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   Ocenenie
  Ocenenie: 1. miesto v kategórií 
Poézia (nad 31 rokov) v  rám-
ci 14. ročníka celoslovenskej 
literárnej súťaže O  cenu Slo-
venského učeného tovarišstva 
v  Trnave. Celoslovenská súťaž 
o  Cenu Slovenského učeného 
tovarišstva je v  médiách ozna-
čovaná za medzinárodnú. Do 
predchádzajúcich ročníkov sa 
prihlásili autori zo Slovenska, 
z  Talianska, Španielska, Fran-
cúzska, Čiech a  Kanady. Sláv-
nostné vyhodnotenie sa usku-
točnilo 10.5.2012 v  historic-
kej sieni Spolku svätého Voj-
techa v Trnave. Predsedom od-
bornej poroty bol renomova-
ný slovenský spisovateľ PhDr. 
Teodor Križka, ktorý odovzdal 
víťazom ocenenia. Víťazné bás-
ne boli vydané v zborníku víťaz-
ných literárnych prác. O  cenu 
Slovenského učeného tovariš-
stva, XIV. ročník. Autor bás-
ní Jozef Tomášik ml. vo víťaz-
ných básňach píše o mučeníko-
vi za vieru Jankovi Havlíkovi.

              
  Výročnej členskej schôdze v Klube dôchodcov, kto-
rá sa konala  dňa 17.3.2012 sa zúčastnil aj starosta obce 
Ing. Ján Vieloha a predsedníčka ZPOZu pani Bc. Sylvia 
Čipková. Členkám Klubu dôchodcov, ktoré boli aj členka-
mi speváckej skupiny ZPOZu, a ukončili členstvo v ZPO-
Ze sa starosta obce osobne poďakoval za ich aktívnu účasť 
na akciách Zpozu a odovzdal im „Ďakovné listy obce 
“ a milú pozornosť.  Členky Klubu dôchodcov aj naďalej 
ostávajú sympatizantkami Zboru pre občianske záležitos-
ti a budú sa zúčastňovať na kultúrnych akciách. Za ich od-
vedenú prácu sa im poďakovala aj predsedníčka ZPOZu.
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Turice
  V našej obci sme postavili máj ako už tradične šesť týžd-
ňov od veľkej noci v sobotu 26. mája pred obecným úradom 
a v časti obce Nižnoslanská Baňa pred obchodom. Mláden-
ci dostali za postavenie mája pálenku, ako býva dobrým zvy-
kom na dedinách a v kultúrnom programe vystúpili členovia 
ZPOZu a deti z tunajšej materskej školy pod vedením svo-
jich učiteliek.Novovznikajúci spevokol z členov ZPOZu za-
spieval veľa ľudových pesničiek a zožal úspech nielen u prí-
tomných občanov, ale aj u bývalých členov ZPOZu, členov 
Klubu dôchodcov. Sme veľmi radi, že sa vytvorila nová spe-
vácka skupina, ktorá nám bude spríjemňovať naše kultúrne 
podujatia svojim spevom. Máj poozdobovali  ženy z klubu 
dôchodcov pekne vyobliekané v  miestnych krojoch. Všet-
kým prítomným sa prihovoril starosta obce Ing. Ján Vielo-
ha a v časti obce Nižnoslanská Baňa zástupca starostu pán 
Milan Šmelko. V poslednú májovú sobotu tak trošku sláv-
nostne strávili naši občania pri kultúrnom programe 
na námestíčku pred obecným úradom a v časti obce 
Nižnoslanská Baňa pred budovou potravín.                     

Chvojnický úsmev
  
  Na brehu Chvojnice
dnes sedieť chcem
a mlčať do šumenia 
starých líp.
Po tvári hladiť
zvráskavenú zem
voňajúcu po túžbe poBohu.
Hľadať na hladine
odraz vlčkovianskej dúhy,
aby som uvidel Boží úsmev,
ktorým  sa zaiste smiali
aj  pery Janka Havlíka.
V ňom prinášal blížnym
Teba, pane,
aj v dobách neúsmevných.
Tu sedával
a načúval Tvojmu srdcu,
čo v Chvojnici pulzuje
a žblnkotá.

Klub dôchodcov
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Oslobodenie obce - 
67. výročie

Deň víťazstva nad fašizmom

  23. januára 2012 sme si spomienkovou osla-
vou pripomenuli 67. výročie oslobodenia našej obce 
spod fašistickej nadvlády. K občanom sa prihovo-
ril zástupca starostu obce pán Milan Šmelko a bá-
seň zarecitovala pani Bc. Sylvia Čipková. Spo-
mienkový veniec na pamiatku oslobodenia pri-
pevnil na budovu obecného úradu pán Milan 
Junger. Osláv sa zúčastnila hŕstka občanov našej obce.

   Na základe Dohody č.8/§50j/2012/R je v našej obci 
na podporu zamestnanosti a na realizáciu opatrení na 
ochranu pred povodňami zamestnaných 6 uchá - 
dzačov o zamestnanie, ktorý svoju činnosť začali dňa 
2.5.2012. Cieľom tohto projektu je zamedzenie mož-
ným záplavám obce, zníženie povodňových rizík 
v obci, ochrana obecného majetku, ochrana majet-
ku obyvateľov obce, oprava – rekonštrukcia vodného 
toku a odstraňovanie nánosov z koryta vodného toku. 
Prijatí zamestnanci Ján Junger, Marian Petrík, Ján 
Gunár, Branislav Šlosárik, Miroslav Hladký a Ivan Gu-
nár budú uvedenú činnosť vykonávať do 30.10.2012. 
Svoju prácu, ktorú získali prostredníctvom obce a Úra-
du práce, soc. vecí a rodiny si vykonávajú veľmi dob-
re a zodpovedne.                                    Milan Junger

Realizácia opatrení na ochranu 
pred povodňami

    Aj keď nám počasie veľmi neprialo aj tak sme si 
Deň víťazstva nad fašizmom siedmeho mája 2012 
v popoludňajších hodinách pripomenuli občania našej 
obce 67. výročie oslobodenia našej vlasti rozhlasovou 
reláciou a položením venca padlým hrdinom v miest-
nom parku. Osláv sa zúčastnili starší občania našej 
obce. K prítomným sa prihovoril starosta obce Ing. Ján 
Vieloha a báseň zarecitovala pani Zuzana Čipková.

Aktivačná činnosť 
a práce na Dohodu

    Aktivačné práce ÚoZ a práce na Dohodu Obec – 
Občan pokračovali v našej obci januárom  roku 2012 
v počte 41 ÚoZ. V zimných mesiacoch sa práce 
sústredili hlavne na čistenie chodníkov, mostov, obec-
ných komunikácií, priestranstiev pred obecnými bu-
dovami. Na jar sa snažili zametaním chodníkov, ciest 
pozberať čo najviac použitého posypového materiálu, 
aby sa ušetrilo nemálo finančných prostriedkov. Prí-
chodom leta pribudlo podstatne viac prác, ktoré tre-
ba vykonať pri zveľaďovaní našej obce. Veľa prác sa 
z nich už vykonalo –spomenieme len niektoré – čis-
tenie, údržba obecných budov, chata Poliačky, kino-
sála, strihanie okrasných kríkov, orezávanie stromov, 
čistenie rigolov, odpratávanie divokých skládok, čiste-
nie parkov, zabezpečovanie kultúrnych a športových 
podujatí – Repisko, Ždiar a podobne. V neposlednom 
rade kosenie a hrabanie obecných plôch, cintorína, 
parkov. Ostáva nám ešte nemálo prác, ktoré bude po-
trebné vykonať v prospech zveľaďovania našej obce. 
                               Milan Junger
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Marec 2012 – v obecnej knižnici  Prvé jarné huby – ochutnávka 
v klube   Mesiac marec, ktorý uplynul, máme už od škol-

ských čias v pamäti zapísaný ako mesiac knihy. Mož-
no tento prívlastok už nevnímame tak intenzívne ako 
kedysi, keď bolo oveľa menej možností vzdelávania 
a získavania informácií ako dnes, no napriek tomu má 
literatúra zaiste v bežnom i študentskom živote svoje 
stále miesto. Zdrojom stretnutí s knihami odjakživa nie 
sú len kníhkupectvá a vlastné domáce knižné zbier-
ky, ale svoje nezastupiteľné miesto tu majú aj knižni-
ce. Aj z tohto dôvodu žiaci zo Základnej školy s mater-
skou školou v Nižnej Slanej v hojnom počte navšte-
vovali obecnú knižnicu, kde si vypočuli z úst knihov-
níčky prednášku na tému : Marec mesiac knihy. Deti 
sa často zapájali do diskusie a v závere prednášok 
sme si prečítali aj zaujímavé knihy z detských poličiek.
                                                            

   V našom klube dôchodcov v Nižnej Slanej stalo sa už 
tradíciou, že prvé jarné huby sa pripravujú a ochutná-
vajú spoločne. Náš člen a veľmi dobrý hubár Ján Stan-
kovič vždy ochotne prešiel známe svoje miesta v na-
šom chotári a aj viac druhov prvých jarných húb do-
niesol do klubu na výstavku a potom sa z nich pripravi-
la spoločná ochutnávka. Posledné dva roky vzhľadom 
na počasie, vyšší vek ale aj zdravotný stav sa mu ne-
podarilo prvé jarné huby nazbierať i keď snaha u neho 
vždy bola a je.
Prišiel však rok 2012 a všetkých členov dňa 29. apríla 
v klube príjemne prekvapil, keď sa vo dverách nášho 
klubu objavil s košíkom a v ňom plno jarných húb. 
Všetci sme si ich poobzerali, trocha sa pokochali a ši-
kovné ženy naše členky začali s prípravou na ochut-
návku. Z domu sa podonášalo všetko potrebné, masť, 
cibuľa, chlieb, vajíčka a príprava sa mohla začať. Roz-
prúdila sa aj zaujímavá diskusia o hubách, o miestach, 
kde ich možno nazbierať a tak Janko Stankovič mu-
sel na rôzne otázky odpovedať. Všetkých čo sme boli 
v klube takto obohatil o vyskytujúcich sa hubách v na-
šom chotári.
Ženy členky pokročili s prípravou húb a keď praženie 
bolo ukončené mohlo sa začať porciovať. Spočítali sa 
prítomní členovia a na 20 tanierikov sa rozdelili pripra-
vené prvé jarné huby a ochutnávka sa mohla začať. 
Keďže tanieriky o chvíľu zostali prázdne svedčilo to 
o tom, že všetkým huby chutili.
Nášmu zberateľovi sme sa poďakovali za ich prinese-
nie a ženám čo ich pripravovali a potrebné veci z domu 
podonášali tiež poďakovali za ochotu a prípravu. Zažili 
sme tak v našom klube zaujímavé a príjemné nedeľné 
odpoludnie.                                                                  Štefan Junger

 Na základe Dohody č.38/§51/2012 o absolventskej 
praxi v rámci Národného projektu „Absolventská prax“ 
bola od 1.2.2012 prijatá na absolventskú prax Janka 
Kolesárová ako absolventka obchodnej akadémie 
po dobu 6 mesiacov. Jej náplňou práce je spracovanie 
administratívnej agendy obecného úradu 5 dní v týžd-
ni po 4 hodiny. S vykonávanou prácou sme veľmi spo-
kojný.   S.Č

Absolvenská prax

Piati skalní Nižná Slaná – 
mladí futbalisti úspešne.

V popredí pohár za 3. miesto a pohár, ktorý získal Tomáš 
Gunár, ako najlepší brankár turnaja.  
Mužstvo: zľava hore Gelda Maťo, Valko Dušan, Gelda Ján, 
Tóth Ladislav/ktorý nás reprezentoval v roku 2011/ Gunár 
Ivan, Fecko Pavel – vedúci mužstva,
Gunár Igor, Gunár Tomáš a Miroslav  Seman – kapitán muž-
stva.                                                                   Pavel Fecko

Mužstvo „Piati skalní – Nižná Slaná“ v  I. ročníku  futbalové-
ho turnaja – „Gemercup  2011“ organizovaného obcou Ge-
merská Poloma obsadilo veľmi pekné 3. miesto.  V práve 
prebiehajúcom II. ročníku v základnej časti je v súčasnos-
ti na mieste z l2 účastníkov a s určitosťou postúpia do finá-
lovej časti, ktorá sa uskutoční začiatkom júna 2012. Napriek 
mladému veku úspešne  súťažia s mužstvami oveľa star-
šími.  Ďakujeme  obci Nižná Slaná, ako i p. O. Jungerovi za 
zabezpečenie dopravy na uvedené zápasy, ako i sponzor-
ské aktivity. 
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 S chovom holubov som začal  ako malý chlapec 
keď som mal približne 12 rokov a trvá to do dnes. 
Začalo sa to tak, že kamarát  Milan Laciak mi da-
roval jeden pár poštových holubov. Chov som po-
tom začal rozširovať  aj tým, keď som vstúpil do 
Slovenského zväzu chovateľov (SZCH)  v Rož-
ňave. Skúsenosti som získaval hlavne od chova-
teľov v zväze, pána Laciaka a veľa som sa dočí-
tal aj v encyklopédiách a iných náučných knihách, 
ktoré sa venovali chovu holubov. Vo svojom cho-
ve som  plemená  často obmieňal.
Mal som americké kingy, hanácke hrvoliaky, po-
moránske  hrvoliaky a páviky. 
POMORÁNSKY HRVOLIAK –  je to zatiaľ posled-
né plemeno veľkých papučatých hrvoliakov. Jeho 
domovinou je Holandsko.
V súčasnej dobe    chovám  gigantické  poštové  
holuby – Gigant homér.
GIGANT HOMÉR – vyšľachtili ho v roku 1920 
v USA. Je to mohutný, silne osvalený holub 
prešľachtený však aj do krásy, má krátke zaoble-
né línie. Chovné holuby som si doniesol z Maďar-
ska . Je to koníček, ktorý zaberie chovateľovi dosť 
času na to, aby sa im venoval.
Holuby preliečujem každý  rok vakcínami, podá-
vam im aj rôzne vitamíny.  Kŕmim ich pšenicou, 
jačmeňom, kukuricou, slnečnicou a rôznymi se-
menami. Spolu mám  22 holubov.
V Joviciach sme obnovili SZCH, ktorý prináša po-
zitívne odozvy. Robíme tam  výstavy zvierat ako 
holubov, zajacov, sliepok, pštrosov a iné, na kto-
ré sa prídu s veľkým záujmom pozrieť deti MŠ, ZŠ 
ako aj študenti stredných škôl. Na výstavách som 
získal aj prvé miesta a čestné ceny. Moje deti mi 
občas vypomáhajú s kŕmením holubov, ale inten-
zívne sa chovu holubov nevenujú, majú totiž iné 
záujmy. Chovu holubov sa aj naďalej venuje  pán 
Milan Laciak i  pán Ján Balog zo závodu.                                             
                                                               M. Hutník

Z chovateľského okienka

     Šikovné ruky našich spoluobčanov
Pán Dušan Gazdík
Z rúk nášho spoluobčana pána Dušana Gazdíka 
vychádzajú tieto nádherné výtvory z dreva, ktoré 
sa nachádzajú na detskom ihrisku „Bartlová“. Vo 
svojom voľnom čase si takto kráti chvíle a spríjem-
ňuje pobyt našim deťúrencom na ihrisku, kde sa 
môžu nielen pošmýkať na šmýkalke a stavať hra-
dy z piesku, ale si aj zajazdiť na koňovi  a psíkovi. 
Pán Gazdík opravil lavičky, kolotoč, ostrihal živý 
plot .Touto cestou by sme sa mu chceli poďakovať 
za odvedenú prácu a prajeme mu ešte veľa tvori-
vého elánu a chuti do nových výtvorov pre naše 
deti.                                                               S.Č.

           Predstavujeme Vám 
     našich spoluobčanov ......
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Výchovný – vzdelávací zájazd
 Deň ako vyšitý. Aj keď zrána bolo iba dva stup-
ne nad nulou, slnko stále viacej prihrievalo a 19. máj 
2012 veštil len to najlepšie. Akcia organizovaná Okres-
nou radou Matice slovenskej sa nadmieru vydarila. 
Držíme v ruke „ Účastnícky list „ a premietame si, čo 
sme v tento nezabudnuteľný deň zažili. Autobus s ma-
tičiarmi z celého okresu vyrazil z Dobšinej, cez Vlacho-
vo, Nižnú Slanú, Rožňavu a smerom na Rakovnicu, Rož-
ňavské Bystré, Štítnik sa dostal až do Slavošoviec.
Prvá zastávka bola na nádvorí Základnej školy. Pri bus-
te nášho velikána P.E.Dobšinského sa nás zišlo neúre-
kom. Okrem nás tu boli aj žiaci zo Základných škôl z Rož-
ňavy. Veľa sme sa dozvedeli o živote a tvorbe nášho sve-
toznámeho spisovateľa z úst pani učiteľky Milady Šikúro-
vej a Dr. Milana Sajenka, človeka, ktorý je celou svojou du-
šou zanietený a oddaný zachovávaniu pamiatky Dobšin-
ského. Byť v Slavošovciach a nevidieť pamätnú izbu, rod-
ný dom P.E.Dobšinského by bolo priam hriechom. S oča-
kávaním sme vošli do krajiny histórie, života, minulosti, roz-
právok. Prítomní priam hltali slová Dr. Sajenku, ktoré pribli-
žovali históriu a život významného slovenského spisova-
teľa. Slová ako „ úžasné, nádherné, neuveriteľné, prekrásne 
„ a ďalšie len dokresľovali to, čo sme všetci videli, zažili, poznali.
Nebolo to ale všetko. Nasledoval ďalší program. Pred nami 
bola návšteva „ Železničného tunela pod Homôlkou „,ktorým 
ešte neprešiel vlak,„Malý tunel „ a „ Viadukt „. Tí čo sme tam 
boli prvýkrát, vstupovali sme na pôdu tunela s obavami, ale 
tie rýchlo prešli. Dva a pol kilometra sme absolvovali so svie-
tidlami za 45 minút. Niektorí aj skôr. Bol to fascinujúci záži-
tok. Nasledoval „ Malý tunel „. Ten bol už pre nás ľahší. Ces-
ta sa uzavrela masívnym „ Viaduktom „. Neuveriteľné, tak 
dokonalé  -  tieto slová sa opakovali z úst mnohých. Škoda, 
že sa dielo nedokončilo. Aj napriek tomu, je to technicky uni-
kát a technická pamiatka.
Neboli by sme matičiari, keby sme akciu nezavŕšili pohos-
tením a samozrejme spevom. Veď matičiari sa vyznačujú 
dobrým a otvoreným srdcom, spriaznení sú milotou, vese-
losťou, jednotnou príslušnosťou, úctou, zábavnosťou, rado-
sťou zo života. A to všetko spojené so srdečnosťou. O po-
hostenie účastníkov tohto zaujímavého podujatia sa posta-
ral MO MS v Čiernej Lehote, ktorý bol  jeho spoluorganizá-
torom. Guláš bol výborný. Zákusky, možno by to vystihli slo-
vá kráľa rozprávok P. E. Dobšinského: „ oči sa pásli, chu-
te nám rástli a na jazyku sa rozplývali až to srdce potešilo „
Poďakovanie za nádherné prežité chvíle patria všet-
kým matičiarom, celej okresnej rade Matice sloven-
skej na čele s Ing. Zlaticou Halkovou, ako aj tým všet-
kým, ktorí s úsmevom pre nás pripravili prekrásny sl-
nečný deň. Tešíme sa na budúce spoločné stretnutie.
                                                                      Ing. MartinGallík

Základná škola s materskou 
školou, Letná14, Nižná Slaná

    Dňa 21.5.2012 sa mi začal prvý deň praxe v škole v ŠKD. 
Zo začiatku som sa bála ale potom tie dni tak rýchlo ubieha-
li, že už som na nič iné nemyslela len to, čím ma deti prekva-
pia. Dni išli tak rýchlo, že prešiel už týždeň a pol mojej praxe. 
Tu sa stalo niečo super. V stredu od 10.00 do 12.00 boli pre 
deti pripravené v škole rôzne stanovištia, kde si mohli vyskú-
šať svoje zručnosti, čo zvládnu a čo in pôjde už kúsok ťaž-
šie. Ale všetko zvládali skvelo Mohli si vyskúšať veľa aktivít, 
o všetkých neviem, lebo predsa som mala to svoje stanoviš-
te ale na jedno mali deti farby na tvár, kde si s nimi mohli na-
maľovať hocijaké masky na tvár. Na ďalšom stanovišti robi-
li deti rôzne odtlačky rúk a prstov, na ďalšom si mohli vyskú-
šať svoje tanečné pohyby, no naše stanovište bolo asi naj-
náročnejšie ale pod vedením pani R. Spišiakovej, ktorá nám 
celú prax veľmi pomáhala, za čo jej veľké ďakujeme, sme 
nakoniec zvládli aj naše stanovište s M. Gecelovskou, na 
ktorom si deti vytvárali figúrky včielok, motýľov a iných po-
stavičiek a bolo vidno, že ich to baví. No z ničoho takého deti 
nemali väčšiu radosť ako z veľkého auta, ktoré bolo za ško-
lou a rozdávalo deťom cukrovú vatu, ktorej sa deti poriadne 
objedli. Po tomto radostnom dni, plnom zábavy a prekvape-
ný nastal deň na zamyslenie. Na školu prišli ľudia zo zrako-
vým postihnutím. Celá škola sa zišla v telocvični, kde títo ľu-
dia rozprávali o tom ako sa k slepým ľudom treba správať, 
čo je pre nich potrebné urobiť, ak vidíme, že si nevedia rady 
sami. Bolo to niečo super sledovať týchto ľudí, čo všetko 
dokážu aj napriek tomu, že nevidia. Bola som rada, že som 
mala tú možnosť vidieť to. Mali tam mobilný telefón presne 
pre nich, ktorý rozprával, čítal správy, potom taký malý ovlá-
dať, ktorými vedeli, aká farba kde je no každého najviac za-
ujal veľký čierny pes, ktorý bol tak dobre vycvičený že doká-
zal nájsť všetko a ísť kamkoľvek, kde mu to jeho majiteľka 
prikázala. Bolo pekné to sledovať a bolo vidno, že deti to 
zaujíma a že si určite z toho nejaké to ponaučenie odnesú. 
Toto bolo vo štvrtok a v piatok nastal deň lúčenia sa. Pres-
ne na deň detí 1.6.2012 nám skončila prax. Lúčenie s deťmi 
bolo dlhé a neskutočné ale bolo s nimi veľmi dobre a za tie 
2 týždne som od nich získala toľko pozitívnej energie a do-
stala toľko úsmevov, ktoré ma tak povzbudzovali a ešte aj 
naďalej budú. 
A pani Ruženke Spišiakovej sa chcem poďakovať, že to 
s nami vydržala a poradila nám. Ďakujeme.
                                                                           M. Dovcová
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Obecné zastupiteľstvo
        schvaľuje
               na návrh poslankyne Nataše Makovej bol doplnený bod programu
                            - doplnenie člena komisie na ochranu verejného poriadku

                            program zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 13.03.2012.
                       konštatuje
                       priebežné plnenie uznesenia
                            č . 1/3/2010-2 ktorým OZ poveruje nezmenené
                            Starostu obce súčinnosťou pri zmene katastrálnej hranice Nižná Slaná -  
                            Kobeliarovo v časti Kobeliarsky mlyn bez zmeny právnych vzťahov k pozemkom.
                   priebežné plnenie uznesenia č.6/6//2010-3 ktorým OZ poveruje-nezmenené
                            starostu obce Nižná Slaná Ing. Jána Vielohu prípravou a uzatvorením kúpnych zmlúv na odpredaj uvedených bytov. 
                            uhradená plná cena za  4 byty  -  -3 byty sú prevedené správou katastra, 
                            splácané  splátky  - predaj 5 bytu
                            splácané splátky za kúpu  6 bytu –
                       priebežné plnenie uznesenia č. 6/5/2010-1, ktorým OZ poveruje
                            starostu obce Nižná Slaná Ing. Jána Vielohu prípravou a uzatvorením kúpnych zmlúv na odpredaj pozemko - 
                         -  uhradené  splátky za pozemky od 7 vlastníkov, 1 vlastník BD 
                       neuhradil ani jednu splátku za spoločnú ZP a záhradu, 1 vlastník 
                       nemá záujem o odkúpenie záhrady,( 3 vlastníci potrebujú doplatiť 
                       cenu pozemkov v priemere do výšky 2 Eur,)
                       berie na vedomie
                         .  uprázdnenie mandátu poslanca OZ v Nižnej Slanej na základe 
                            písomného podania Stanislava Beňa, nar. 19.4.1961 bytom Nižná           
                            Slaná Rožňavská č. 124, ktorý bol dňa 27.11.2010 zvolený za poslanca vo 
                            voľbách do obecného zastupiteľstva za volebný obvod 01, ako kandidát 
                            Politickej strany SMER – SD s počtom platných hlasov 254. 
                            Originál písomného podania  č. j. 520/2011 zo dňa 13.12.2011.tvorí súčasť tejto zápisnice

          -   zloženie sľubu a nastúpenie náhradníka na uprázdnený post 
                            poslanca OZ v Nižnej Slanej za volebný obvod 01,
                            na základe zápisnice miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do 
                            obecného zastupiteľstva v obci Nižná Slaná zo dňa 27.11.2010 a na 
                            základe § 51 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
                            neskorších predpisov nastupuje na uprázdnený post poslanca OZ 
                            náhradník Zoltán Gunár nar. 23.01.1955 bytom Nižná Slaná ul. Letná 
                            61, ktorý vo voľbách do obecného zastupiteľstva kandidoval za 
                            wpolitickú stranu SMER SD s počtom platných hlasov 152.

          -   stanovisko hlavnej kontrolórky obce Nižná Slaná JUDr. Margity Petrovej k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 
                            2013 – 2014 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2012– č. j. 115/2012 z 06.03.2012

          -   Rozpočet obce Nižná Slaná na roky 2013 a 2014 podľa prílohy 
                      schvaľuje
                   -    Rozpočet obce Nižná Slaná na rok 2012 podľa prílohy
                       -    Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Nižná Slaná na I. polrok 2012 č. j. 94/2012 zo dňa 27.02.2012. 
                            Plán kontrolnej  činnosti tvorí súčasť tejto zápisnice.
                       -    kúpnu zmluvu č. 202/250/2011 uzatvorenú medzi predávajúcim Lesy SR, š.p., OZ Rožňava a Obcou Nižná Slaná na 
                            predmet : kúpa nákladného automobilu PV3S-S, ev. č. RV-048 AO, výr. č. vozidla 0062017, v celosti za 853,20 Eur.
                            Kópia kúpnej zmluvy tvorí súčasť tejto zápisnice.
                       -    Dodatok č. 1/2012 k Štatútu ZPOZ pri OZ v Nižnej Slanej zo dňa 03.03.2011.Návrh dodatku tvorí 
                            súčasť tejto zápisnice.

                       -    Smernicu o odmeňovaní členov a sympatizantov  ZPOZ - u podľa predloženej prílohy č. 1 k Štatútu..
                       -    na návrh starostu obce Ing. Jána Vielohu a v zmysle Štatútu obce Nižná Slaná schváleného 
                            uznesením č. 4/3/2003 zo dňa 30.04.2003, § 40 za aktívnu prácu a významný podiel na rozvoji obce pri príležitosti 
                            život ného jubilea 60 rokov vecný dar vo výške 50 EUR – Darine Anderkovej, bytom Mierová č. 51, 
                            Nižná Slaná časť Nižnoslanská baňa.
                       -    na návrh predsedu komisie ochrany verejného poriadku za člena komisie ochrany verejného poriadku
                            poslankyňu Agnesu Benedikovú, Námestie baníkov 32, Nižná Slaná.

UZNESENIE
z rokovania obecného zastupiteľstva

dňa 13. marca 2012



Neváham priznať sa,
tak často oddávam sa spomienkam,
na chvíle detstva, na nežnú ruku mojej mamy,
na sny vo veku dospievania,
na prvú lásku a prvý bozk pod hviezdami....

je spravodlivosť jediná,
že všetkým jednak plynie čas,
každučký rok, deň, hodinu
rovnako delí medzi nás.

Čas rýchlo letí a človeku sa zdá, že ho nedokáže ani sledovať. Je však pravdou, 
že človek by chcel, aby niektoré okamihy života inak plynuli, aby sa uberali iným 
smerom. Je preto spravodlivé, že všetci starneme rovnako, rovnakým tempom nám 
ubiehajú hodiny nášho života. Oslavu svojho životného jubilea zdieľali so svojimi 
príbuznými, známymi a spoluobčanmi pani Juliana Šimčíková, ktorá oslávila 
95 rokov, pán Štefan Krak, Zuzana Laciaková, Mária Spišáková 85 rokov, Alž-
beta Čeklovská 80 rokov, Pavel Syč, Emília Gunárová, František Blanár 75 ro-
kov. 
Želáme vám, aby ste dlho žili medzi nami obdarení zdravím, láskou a porozumením 
svojich najbližších.
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Vitaj nám v živote,
dieťatko krásne,
a snívaj v perinke

svoj nežný sen,
nech hviezda života

žiari ti jasne
a radosť naplní
každý tvoj deň

          

Narodili sa

Vladimíra Gonová
Alexandra Maková

Matej Čavnický
Sebastian Rusňák

Veronika Gáborová
Lenka Gunárová
Andreas Packo

Sebastian Holub
Zuzana Simanová

Ondrej Mako
Mária Maková

Navždy nás opustili

Mária Holmoková
Zuzana Šofranková

Pavol Gazdík
Ondrej Galajda

Spoločenská 
kronika

SPOMÍNAME

   V neznámy svet odišla si spať
zaplakal každý, kto ťa mal rád.
Odišla si od nás,
my zostali sme v žiali
no navždy budeš žiť
v srdciach tých, 
ktorí  Ťa milovali.
Tak ako ruža
vetrom zlomená
tak aj moja mladosť
v hrob je vložená.“

Pri príležitosti prvého výročia 
úmrtia Ing. Jarmily Stašovej 
Šimonovej 
spomínajú mama, dcéra Katka 
s priateľom, 
syn Janko s priateľkou a ostatná 
smútiaca rodina.

SPOMÍNAME

  Dňa 9. júna si pripomíname 
15 rokov, kedy nás náhle opusti-
la v 61. roku svojho života naša 
drahá, milovaná mamička, starká 
a sestra Mária Grančáková z Niž-
nej Slanej

Zároveň si spomíname 10. júla 
kedy uplynie 17 rokov, čo nás bez 
rozlúčky opustil v 37. roku svojho 
života nás drahý, milovaný brat, 
krstný, strýko a dobrý kamarát  
Janko Grančák ml. z Nižnej Sla-
nej.
Kto ste ich poznali a mali radi, 
prosím spomínajte spolu s nami. 
Spomínajú na nich dcéry Soňa, 
Alena, vnučky Alenka, Soňka, 
Marianka, Monika, Lacko, krstné 
deti Monika a Lacko.

Zo života ZPOZu
Životné jubileá našich občanov
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Repisko 2012
  Obec Nižná Slaná a KST Sosna Nižná Slaná usporiada-
li dňa 25. februára 2012 15. ročník turistického pochodu na 
Repisko 796 m.n.m. Okolo 200 turistov zo slanskej a štítnic-
kej doliny privítal na štarte pre Túrničkou – baníckou zvoni-
cou, starosta obce Ing. Ján Vieloha. Krásne počasie spre-
vádzalo peších, bežkárov, aj koníčkarov na 12 kilometro-
vej túre okolo prameňa Štolcovej severnými svahmi odnože 
Stolice, s nádhernými výhľadmi na Rudohorie, Nízke a Vy-
soké Tatry, Slovenský raj. Hodnotné boli aj ceny v tombole, 
voňali opekané pochutiny a dobre padol sladený čaj.
                                                                                           Dušan Vandrášik

Po starých banských chodníkoch 
  V sobotu 17. marca 2012 sa priatelia turistiky z Nižnej Slanej 
a Nižnoslanskej Bane rozhodli urobiť pre svoje zdravie, pohodu, 
relax a na zvýšenie svojej fyzickej kondície turistický pochod z Niž-
noslanskej Bane smerom na Rimberg, Bučinu, Gample, Chatu Já-
nošíčku a späť. Akcia sa zapísala pod menom po starých ban-
ských chodníkoch. Konala sa ako tretia v poradí s pričinením obce 
Nižná Slaná, KST Sosna Nižná Slaná a priateľov turistiky z Nižno-
slanskej Bane.
 Počasie bolo ideálne a bolo radosťou sa prejsť jarným 
počasím, peknou prírodou s výhľadmi po okolitých kopcoch. Akcie 
sa zúčastnilo cca 20 turistov, ktorých po príchode do cieľa akcie 
potešila dobrá kapustnica s klobásou, ktorú navaril Štefan Müller. 
Radosťou pre priaznivcov turistiky je, že akcie sa zúčastnilo po-
merne veľa detí, ktoré dávajú nádej, že sa turistika v Nižnej Slanej 
udrží na tradične dobrej úrovni. Záverom by som sa chcel poďako-
vať všetkým, ktorí sa akcie zúčastnili, obci Nižná Slaná a všetkým, 
ktorí sa podieľali na organizácií tejto vydarenej akcie. V. Hajči

TJ Baník FO Nižná Slaná
  Od januára 2012 sa zmenil výbor TJ FO Baník Nižná Sla-
ná-predsedom sa stal pán Milan Petergáč, tajomník - Miro-
slav Pronai, členovia - Peter Ambroz, Ing. Ján Vieloha, Mi-
lan Junger. Odvtedy hráči hrajú pod novým vedením, tréne-
rom je Milan Petergáč, hospodár je Milan Junger.
Sezóna sa začala zimnou prípravou v telocvični a pred se-
zónou sa odohrali pred jarnou časťou zápasy z Vlachovom. 
Doplnil sa káder o nových hráčov- Roman Die, Ján Gelda 
a po mnohých rokoch sa vrátil do svojho rodného mužstva 
Gustáv Keršák. 
Jarná časť sa začala 8.apríla 2012. Naše mužstvo sa pohy-
buje v hornej časti tabuľky a v každom roku je ašpirantom 
na postup do prvej triedy, ale niekedy je to problém s nedo-
statkom hráčov, ktorí odchádzajú za prácou, alebo študujú 
mimo miesta okresu.
Aj v ďalšom roku by sme chceli byť ašpirantmi na postup 
a z toho dôvodu by sme chceli doplniť do nového ročníka 
káder o nových hráčov, ktorý by priniesli zväčšenú kvalitu 
hry  a väčšiu konkurenciu medzi hráčov, ktorí dlhodobo hrá-
vajú za futbalový klub. 
Pred jesennou sezónou by sme mali odohrať niekoľko kva-
litnejších stretnutí s lepšími mužstvami prvej triedy, aby sme 
sa čo najlepšie pripravili do novej sezóny.
Ďakujeme všetkým hráčom za zodpovedný prístup k hre, 
vedeniu obce za to, že nás podporujú a fanúšikom, ktorí 
si nájdu cestu na ihrisko a povzbudia svoje mužstvo ku kva-
litnejším výkonom.
Športu zdar, a futbalu zvlášť !
                    Milan Petergáč, predseda TJ FO Nižná Slaná

Výstup na kopec ŽDIAR
      Dňa 2.6.2012 sa z príležitosti Medzinárodného dňa detí usku-
točnil 34.ročník výstupu na kopec Ždiar, ktorý organizovali OÚ Niž-
ná Slaná v spolupráci s KST Sosna Nižná Slaná. 
Organizátori mali všetky náležitosti súvisiace s výstupom dobre 
zabezpečené. Ostávalo to najhlavnejšie – počasie, ktoré ako sa 
neskôr ukázalo bolo zabezpečené tiež. Ráno od 7,00 – 8,00 hod. 
sa pred obecným úradom začali schádzať turisti z celej Slanskej 
doliny, ktorých privítal starosta obce. Trasa: Nižná Slaná – amfite-
áter na sv.Trojici – Kiliarka – Ždiar – lúka pod Ždiarom bola vyzna-
čená červenými favorkami. Turisti, ktorých sa na lúke pod Ždiarom 
stretlo viac ako 200 mali možnosť zakúpiť si lístky na guláš, pivo 
a kvalitnú tombolu, ktorá bola zlosovaná na lúke pod Ždiarom. Zlo-
sovateľné lístky boli súčasťou účastníckeho listu. Samozrejme ne-
chýbala zábava a hry pre najmenších účastníkov výstupu pre kto-
rých sa už 34 rokov tento výstup organizuje. Účastníci, ktorí vy-
stúpili až na vrchol Ždiaru, svojim podpisom potvrdili svoju účasť 
na tomto turistickom výstupe. Hlavne tí pozdejšie narodení si v to 
budúcnosti ocenia, keď si spätne nalistujú kroniku a pripomenú si 
svoju účasť na týchto turistických akciách. Už tradične nechýbala 
bojová zástava KST Sosna Nižná Slaná, ktorou sa turisti KST Sos-
na Nižná Slaná prezentujú na turistických akciách v rámci okresu 
a Slovenska, prakticky všade, kde sa naši členovia zúčastňujú na 
turistických akciách.
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Na záver chcem poďako-
vať organizátorom výstupu 
za dobre vykonanú prácu 
a tiež všetkým účastníkom 
výstupu ktorí sa tejto akcie 
zúčastnili. Všetci sa spo-
ločne tešíme na 35. ročník 
výstupu, ktorý ako všetci 
veríme dopadne minimálne 
ako ten tohtoročný.
                                                                                
Vladimír Hajči


