
UZNESENIE 

z rokovania obecného zastupiteľstva 

dňa 04. júla  2018 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

2/1/2018 určuje 

zapisovateľa zápisnice 

Soňa Beérová 

 

 

2/1/2018-1 určuje 

overovateľa zápisnice 

Edita Grančáková 

Štefan Junger 

 

 

2/1/2018-2 určuje 

návrhovú komisiu 

Nataša Maková 

Ján Novotný 

Martin Slovák Ing. 

 

 

2/1/2018-3 schvaľuje 

 

program zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 04.07.2018 podľa 

priloženej pozvánky. 

 

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

 

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

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

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

 

 

2/3/2018 schvaľuje 

 

 predaj a prevod časti nehnuteľnosti vo výmere 323 m² odčlenený 

z parcely 802/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3993 m², 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa,  ktorý sa nachádza v katastrálnom 

území Nižná Slaná zapísaný na LV č. 504 a to : 

 

 časť o výmere 323 m² z parcely C KN p. č. 802/1, zastavané plochy a 

nádvoria  - podľa prílohy č.1. 

 

Kúpna cena : 1 075,59 € celkom ( t. j. za 323 m² - 1m²/ 3,33 € ) 

Kupujúci : Tibor Jerga, Stará osada č. 3, Nižná Slaná Nižnoslanská baňa. 

Kupujúci požiadal o odkúpenie pozemku o výmere 323m² - jedná sa 

o časť pozemku pred hlavným vchodom do budovy s. č. 34, situovanej 



na p. č. 803, ktorá prechádza medzi chodníkom pre peších a pozemkami 

p. č. 802/14 vo vlastníctve žiadateľa a parcelou č. 802/3 – podľa prílohy 

žiadosti.  

Budova s. č. 34 ul. Dobšinská v časti obce Nižnoslanská baňa vo 

vlastníctve žiadateľa je situovaná tak, že hlavný vchod do budovy je cez 

pozemok p. č. 802/1 ktorý je vo vlastníctve Obce Nižná Slaná –celková 

výmera parcely 802/1 je. 

Oznámenie o zámere predaja nehnuteľného majetku obce bolo 

zverejnené od 15.06.2018 

 

Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 2/3/2018 

 

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

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

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

 

 

2/3/2018-1 poveruje 

 

Starostu obce Ing. Jána Vielohu prípravou a zabezpečením všetkých 

právnych náležitostí spojených s predajom a uzavretím kúpnej zmluvy a 

prevodom nehnuteľností pre kupujúceho: 

Tibor Jerga, Stará osada č. 3, Nižná Slaná Nižnoslanská baňa. 

na nehnuteľnosť : 

odčlenená časť pozemku C KN p. č. 802/1, zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 323m² podľa prílohy. 

 

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

 

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

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

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

 

 

2/4/2018 berie na vedomie 

Správy HK Obce Nižná Slaná nasledovne 

Správa HK z finančnej kontroly č. 4/2018 z 02.07.2018 – kontrola 

výberu miestnych daní a poplatkov vykonaná v mesiaci apríl 2018, za 

kontrolované obdobie január až marec 2018, 

Správa z finančnej kontroly č. 5/2018 zo dňa 02.07.2018 – preverenie 

vykazovania a evidencie o spotrebe pohonných hmôt motorových 

vozidiel obce, za obdobie január až apríl 2018, 

Správa z finančnej kontroly č. 6/2018 zo dňa 02.07.2018 – overenie 

zákonnosti a správnosti uzatvárania dohôd o prácach vykonaných mimo 

pracovného pomeru, za kontrolované obdobie január až jún 2018. 

Správy HK sú súčasťou uznesenia OZ. 

 

 



Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 2/4/2018 

 

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

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

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

 

 

2/4/2018-1 schvaľuje 

 

 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Nižná Slaná na II. 

polrok 2018, ktorý tvorí prílohu k uneseniu OZ. 

 

Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 2/4/2018-1 

 

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

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

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

 

 

2/4/2018-2 schvaľuje 

 

 Zmenu nájomcu nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v 

samostatnej časti budovy ul. Dobšinská 84 -  prevádzka „ poskytovanie 

služieb rýchleho občerstvenia“- hostinec Kolkáreň, pre nájomcu Štefan 

Bolaček, Mierová 49, Nižná Slaná Nižnoslanská baňa, od 01.09.2018, na 

základe žiadosti č. 105/2018 zo dňa 19.06.2018. 

 

Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 2/4/2018-2 

 

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

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

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

 

 

2/4/2018-3 schvaľuje 

 

Za členku školskej komisie v Nižnej Slanej Mgr. Andreu Lackovú – 

terénnu sociálnu pracovníčku. 

 

Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 2/4/2018-3 

 

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

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

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

 

 

 

 

 

 



2/4/2018-4 schvaľuje 

 

Cenu starostu obce Nižná Slaná  a vecný dar v hodnote 50 Eur, za 

úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce zakladajúcim členom 

Klubu dôchodcov v Nižnej Slanej. 

 

Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 2/4/2018-4 

 

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

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

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

 

 

2/4/2018-5 schvaľuje 

 

Text ročného zápisu do obecnej kroniky obce za rok 2017 

 

Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 2/4/2018-5 

 

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

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

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

 


