
UZNESENIE 

z rokovania obecného zastupiteľstva 

dňa 04. apríla 2018 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Slanej uznesením č. 

 

1/1/2018 určuje 

zapisovateľ zápisnice 

Soňa Beérová 

 

 

1/1/2018-1 určuje 

overovateľ zápisnice 

Viera Spišáková Mgr. 

Darina Anderková 

 

 

1/1/2018-2 určuje 

návrhová komisia 

Edita Grančáková 

Štefan Junger 

Nataša Maková 

 

 

1/1/2018-3 schvaľuje 

program zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 04.04.2018 podľa 

priloženej pozvánky. 

 

Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 1/1/2018-3 

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

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

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

 

Obecné zastupiteľstvo 

 konštatuje v bode rokovania 2 : 

priebežné plnenie uznesení, ktorými OZ poveruje starostu obce 

 

č . 1/3/2010-2 ktorým OZ poveruje 
Starostu obce súčinnosťou pri zmene katastrálnej hranice Nižná Slaná 

-  Kobeliarovo v časti Kobeliarsky mlyn bez zmeny právnych vzťahov 

k pozemkom. 

č. 6/5/2010-1 ktorým OZ poveruje 

starostu obce Nižná Slaná Ing. Jána Vielohu prípravou a uzatvorením 

kúpnych zmlúv na odpredaj pozemkov –  

 

nesplnené uznesenie OZ č4/4/2017-1 poveruje 

 Starostu obce Ing. Jána Vielohu prípravou a zabezpečením všetkých 

právnych náležitostí spojených s predajom a uzavretím kúpnej 

zmluvy a prevodom nehnuteľností pre kupujúceho Martin Gunár, 

Rožňavská 106 na nehnuteľnosť : 



pozemok KN C p. č645/2 druh pozemku záhrady o výmere 360 m²  

o vlastníckom podiele 1/1, celosti 

 

splnené uznesenie OZ č. 4/3/2017-1  poveruje 

 

 Starostu obce Ing. Jána Vielohu uzavretím kúpnej zmluvy 

a dodržaním všetkých náležitostí spojených s predajom a prevodom 

nehnuteľností podľa kúpnej zmluvy predloženej kupujúcim 

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 042 48 

Košice na nehnuteľnosti : 

a) pozemok KN C p. č. 840 

b) budova so súpisným číslom 62 situovaná na parcele KN-C č. 840 

Návrh kúpnej zmluvy tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

splnené uznesenie OZ č.4/5/2017-4 ktorým OZ  poveruje 

 

 starostu obce Nižná Slaná zistením skutočného stavu identifikácie 

stavieb zapísaných na LV 1127- jedná sa o priemyselné stavby 

v bývalom areáli Siderit, ktoré sú zapísané na LV 1127, a na LV 1120 

ale v skutočnosti už neexistujú. Spoločnosť EKO AREAL LEWEL 

s.r.o., Mlynská 28 Košice požiadala listom č.j.197/2017 zo dňa 

18.07.2017 –o zrušenie daní. Spoločnosť ISOSTAV s.r.o., Mlynská 28, 

Košice podala žiadosť dňa 20.09.2017 č.j. 215/2017 

Kópia žiadostí EKO AREAL LEWEL a ISOSTAV s.r.o., je súčasťou 

tejto zápisnice. 

 

Splnené uznesenie OZ č. 5/4/2017-1 poveruje 

 Starostu obce Ing. Jána Vielohu prípravou a zabezpečením všetkých 

právnych náležitostí spojených s predajom a uzavretím kúpnej zmluvy a 

prevodom nehnuteľností pre kupujúceho: SGI s.r.o., Rusovská cesta 56, 

851 01 Bratislava, IČO: 51 190 516 na nehnuteľnosti : 

pozemok E KN p. č. 2026/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

1 381 m², podiel 1/1 

pozemok E KN p. č. 2026/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

10 895 m² podiel 1/1, 

pozemok E KN p. č. 2026/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

10 494 m² v podiele 1/1, 

pozemok E KN p. č. 2026/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

5 303 m² v podiele 1/1, 

pozemok E KN p. č. 2020/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

4 464 m² v podiele 1/1, 

 

Splnené uznesenie OZ č. 5/4/2017-3 poveruje 

 Starostu obce Ing. Jána Vielohu prípravou a zabezpečením všetkých 

právnych náležitostí spojených s predajom a uzavretím kúpnej zmluvy a 

prevodom nehnuteľností pre kupujúceho: 

Rudné bane, štátny podnik, Havranské č. 11, 974 32 Banská Bystrica, 

IČO: 00007838 na nehnuteľnosť : 

pozemok E KN p. č. 2188/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 



1 627 m², podiel 1/1, zapísaný na LV 837, katastrálne územie Nižná 

Slaná. 

 

 

1/3/2018 berie na vedomie 

 

 Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Nižná Slaná 

za rok 2017. 

 

Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 1/3/2018 

 

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

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

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

 

 

1/3/2018-1 schvaľuje bez výhrad 

 

 Záverečný účet Obce Nižná Slaná za rok 2017 a celoročné hospodárenie 

s výsledkom hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu po 

zohľadnení nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov. 

 

Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 1/3/2018-1 

 

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

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

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

 

 

1/3/2018-2 berie na vedomie 

  

Schodok rozpočtového hospodárenia vo výške 1 771,16 Eur. 

 

Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 1/3/2018-2 

 

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

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

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

 

 

1/3/2018-3 schvaľuje 

  

Tvorbu rezervného fondu vo výške 11 645,94 Eur. 

 

 

Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 1/3/2018-3 

 

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

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

Zdržal sa hlasovania : ...............0...................... poslanco 



1/3/2018-4 schvaľuje 

  

Účtovnú závierku Obce Nižná Slaná za rok 2017, ktorá predstavuje 

z hlavnej činnosti zisk 4 528,94 Eur. Tento sa preúčtuje na účet 428 – 

nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

 

Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 1/3/2018-4 

 

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

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

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

 

 

1/3/2018-5 berie na vedomie 

  

Výsledok hospodárenia z podnikateľskej činnosti Obce Nižná Slaná za 

rok 2017. 

 

Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 1/3/2018-5 

 

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

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

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

 

 

1/3/2018-6 schvaľuje 

  

Účtovnú závierku Obce Nižná Slaná za rok 2017, ktorá predstavuje 

v podnikateľskej činnosti zisk 368,76 Eur.  

Táto sa preúčtuje na účet 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia 

minulých rokov. 

 

Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 1/3/2018-6 

 

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

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

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

 

 

1/4/2018 berie na vedomie  

    

Individuálnu výročnú správu Obce Nižná Slaná za rok 2017. 

  

Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 1/4/2018 

 

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

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

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

 

 



1/5/2018 berie na vedomie  

 

Správu ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie 

majetku a záväzkov k 31.12.2017 Obce Nižná Slaná. 

 

Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 1/5/2018 

 

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

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

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

 

 

1/6/2018 schvaľuje  

 

Úpravu rozpočtu Obce Nižná Slaná na rok 2018 

 

Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 1/6/2018 

 

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

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

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

 

 

1/7/2018 berie na vedomie 

Správy HK Obce Nižná Slaná nasledovne 

Správa HK o kontrolnej činnosti za rok 2017 zo dňa 26.03.2018 č.j. 

62/2018 

Správa z FK č. 1/2018 zo dňa 26.03.2018, ktorej predmetom bola 

kontrola zúčtovania poskytnutých dotácií, dátum kontroly 24.01.2018. 

Správa z FK č. 2/2018 zo dňa 26.03.2018, ktorej predmetom kontroly 

bola kontrola záväzkov obce, dátum kontroly – Február 2018. 

Správa z FK č.3/2018 zo dňa 26.03.2018, ktorej predmetom bola kontrola 

investičných výdavkov vykonaná v období-Marec 2018. 

Správy HK sú súčasťou uznesenia OZ. 

 

 

Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 1/7/2018 

 

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

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

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

 

 

1/8/2018 schvaľuje 

prenájom obecného pozemku p. č. 802 k. ú. Nižná Slaná pri budove 

úradovne v časti Nižnoslanská baňa na dobu 5 rokov  pre Štefana 



Bolačeka, Mierová 49, Nižná Slaná Nižnoslanská baňa na základe 

žiadosti č. 30/2018 zo dňa 12.02.2018. 

 

Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 1/8/2018 

 

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

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

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

 

 

1/8/2018-1 poveruje 

Starostu obce Ing. Jána Vielohu prípravou a uzavretím nájomnej 

zmluvy na prenájom obecného pozemku p. č. 802 k. ú. Nižná Slaná pre 

Štefana Bolačeka, Mierová 49, Nižná Slaná Nižnoslanská baňa. 

 

Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 1/8/2018-1 

 

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

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

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

 

 

1/8/2018-2 schvaľuje 

 

Prenájom nebytových priestorov bývalý bar Pohoda pre Františka 

Bodnára, Hrhov 257, na základe žiadosti č. 58/2018 zo dňa 23.03.2018. 

 

Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 1/8/2018-2 

 

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

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

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

 

 

1/8/2018-3 poveruje 

Starostu obce Ing. Jána Vielohu prípravou a uzavretím nájomnej 

zmluvy na prenájom nebytových priestorov bývalý bar Pohoda Nižná 

Slaná pre Františka Bodnára, Hrhov 257. 

 

Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 1/8/2018-3 

 

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

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

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

 

 

 

 


