
UZNESENIE

obecného zastupiteľstva zo zasadnutia

dňa 29. septembra 2015

 

Obecné zastupiteľstvo

 

3/2/2015          určuje

zapisovateľa zápisnice

 

Soňa Beérová

 

 

3/2/2015-1       určuje

overovateľov zápisnice

Junger Štefan.

Maková Nataša

 

 

3/2/2015-2       určuje

návrhovú komisiu

 

Slovák Martin Ing.

Spišáková Viera Mgr.

Anderková Darina

 

 

3/2/2015-3       schvaľuje

 

program zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 29. septembra 2015 podľa
priloženej pozvánky zo dňa 22.09.2015.

 

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

 

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

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

 

 

 

 

3/4/2015          schvaľuje

 

na  základe  žiadosti  Ing.  Maroša  Galla,  Teplická  265,  Štítnik,  zo  dňa
04.05.2015 č. j. 291/2015 prenájom pozemkov v k. ú. obce Nižná Slaná, vo
vlastníctve  Obce  Nižná  Slaná,  zapísané  na  LV  č.  837,  za  účelom
poľnohospodárskej výroby.

Prenájom uvedených pozemkov sa schvaľuje na dobu 10 rokov, cena za 1 ha
prenajatého pozemku je 40 € za 1 rok. 

Bližšie údaje ohľadne parcelných čísel, výmery prenajatého pozemku, druhu
pozemku , spôsobu platby, účel využitia a ostatných náležitostí budú presne
špecifikované v zmluve o prenájme pozemkov. 

 

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

 

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

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

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

 

 

3/4/2015-1       poveruje

 

starostu  obce  Nižná  Slaná  Ing.  Jána  Vielohu  vypracovaním  zmluvy
o prenájme  obecných  pozemkov  za  účelom poľnohospodárskej  výroby na
základe žiadosti Ing. Maroša Galla, Teplická 265, Štítnik, zo dňa 04.05.2015
č. j. 291/2015  a uznesenia OZ č. 3/4/2015 zo dňa 29.09.2015.

Hlasovanie poslancov OZ k     uzneseniu č. 3/4/2015-1 

 



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

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

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

 

 

3/5/2015          schvaľuje

 

v  rámci  výkonu  samosprávnej  pôsobnosti  podľa  ustanovenia  §  6  ods.  1
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v
spojení  s  §  18  ods.  2  zákona  č.  131/2010  Z  .z.  o pohrebníctve  VZN  -
prevádzkový  poriadok  pohrebiska,  ktorý  upravuje  v  zmysle  zákona  č.
131/2010  Z.  z.  o  pohrebníctve  (ďalej  „zákon  o  pohrebníctve“)
prevádzkovanie  pohrebiska  „Miestny  cintorín  v Nižnej  Slanej“  a  s  tým
súvisiace práva a povinnosti všetkých dotknutých subjektov. Vzťahuje sa na
všetky  fyzické  a  právnické  osoby,  nájomcov  hrobových  miest,
prevádzkovateľov pohrebných služieb a návštevníkov pohrebiska.

 

Hlasovanie poslancov OZ k     uzneseniu č. 3/5/2015 

 

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

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

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

 

 

3/6/2015          berie na vedomie

 

konsolidovanú výročnú správu Obce Nižná Slaná Námestie SNP 54, za rok
2014.

 

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

 

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

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

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

 

 

3/6/2015-1       berie na vedomie 

 

správu nezávislého audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy



s konsolidovanou účtovnou závierkou v zmysle zákona č. 540/2007 Z. z. § -u
23 odsek 5 Obec Nižná Slaná, Námestie SNP 54 k 31. decembru 2014, ku
ktorej bola 5.9.2015 vydaná správa audítora,  

audítorskou spoločnosťou D.E.A. Consult Košice, spol. s.r.o, Masarykova 2,
040 01 Košice.

 

 

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

 

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

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

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

 

 

3/6/2015-2       schvaľuje

 

audítorskú spoločnosť D.E.A. Consult Košice, spol. s.r.o, Masarykova 2, 040
01  Košice  na  výkon  auditu  riadnej  účtovnej  závierky  a konsolidovanej
účtovnej závierky na rok 2015.

 

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

 

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

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

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

 

 


