
UZNESENIE 

obecného zastupiteľstva zo zasadnutia 

dňa 23. júna 2015 
 

Obecné zastupiteľstvo 

 

2/2/2015 určuje 

zapisovateľa zápisnice 

Soňa Beérová 

 

 

2/2/2015-1 určuje 

overovateľov zápisnice 

Grančáková Edita 

Jerga Tibor 

 

 

2/2/2015-2 určuje 

návrhovú komisiu 

Novotný Ján 

Junger Štefan. 

Maková Nataša 

 

 

2/2/2015-3 schvaľuje 

 

program zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 23. júna 2015 podľa 

priloženej pozvánky zo dňa 12.06.2015. 

 

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

 

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

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

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

 

 

OZ 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 17.06.2015 442,35 € 

splátky za pozemok pani Novotková k 17.6.2015 uhradená suma 400 € 

(celková výmera 343m² za cenu 1.142,19€) 

pani Karasová k 17.06.2015 má uhradené 110 €  ( celom 465,36) 

pán Maroš Mako  neuhradené na odporúčanie finančnej 

komisie bude vypracovaná zmluva o nájme pozemku a následne 

predložená užívateľovi. ( výmera celkom 498 m² cena 1.658,34€) 

 

 

2/4/2015 berie na vedomie 

 

Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Nižná Slaná 

za rok 2014 

 

Hlasovanie poslancov OZ k uzneseniu č. 2/4/2015  

 

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

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

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

 

 

2/4/2015-1 berie na vedomie 

 

Výročnú správu Obce Nižná Slaná za rok 2014. 

 

Hlasovanie poslancov OZ k uzneseniu č. 2/4/2015-1  

 

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

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

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

 

 

2/4/2015-2 schvaľuje bez výhrad 

 

Záverečný účet Obce Nižná Slaná za rok 2014 a celoročné 

hospodárenie s výsledkom hospodárenia bežného a kapitálového 

rozpočtu po zohľadnení nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov 

– schodok vo výške -101 094,30 €. 

 

Hlasovanie poslancov OZ k uzneseniu č. 2/4/2015-2 

 

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

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

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

 

 

 



2/4/2015-3 schvaľuje 

 

Schodok rozpočtového hospodárenia krytý príjmovými finančnými 

operáciami. 

 

Hlasovanie poslancov OZ k uzneseniu č. 2/4/2015-3 

 

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

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

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

 

 

2/4/2015-4 schvaľuje 

 

Tvorbu rezervného fondu vo výške 5 000 € zo zostatku finančných 

prostriedkov. 

 

Hlasovanie poslancov OZ k uzneseniu č. 2/4/2015-4 

 

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

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

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

 

 

2/4/2015-5 schvaľuje 

 

Účtovnú závierku Obce Nižná Slaná za rok 2014, ktorá predstavuje 

z hlavnej činnosti zisk vo výške 21 943,60 €. Táto sa preúčtuje na účet 

428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

 

Hlasovanie poslancov OZ k uzneseniu č. 2/4/2015-5 

 

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

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

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

 

 

2/4/2015-6 berie na vedomie 

 

Výsledok hospodárenia z podnikateľskej činnosti Obce Nižná Slaná za 

rok 2014. 

 

Hlasovanie poslancov OZ k uzneseniu č. 2/4/2015-6 

 

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

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

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

 

 

 



2/4/2015-7 schvaľuje 

 

Rozdelenie výsledku hospodárenia z podnikateľskej činnosti za rok 

2014 – zisk vo výške 369,78 € nasledovne : 

1. Na vykrytie straty z roku 2010 vo výške 103,59 €, 

2. Zostatok vo výške 266,19 € po odvedení dane z príjmu vo výške 

58,56 € ostáva ako nerozdelený hospodársky výsledok 

v podnikateľskej činnosti. 

 

Hlasovanie poslancov OZ k uzneseniu č. 2/4/2015-7 

 

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

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

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

 

 

2/4/2015-8 schvaľuje 

 

Účtovnú závierku Obce Nižná Slaná za rok 2014 ktorá predstavuje 

v podnikateľskej činnosti zisk vo výške 369,78 €. Tento sa preúčtuje na 

účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

 

Hlasovanie poslancov OZ k uzneseniu č. 2/4/2015-8 

 

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

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

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

 

 

2/4/2015-9 berie na vedomie 

 

Audit – Individuálna výročná správa Obce Nižná Slaná za rok 2014. 

 

Hlasovanie poslancov OZ k uzneseniu č. 2/4/2015-9 

 

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

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

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

 

 

2/5/2015 schvaľuje 

 

Predaj nehnuteľného majetku Obce Nižná Slaná – časť z pozemku KN 

E p. č. 3001, zastavané plochy a nádvoria o výmere 56 m², k. ú. Nižná 

Slaná vedené na LV 837, tento pozemok je pre obec nepotrebný a inak 

nevyužiteľný, kúpna cena 186,48 € - pre kupujúceho Ladislava 

Gyöngyöša, Mierová 39, Nižná Slaná časť Nižnoslanská baňa na 

základe žiadosti č.. 250/2015 zo dňa 15.04.2015.  

Oznámenie o zámere predaja nehnuteľného majetku Obce Nižná Slaná 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa obec zverejnila v zmysle zákona 



č. 258/2009 Z. z., ako aj v súlade s VZN Obce Nižná Slaná „ 

O zásadách hospodárenia s majetkom obce“ dňa 07.05.2015. Pozemok 

KN E p. č. 3001 zastavaná plocha o výmere 585 m2 v časti obce 

Nižnoslanská baňa, susedí s nehnuteľnosťou žiadateľa. 

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

 

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

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

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

 

 

2/6/2015 schvaľuje 

 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Nižná Slaná JUDr. 

Margity Petrovej na II. polrok 2015 podľa predloženého plánu 

kontrolnej činnosti. zo dňa 18.06.2015 č. j. 366/2015, ktorý je súčasťou 

tejto zápisnice. 

 

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

 

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

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

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

 

 

2/6/2015-1 schvaľuje 

 

Zápis do kroniky Obce Nižná Slaná za rok 2014 predložený kronikárom 

obce Ľubicou Sentpéteryovou dňa 8.6.2015 č. 352/2015. 

 

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

 

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

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

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

 

 

2/6/2015-2 schvaľuje 

 

Zásady odmeňovania poslancov, členov obecnej rady a volených členov 

komisií Obce Nižná Slaná podľa § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

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

 

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

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

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



2/6/2015-4 konštatuje  

 

Že priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve 

SR v roku 2014 bola v sume 858,-Eur. 
 

 

2/6/2015-5 schvaľuje – určuje 

 

Na základe zákona NR SR č.253/1994 Z. z. o právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších zmien a doplnkov mesačný plat starostu obce ktorý je 

súčinom  mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve 

a násobku podľa § 4 ods.1 ktorý je 1,98 a podľa § 4 ods. 2 zvýšený 

o 50% vo výške 2 549,- od 01.06.2015.  

 

Hlasovanie poslancov OZ k uzneseniu č.  2/6/2015-5 

 

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

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

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

 

 

2/6/2015-6 schvaľuje 

 

na návrh starostu obce Ing. Jána Vielohu a v zmysle Štatútu obce Nižná 

Slaná schváleného uznesením č. 4/3/2011-4 zo dňa 27.06.2011, § 38 za 

aktívnu prácu a významný podiel na rozvoji obce pri príležitosti 

životného jubilea 50 rokov vecný dar vo výške 50 EUR – Nataši 

Makovej, bytom Rudná č. 30, Nižná Slaná časť Nižnoslanská baňa. 
 

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

 

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

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

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

 
 


