská 12  v Rožňave . Po zahájení podujatia členmi vý-
boru DPO v Rožňave a primátorom mesta Rožňava  Pavlom Burdigom prebehlo  odovzdávanie pa-
mätných medailí zaslúžilým členom DPO. 
       Samotná súťaž sa začala po krátkej porade veliteľov jednotlivých družstiev. Na celookresnom 
kole previerok pripravenosti DHZ sa zúčastnilo 12  súťažných družstiev v kategóriách  muži, ženy, 
dorastenci , dorastenky, ktoré súťažili v disciplínach štafeta 8x50m a požiarny útok s vodou. Obec re-
prezentovalo družstvo hasičského dorastu a družstvo  mužov v zložení  : Maroš Bober, Ján Bendik, 
Ondrej  Junger, Martin Gazdík, Jaroslav Tomášik,  Marian Grančák,  Ondrej Lörinc, Ladislav  Tóth, 
Matej  Gelda, Ján  Gelda, Lukáš Greško , Ondrej  Junger, Jakub  Bober a Peter Čipka. Naše druž-
stvo dorastencov si počínalo ozaj úspešne a časom 79,69 s. v štafete a 22,00 s. v požiarnom úto-
ku vyhralo celookresné  kolo, družstvo mužov časom 76,23 s. v štafete a 23,16 s. v požiarnom úto-
ku vyhralo taktiež celookresné kolo.
  Obe mužstvá si vybojovali  postup na Gemerský pohár k tomu im musíme zagratulovať  a poďako-
vať sa im  za vzornú reprezentáciu obce Nižná  Slaná.    
                                                                                                                                                Milan Šmelko

           Činnosť 
Klubu dôchodcov: 
  Klub dôchodcov v Nižnej Slanej 
zorganizoval dňa 25.februára.2014 
o 10.00 hod. školenie starších ob-
čanov ohľadom bezpečnosti na ces-
tách. Školenia sa zúčastnilo 39 ob-
čanov. Prítomným prednášal prísluš-
ník policajného zboru z Rožňavy na 
nasledovné témy: správny postup 
pri návšteve cudzími návštevami, 
podomový predaj a jeho nebezpe-
čie, ochrana majetku pred lúpežami 
a správne používanie reflexnej pás-
ky. Prednáška bola veľmi zaujímavá 
a podnetná, prítomní navzájom dis-
kutovali o uvedených témach. V zá-
vere prednášky príslušník policajné-
ho zboru všetkým prítomným odo-
vzdal reflexné pásky. 

Spoločenská kronika

Narodili sa

Najkrajšie sú detské očká,
dve studničky belasé,
celý svet sa vždy v nich točí,
je v nich dobro, neho, sen. .

Miroslav Holub
Tatiana Grančáková
Vivien Švarcová
Roman Anderko
Zoe Rose Hajčiová
Ema Maková
Tobias Červenák
Lenka Terézia Tomiová
Elemír Bubenčík
Zuzana Rusňáková
Klaudia Holmoková

Uzavreli manželstvo

Milujem Ťa a chcem Ťa stokrát 
viac. V slzách, smiechu, trápe-
ní i šťastí, deliť sa s Tebou o všet-
ko v každý čas, aby raz, až nám na 
vlasy padne sneh, mohli sme si pove-
dať – život bol krásny.
Na spoločnej ceste životom praje-
me veľa lásky, porozumenia, šťastia 
a Božieho požehnania.

Katarína Galllová a Erik Soják
Pavlína Rusňáková a Vladimír 
Gono
Monika Banyaszová a  Juraj 
Leštach

Navždy nás opustili

Zhasli oči, ktoré boli tak drahé,
dotĺklo zlaté srdce, ktoré sme tak 
mali radi,
stuhli ruky, ktoré pre nás tak 
pilne pracovali.

Adam Tamáš
Eva Tomcsiková
Gizela Dvorčáková
František Blanár
Vazilia Značková
Mária Kolesárová
Špirková
Zuzana Stankovičová
Elemír Hofinger
Jozef Machaj
Ondrej Kliment
Ema Filčáková

Dva zlaté poháre pre požiarnikov z Nižnej Slanej

Klub dôchodcov
  Od januára 2014 pracuje v Klube dôchodcov nový vý-
bor, ktorý si členovia zvolili na členskej schôdzi. Výbor 
pracuje v tomto zložení:
Predseda:    Karol Plačko
Podpredseda:    Ondrej Gecelovský
Pokladník:    Viera Gazdíková
Člen výboru pre kultúru:  Margita Ševčíková
Člen výboru:    Anna Bendíková
Člen výboru:    Žofia Šimonová
Člen výboru:    Zuzana Šmegnerová
Kontrolór:    Martin Plačko

Plán práce Klubu dôchodcov na rok 2014

27.4.2014  slávnostné posedenie v Klube dôchodcov pri príležitosti Veľkej noci
7.6.2014  účinkovanie v kultúrnom programe Stavanie májov
28.6.2014  životné jubileá členov klubu dôchodcov
júl 2014                návšteva Aragonitovej jaskyne
august 2014  stretnutie s členmi Klubu dôchodcov z Dobšinej
                                                                                                                            
                                                                                                                                                   Karol Plačko

           Internacionáli
 Mali sme tu česť privítať a odo-
hrať futbalový zápas Internacioná-
li Československa a Internacioná-
li Nižná Slaná a okolie. Páni futba-
listi, ďakujeme Vám, že sme mali 
tú možnosť hrať proti takýmto vý-
znamným osobnostiam českoslo-
venského futbalu.
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 Oslavy 70. výročia Slovenského    
národného povstania

Dňa 28. augusta 2014 sme si v našej obci pripomenu-
li spolu s našimi spoluobčanmi 70. výročie vypuknu-
tia Slovenského národného povstania. K prítomným sa 
prihovoril starosta obce  Ing. Ján Vieloha a v kultúrnom 
programe účinkovali členovia ZPOZu a členovia spe-
váckej skupiny Slanka pri ZPOZe. Veniec vďaky sme 
položili padlým partizánom v miestnom parku a spolu 
s občanmi Henckoviec aj pri pamätníku na Pališove.

Stavanie mája
           V sobotu 7. júna 2014 za nádherného slnečného po-
časia sa v našej obci uskutočnila slávnosť stavania májov. 
V sprievode od zvonice Túrnička išli parobci s „májom“, 
členovia Zboru pre občianske záležitosti, členovia Klubu 
dôchodcov všetci oblečení v ľudových krojoch a občania 
obce veselým spevom dolu dedinou pred obecný úrad, kde 
členovia speváckej skupiny Slanka máj vyzdobili farebnými 
stuhami a následne ho mládenci po výzve starostu obce Ing. 
Jána Vielohu  postavili. Po postavení mája prítomných pri-
vítala členka ZPOZu pani Viera Gazdíková a odovzdala slo-
vo starostovi obce. Starosta obce sa poďakoval mládencom 
za postavenie mája - členom Obecného hasičského zboru, 
ktorí sa doobeda zúčastnili celookresného kola previerok 
pripravenosti DHZ a umiestnili sa v kategóriách muži a do-
rastenci na prvých miestach. Taktiež sa poďakoval pracov-
níkom firmy Stavpoč za ich odvedenú prácu pri obnove cen-
trálnej zóny obce.
V kultúrnom programe vystúpila spevácka skupina Slanka 
a deti z materskej školy pod vedením Mirky Herčkovej  
a Ľudmily Kasperovej. Následne po ukončení programu 
v obci sme sa presunuli do časti Nižnoslanskej Bane, kde 
takisto vyzdobili a postavili pripravený máj mládenci pred 
budovou potravín. Prítomných privítal opäť starosta obce, 
sprievodným slovom sa k občanom prihovorila pani Viera 
Gazdíková. Za kultúrny program tak v časti Nižnoslanská 
baňa ako aj v obci boli účinkujúci odmenení potleskom a sní-
maní do kamier a fotoaparátov.

Aktivačná činnosť 
a práce na Dohodu

Naša obec aj v roku 2014 pokračuje s uchádzačmi 
o zamestnanie formou aktivačných prác a prác na 
dohodu. Aj v tomto roku pokračovali v prácach na 
skrášľovaní našej obce, pri upratovaní obecných bu-
dov a čistení verejných priestranstiev. Na tieto práce 
bolo celkovo prijatých  57 UoZ. V zimných mesiacoch 
sme sa ako tradične zamerali na čistenie lavičiek, od-
pratávaní snehu, posypávanie zľadovatených plôch. 
V letných mesiacoch kosenie a hrabanie trávy, čis-
tenie obecných komunikácií, zber plastov, upratova-
nie obecných budov, čistenie rigolov, cintorína a pod.                
                                                                   Milan Junger

  Dňa 25.júna.2014 sme sa v obradnej miestnosti rozlúči-
li s 15-timi predškolákmi, ktorí nastupili do základnej ško-
ly. Prváčikmi sú Katka Sojáková, Monika Šmelková, Paťka 
Goroľová, Vanesa Gunárová, Karinka Joščáková, Veronika 
Maková, Daniela Gažiová, Matúš Grančák, Peter Tomášik, 
Oliver Sura, Ondrej Adam Značko, Marian Fifik, Dávid Gu-
nár, Ľuboš Šmelko, Vratko Gáll. V kultúrnom programe účin-
kovali členovia ZPOZu a deti z materskej školy, k prítomným 
sa prihovoril zástupca starostu obce Milan Šmelko a poprial 
deťom príjemné prázdniny a úspešný nástup do základnej 
školy. Rodičia sa poďakovali svojim paniam učiteľkám za ich 
odvedenú prácu. Predškoláci boli odmenení za svoju prá-
cu v škôlke malým darčekom. Po oficiálnej časti pokračova-
lo voľným programom v priestoroch škôlky, kde strávili deti 
tri roky svojho detstva.

Rozlúčka s materskou školou
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Výstup na Repisko 2014  Turistický výstup na kopec Ždiar
 Sobota ráno 22.2.2014 o 7.00 hod. nič dobré čo sa 
týka počasia neveštila, že sa XVII. ročník turistického 
výstupu na Repisko  podarí. No na radosť organizáto-
rov akcie sa zišiel pekný počet turistov už na začiatku 
akcie pred Túrničkou z celého okolia. Účastníkov priví-
tal starosta obce a predseda KST Sosna. Trasa vied-
la cez časť Partizánskej ulice smerom na Hágny, oko-
lo Štolcovej na rázcestie pred chatou na Repisku, kde 
sa stretli účastníci výstupu idúci z Henckoviec, Nižnej 
Slanej, Honiec a Rožňavského Bystrého. Prítomní sa 
mohli občerstviť čajom a kto chcel mohol si ho vylepšiť 
tzv. zápraškou. Všetko bolo podávané grátis na účet 
organizátorov. O 11.00 hod. bola losovaná hodnotná 
tombola. Výhercovia boli určite spokojní. Najhodnot-
nejšia cena bol TABLET, ktorý si výherca môže spo-
kojne užívať. Na akcii sa zúčastnilo viac ako 100 tu-
ristov z okolia. Nakoniec sme sa pobrali domov s ve-
domím dobrého pocitu, že sme urobili niečo pre svo-
je zdravie. Našťastie neprišlo k žiadnemu úrazu, alebo 
inému poškodeniu zdravia. Každý sa šťastne vrátil do-
mov k svojim rodinám.
Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa po-
dieľali na príprave a účasti tejto turistickej  ak-
cie a sponzorom, ktorí sa podieľali na hodnotnej 
tombole. Do videnia na budúcej turistickej túre.                                                                                                                                            
                                                                     Vladimír Hajči

FO – Memoriál Milana Šlosárika –                           
                         16.ročník
 Dňa 4. júla 2014 sme uzavreli futbalovú sezónu 
Memoriálom Milana Šlosárika. Na jeho 16. ročník 
sa prihlásilo osem mužstiev, ktoré súťažili o putov-
ný pohár starostu obce. Pri nádhernom slnečnom 
počasí si najlepšie počínalo mužstvo z Dobšinej, 
druhé skončilo mužstvo z Vlachova a tretie muž-
stvo z Betliara. Futbalové minizápasy sa začali 
hrať o deviatej hodine. Po dohratom finále sme si 
všetci pochutnali na dobrom guláši, ktorý pripravil 
Milan Junger. O občerstvenie hrajúcim hráčom sa 
postaral Jozef Junger.  
                                                                      Milan Petergáč

 Dňa 31.mája 2014 sa uskutočnil 36. ročník turistického 
výstupu na kopec Ždiar. Tohto roku nám počasie vyšlo, bolo 
nádherné, ako stvorené na turistiku. Účastníkov výstupu pri-
vítal starosta obce Ing. Ján Vieloha a členovia organizačné-
ho výboru svojimi príhovormi. Pred obecným úradom sa zi-
šlo oveľa viacej turistov ako po minulé roky, čo sľubovalo už 
na začiatku hojnú účasť čo nás ako organizátorov veľmi po-
tešilo. Turistický výstup na kopec Ždiar je venovaný deťom 
pri príležitosti  ich sviatku MDD. Trasa výstupu je nenáročná 
cca za 90 minút chôdze od obce sme vystúpili na vrchol kop-
ca. Na lúke pod Ždiarom si prišli na svoje najmenší 
a najmladší účastníci výstupu, ktorí sa zapojili do športových 
hier cca o 10-tej hodine. Deti po športových hrách boli od-
menené za svoj športový výkon sladkosťami a rôznymi spo-
ločenskými hrami, ktoré si odniesli s radosťou k rodičom. 
K občerstveniu / guláš a pivo / svojimi silami prispeli Junge-
rovci. Špeciál Ždiar guláš sa tohto roku mimoriadne vydaril, 
chutil všetkým.  Na hojné a hodnotné ceny v tombole bol sil-
ný nápor, pretože sa vypredali všetky lístky. Najlákavejšou 
cenou bola prvá cena televízor s uhlopriečkou 81 cm, ktorú 
si z výstupu odniesol Jaroslav Nemčko z Kobeliarova. Veľ-
mi hodnotné boli aj ďalšie ceny ako navigácia, fotoaparáty, 
externý disk a iné.... Vynikajúcu náladu vylepšili naši mladí 
muzikanti z obce, ktorí prítomným pozdvihli už aj tak dobrú 
náladu a spoločne si s turistami zaspievali a aj zatancova-
li. Poďakovať treba okrem účastníkov výstupu kolektívu za-
mestnancov obecného úradu a aj členom KST SOSNA ktorí 
zorganizovali tento turistický výstup a všetkým, ktorí prispe-
li k zdarnému priebehu turistického výstupu na kopec Ždiar. 
Veď dobrý výstup vlastne končí šťastným zostupom. 

 Po stopách starej banskej činnosti
Dňa 27.9.2014  o 8.00 hod. sa stretli  priatelia turistiky a ba-
níckej tradície v Rožňave pred mestským domom na štarte 
XI. ročníka turistického pochodu Po stopách starej banskej 
činnosti, ktorý viedol z Rožňavy do cieľa v amfiteátri Svätej 
Trojice v Nižnej Slanej. Trasa má dĺžku 21 km čo je cca 6 
hodín chôdze. Túto turistickú akciu organizačne zabezpeču-
je KST SOSNA Nižná Slaná, Banícky spolok Bratstvo Rož-
ňava za aktívnej účasti OÚ Nižná Slaná. Účastníkov pocho-
du privítal zástupca primátora Rožňavy p. Ing. Peter Marko 
a profil trasy vysvetlil p. Ing. Juraj Závodský. Počasie bolo 
ideálne na turistiku, všetci sme si priali aby nepršalo, čo sa 
v skutočnosti aj naplnilo. Akcie sa zúčastnilo cca 50 turistov. 
V cieli nás čakal  guláš, ktorý si každý pochvaľoval a pivo. 
Všetko bolo podávané grátis. Na budúci XII. ročník bude 
viesť trasa z Nižnej Slanej do Rožňavy – priestory Banícke-
ho múzea, kde občerstvenie pripravia partneri z baníckeho 
spolku Bratstvo. Už teraz sa tešíme na budúci ročník.
                                                                            Vladimír Hajči
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KOMUNÁLNE VOĽBY 2014
                       VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby starostu obce  v Nižnej Slanej 15. novembra 2014

Miestna volebná komisia v Nižnej Slanej podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí 
v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov :

1. Štefan  Dvorčák Ing., 55 r., súkr. podnikateľ, 
    Nižná Slaná, P.J.Šafárika 192, Slovenská demokratická a kresťanská únia – DS
2. Tibor Jerga ,43 r.,automechanik, 
      Nižná Slaná, Stará osada 3,   nezávislý kandidát
3. Ľubica  Sentpéteryová, 54 r., administ. pracovník, 
     Nižná Slaná, Letná 10, Sloboda a solidarita
4. Milan Sura, 40r., výsluhový dôchodca, 
     Nižná Slaná, Partizánska 196, nezávislý kandidát
5. Ján Vieloha Ing.,51 r., banský inžinier, 
    Nižná Slaná, Rožňavská 132, SMER – sociálna demokracia

                  VYHLÁSENIE  KANDIDATÚRY
pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva 
            v Nižnej Slanej 15. novembra 2014

Miestna volebná komisia v Nižnej Slanej podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí 
v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva pre volebný obvod 01 Nižná 
Slaná  zaregistrovala týchto kandidátov :

1.  Ján Čipka, 45 r., strojný zámočník, 
Nižná Slaná, Partizánska 216, Právo 
a spravodlivosť
2. Gabriela Čipková, 38 r., uprato-
vačka MŠ, Nižná Slaná, P.J.Šafárika 
253, Slovenská demokratická a  kres-
ťanská únia – Demokratická strana
3. Martin Gallík Ing., 60 r., ekonóm, 
Nižná Slaná, Nová 281, Slovenská 
demokratická a  kresťanská únia – 
Demokratická strana
4. Vladimír Gono, 30 r., pedagogic-
ký asistent, Nižná Slaná, Rožňavská 
120, Slovenská demokratická a  kres-
ťanská únia – Demokratická strana
5. Edita Grančáková, 41 r., predavač-
ka, Nižná Slaná, Nová 283, Kresťan-
skodemokratické hnutie
6.  Milan Gunár, 30 r., robotník, Nižná 
Slaná, Letná 84, SIEŤ
7.  Zoltán Gunár, 59 r., baník, Niž-
ná Slaná, Letná 61, SMER - sociál-
na demokracia
8.  Štefan Junger ml. 45 r., lesník, 
Nižná Slaná, P.J.Šafárika 248, Kres-
ťanskodemokratické hnutie
9.  Ján Novotný ml., 42 r. strojný me-
chanik, Nižná Slaná, Okružná 228 ,  
nezávislý kandidát
10.  Martin Slovák Ing., 48 r., lesný in-
žinier, Nižná Slaná, Partizánska 215, 
MOST-HÍD

11. Stanislav Slovák Ing., 24 r., vý-
skumný pracovník, Nižná Slaná, 
P.J.Šafárika 167,     Slovenská kres-
ťanská a demokratická únia – Demo-
kratická strana
12.  Viera Spišáková Bc., 53 r., admi-
nistratívna pracovníčka, Nižná Slaná, 
P.J.Šafárika 222,      SMER – sociál-
na demokracia
13.  Andrej Šimon, Ing., 40 r., riade-
nie výrobných procesov, Nižná Slaná, 
P.J.Šafárika 255,  Slovenská demo-
kratická a  kresťanská únia – Demo-
kratická strana
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6.  Pavel Fecko, 60 r., ekonóm, Nižná Sla-
ná, Mierová 70, SMER-sociálna demokra-
cia
7. Janka Geldová, 53 r., opatrovateľka, 
Nižná Slaná, Mierová 71, Strana demo-
kratického Slovenska
8.  Emília Jancová, 51 r., krajčírka, Nižná 
Slaná, Rudná 23, Kresťanskodemokratic-
ké hnutie
9.  Tibor Jerga, 43 r., automechanik, Nižná 
Slaná, Stará osada 3, SIEŤ
10. Ladislav Mako, 21 r., poľnohospodár – 
farmár, Nižná Slaná, Rudná 92/1, Právo a  
spravodlivosť
11. Rudolf Mako,  43 r., zámočník, Nižná 
Slaná, Rudná 27, MOST-HÍD
12. Nataša Maková, 49 r., predavačka, 
Nižná Slaná, Rudná 30, MOST-HÍD
13. Milena Olexová, 49 r., účtovníčka, Niž-
ná Slaná Mierová 40, Strana demokratic-
kého Slovenska
14. Mária Paliderová, 36 r. predavačka, 
Nižná Slaná Mierová 71, Strana demokra-
tického Slovenska
15. Ján Šmegner, 43 r., banský mechanik, 
Nižná Slaná, Dobšinská 44, Strana demo-
kratického Slovenska
16. Gabriela Valková, 40 r., vedúca úseku, 
Nižná Slaná, Dobšinská 45, Slovenská 
demokratická a  kresťanská únia – Demo-
kratická strana

1.  Zdeněk Anderko, 43 r., robotník, 
Nižná Slaná, Dobšinská 55, SIEŤ
2. Darina Anderková, 62 r., robotníč-
ka, Nižná Slaná, Mierová 51, SMER-
sociálna demokracia
3.  Miroslava Bafiová, 34 r., predavač-
ka, Nižná Slaná, Mierová 71,  Právo a 
spravodlivosť
4.  Agnesa Benediková, 50 r., krajčír-
ka, Nižná Slaná, Námestie baníkov 
32, MOST-HÍD
5. Štefan Bolaček, 46 r., SZČO, Niž-
ná Slaná, Mierová 49, Slovenská de-
mokratická a  kresťanská únia – De-
mokratická strana
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