
UZNESENIE 

obecného zastupiteľstva zo zasadnutia 

dňa 19. marca 2015 
 

Obecné zastupiteľstvo 

 

1/2/2015 určuje 

zapisovateľa zápisnice 

Soňa Beérová 

 

1/2/2015-1 určuje 

overovateľov zápisnice 

Benediková Agnesa 

Junger Štefan 

 

1/2/2015-2 určuje 

návrhovú komisiu 

Novotný Ján 

Slovák Martin Ing. 

Anderková Darina 

 

1/2/2015-3 schvaľuje 

program zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 19. marca podľa 

priloženej pozvánky zo dňa 13.3.2015. 

 

Hlasovanie poslancov OZ k uzneseniu č.  1/2/2015-3  

 

Za : .........................................8.... poslancov 

Proti : .....................................0..... poslancov 

Zdržal sa hlasovania : ............0..... poslancov 

 

 

konštatuje v bode rokovania 3 že: 

uznesenia OZ z predchádzajúcich riadnych zasadnutí OZ v roku 2015 

sú splnené, a konštatuje priebežné plnenie uznesení : 

 

uznesenie OZ č . 1/3/2010-2   nezmenené 

OZ v Nižnej Slanej poveruje starostu obce Ing. Jána Vielohu 

súčinnosťou pri zmene katastrálnej hranice Nižná Slaná -  Kobeliarovo 

v časti Kobeliarsky mlyn bez zmeny právnych vzťahov k pozemkom. 

 

uznesenie OZ  č. 6/5/2010-1   priebežné plnenie 

OZ v Nižnej Slanej poveruje starostu obce Nižná Slaná Ing. Jána 

Vielohu prípravou a uzatvorením kúpnych zmlúv na odpredaj 

pozemkov v časti Nižnoslanská baňa.  

 

Jedná sa o pozemky Obce Nižná Slaná pri BD 32 a 33 ktoré užíva pani 

Jurová a Karasová, a pozemky pod budovou bývalého ZS v časti obce 

Nižnoslanská baňa ktoré užíva pani Novotková a Halajová, a pozemok 

ktorý užíva Maroš Mako. 



 pani Jurová - celková suma za pozemky 467Eur uhradené má 

k 16.03.2015 402,35 € 

splátky za pozemok pani Novotková k 19.2.2015 uhradená suma 300 € 

pani Karasová  neuhradené 

pán Maroš Mako  neuhradené 

 

1/4/2015 schvaľuje 

 

v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z o verejných vodovodoch 

a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 

Z. z o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších 

predpisov  § 36 ods. 7 písm. c) zákona č. 442/2002 Z. z - Všeobecne 

záväzné nariadenie č. 1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania 

vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o  

 zneškodňovaní obsahu žúmp. 

Obec na základe zachovávania zákonnosti v postupe  a rozhodovaní 

obcí na úseku vodného hospodárstva obdržala upozornenie prokurátora 

na porušenie zákona a potrebu zachovávania zákonnosti v ktorom 

navrhol upraviť a prerokovať „spôsob náhradného zásobovania vodou 

.....“  podľa miestnych podmienok VZN. 

Návrh VZN č. 1/2015 bol zverejnený na vývesnej tabuli obce od 

30.01.2015 – bez pripomienok. 

 

Hlasovanie poslancov OZ k uzneseniu č. 1/4/2015  

 

Za : .......................................................8........ poslancov 

Proti : ...................................................0........ poslancov 

Zdržal sa hlasovania : ..........................0........ poslancov 

 

 

1/5/2015 berie na vedomie 

 

stanovisko hlavnej kontrolórky obce Nižná Slaná JUDr. Margity 

Petrovej k návrhu rozpočtu obce na rok 2015 a k návrhu 

viacročného rozpočtu obce na roky 2016 – 2017. 

Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky bolo spracované na základe 

predložených návrhov rozpočtu na rok 2015 a roky 2016-2017 v súlade 

s § 9 zákona č. 583/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a predložené dňa 4.3.2015 č. j. 151/2015. 

Uvedené stanovisko HK je súčasťou tejto zápisnice. 

 

Hlasovanie poslancov OZ k uzneseniu č. 1/5/2015  

 

Za : ....................................................7........... poslancov 

Proti : ................................................0........... poslancov 

Zdržal sa hlasovania : .........................1......... poslancov 

 

 

 



1/5/2015-1 schvaľuje 

 

Rozpočet obce Nižná Slaná na rok 2015 podľa prílohy, ktorá bola 

zverejnená dňa 10.02.2015 bez pripomienok. 

Návrh rozpočtu obce 2015 a viacročný rozpočet 2016 – 2017 sa skladá 

zo 6 strán a tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

Hlasovanie poslancov OZ k uzneseniu č. 1/5/2015-1 

 

Za : ......................................................8......... poslancov 

Proti : ..................................................0........ poslancov 

Zdržal sa hlasovania : .........................0......... poslancov 

 

 

1/5/2015-2 berie na vedomie 

 

Viacročný rozpočet obce Nižná Slaná na roky 2016 a 2017 podľa 

prílohy, ktorá bola zverejnená dňa 10.02.2015 bez pripomienok. 

 

Hlasovanie poslancov OZ k uzneseniu č. 1/5/2015-2 

 

Za : ......................................................8......... poslancov 

Proti : ..................................................0......... poslancov 

Zdržal sa hlasovania : ..........................0........ poslancov 

 

 

1/6/2015 schvaľuje 

 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Nižná Slaná 

JUDr. Margity Petrovej na I. polrok 2015 podľa predloženého 

plánu kontrolnej činnosti zo dňa 13.03.2015 č. j. 177/2015, ktorý bol 

zverejnený vo vývesnej tabuli obecného úradu. 

 

Hlasovanie poslancov OZ k uzneseniu č. 1/6/2015  

 

Za : .....................................................8.......... poslancov 

Proti : .................................................0.......... poslancov 

Zdržal sa hlasovania : ........................0.......... poslancov 

 

 

1/6/2015-1 schvaľuje 

 

Zmluvu o nájme nebytových priestorov č. 1/2015 zo dňa 4.3.2015, 

predmetom ktorej je nájom nebytového priestoru – kolkáreň ul. 

Dobšinská č. 84 v časti obce Nižnoslanská baňa od 1.3.2015 na 

prevádzku „ Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení 

s predajom na priamu konzumáciu“ 

Predmet zmluvy, práva a povinnosti, dohodnutý nájom jeho výška 

a splatnosť sa nemenia, mení sa nájomca na základe žiadosti 



doterajšieho nájomcu Moniky Bolačekovej, Mierová 49 zo dňa 

13.01.2015 na nového nájomcu Veronika Bolačeková, Mierová 71. 

 

Hlasovanie poslancov OZ k uzneseniu č. 1/6/2015-1 

 

Za : ......................................................8......... poslancov 

Proti : ...................................................0........ poslancov 

Zdržal sa hlasovania : ..........................0........ poslancov 

 

1/6/2015-2 schvaľuje 

 

členov obecnej rady a predsedov a členov komisií obecného 

zastupiteľstva nasledovne : 

 

► Obecná rada 

 Viera Spišáková, Bc. 

 Martin Slovák, Ing. 

 Nataša Maková 

 

► Komisia finančná a správy majetku 

Martin Slovák, Ing. predseda komisie 

Viera Spišáková, Bc. podpredseda komisie 

  Členovia : Oľga Macková 

Nikola Mullerová 

Branislav Grančák 

 

► Komisia Sociálno- zdravotná, kultúry, mládeže a športu 

 Ján Novotný  predseda komisie 

 Edita Grančáková podpredseda komisie 

Členovia : Štefan Junger 

Tibor Jerga 

Nataša Maková 

Darina Anderková 

 

► Komisia školská 

 Darina Anderková predseda komisie 

 Sylvia Čipková, Bc. podpredseda komisie 

Členovia : Jana Nemčková, Mgr. 

Martina Semanová 

Nataša Maková 

 

► Komisia na ochranu verejného poriadku 

 Nataša Maková predseda komisie 

 Zoltán Gunár podpredseda komisie 

Členovia : Martin Slovák, Ing. 

 Agnesa Benediková 

 Darina Anderková 

 Viera Spišáková, Bc. 

 

 



► Komisia na ochranu verejného záujmu 

 Viera Spišáková, Bc. predseda komisie 

 Martin Slovák, Ing. podpredseda komisie 

Členovia : Tibor Jerga 

 Štefan Junger 

 Ján Novotný 

 

Hlasovanie poslancov OZ k uzneseniu č. 1/6/2015-2 

 

Za : ....................................................7........... poslancov 

Proti : ................................................1........... poslancov 

Zdržal sa hlasovania : .......................0........... poslancov 

 

 

Pozmeňovací návrh poslynkyne OZ A. Benedikovej 

1/6/2015-3-1 návrh -  aby OZ na dnešnom rokovaní nerokovalo o odpredaji 

lyžiarskeho vleku. Predaj lyžiarskeho vleku zverejniť a počkať na viac 

ponúk  

Hlasovanie poslancov OZ k uzneseniu č. 1/6/2015-3-1 

 

Za : ....................................................1........... poslancov 

Proti : ................................................7........... poslancov 

Zdržal sa hlasovania : .......................0........... poslancov 

 

 

Pozmeňovací návrh poslynkyne OZ V. Spišákovej, Bc. 

1/6/2015-3-2 návrh -  aby OZ navýšilo cenu za ktorú sa lyžiarsky vlek odpredá 

z pôvodných 2300,- na 3000,- -€. 

Hlasovanie poslancov OZ k uzneseniu č. 1/6/2015-3-2 

 

Za : ....................................................7........... poslancov 

Proti : ................................................1........... poslancov 

Zdržal sa hlasovania : .......................0........... poslancov 

 

 

1/6/2015-3 schvaľuje 

 

odpredaj nefunkčného lyžiarskeho vleku Tatrapoma, ktorý sa 

nachádza na Pliačkach – na základe pozmeňovacieho návrhu - za  

3000,-€ na základe žiadosti o odkúpenie lyžiarskeho vleku zo dňa 

12.03.2015 č.170/2015, ktorú podal Peter Bafi, Rekreačné stredisko 

Ľadová č. 31. 

Zostatková cena lyžiarskeho vleku Tatrapoma typ P bola stanovená 

vizuálnou kontrolou jednotlivých častí dňa 26.11.2014 revíznym 

technikom Martinom Ihnačákom na sumu 2300,- €, predpokladaná 

cena na rekonštrukciu bola spolu za elektrické a strojné časti stanovená 

na 15.132 € bez DPH. 

Posudok stavu lyžiarskeho vleku a  stanovenie ceny lyžiarskeho vleku 

je súčasťou tejto zápisnice, ako aj žiadosť o odkúpenie č. 170/2015. 

 



Hlasovanie poslancov OZ k uzneseniu č1/6/2015-3 

 

Za : ......................................7....... poslancov 

Proti : ....................................1...... poslancov 

Zdržal sa hlasovania : ...........0...... poslancov 

 

 

1/6/2015-4 schvaľuje 

 

zástupcov zriaďovateľa školy do Rady školy pri ZŠ s MŠ, Letná 14, 

Nižná Slaná nasledovne : 

Viera Spišáková, Bc. 

Sylvia Čipková, Bc. 

Nataša Maková 

Ľubomíra Tomášiková 

 

Hlasovanie poslancov OZ k uzneseniu č1/6/2015-4 

 

Za : .......................................7...... poslancov 

Proti : ...................................1....... poslancov 

Zdržal sa hlasovania : ..........0....... poslancov 

 

 

Pozmeňovací návrh poslynkyne OZ N. Makovej 

1/6/2015-5-1 návrh -  aby poplatok, ktorý je určený v dodatku č.2/2015 k VZN 

o poplatkoch v školstve obce Nižná Slaná –príspevok  zákonného 

zástupcu za pobyt dieťaťa v MŠ bol mesačne na jedno dieťa určený vo 

výške 8 €. 

Hlasovanie poslancov OZ k uzneseniu č1/6/2015-5-1 

 

Za : .......................................1...... poslancov 

Proti : ...................................7...... poslancov 

Zdržal sa hlasovania : ..........0....... poslancov 

 

1/6/2015-5 schvaľuje 

 

Dodatok č. 2/2015 k Všeobecne záväznému nariadeniu 

o poplatkoch v školstve zo dňa 10.08.2011 schváleného uznesením č. 

6/3/2011 ktorým mení výšku poplatku určenú v  III. časti VZN 

Príspevky v školských zariadeniach § 4 odst. 1 a § 5 odst. 1 a  

určuje výšku príspevku v školskom zariadení MŠ na 10,.€ a výšku 

príspevku v školskom zariadení – školský klub na 5, € na návrh 

Pedagogickej rady školy a Rady školy pri ZŠ s MŠ, Letná 14, Nižná 

Slaná zo dňa 18.3.2015 č. j. 191/2015 s účinnosťou od 01.04.2015. 

 

Hlasovanie poslancov OZ k uzneseniu č1/6/2015-5 

 

Za : ......................................6....... poslancov 

Proti : ..................................2........ poslancov 

Zdržal sa hlasovania : .........0........ poslancov 


