
UZNESENIE 

z rokovania obecného zastupiteľstva 

dňa 27. februára 2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Slanej uznesením č. 

 

 

uznesením číslo 1/1/2019 určuje  zapisovateľa zápisnice 

Soňu Beérovú 

 

uznesením číslo 1/1/2019-1 určuje  overovateľov zápisnice 

Beátu Jungerovú 

Jána Novotného 

 

uznesením číslo 1/1/2019-2 určuje  návrhovú komisiu 

Katarínu Semanovú 

Zoltána Tótha 

Agnesu Benedikovú 

 

uznesením číslo  1/1/2019-3 schvaľuje  

 

program obecného zastupiteľstva podľa priloženej pozvánky na zasadnutie OZ zo dňa 

22.02.2019 
 

Prítomní : ........7...... ZA :   ..7......... 

PROTI :  ..0......... 

ZDRŽAL SA : ..0.......... 

 

uznesením číslo 1/3/2019 schvaľuje 

 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2019, ktorý 

tvorí prílohu k uneseniu OZ. Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 

2019 č. j. 61/2019 zo dňa 29.01.2019 bol zverejnený obvyklým 

spôsobom od 29.01.2019. 

 

Prítomní : .....7..  ZA :   .7............ 

PROTI :  .0............ 

ZDRŽAL SA : .0............ 

 

 

uznesením číslo 1/3/2019-1 berie na vedomie 

 

Správy HK Obce Nižná Slaná z finančnej kontroly nasledovne : 

Správa z finančnej kontroly č. 12/2018 zo dňa 02.01.2019, ktorej 

predmetom bola kontrola vedenia pokladnice za obdobie 01-11/2018, 

dátum kontroly december 2018. 

 



Správa z finančnej kontroly č. 13/2018 zo dňa 10.01.2019, ktorej 

predmetom bola kontrola zúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu 

obce za obdobie rok 2018, dátum kontroly december 29.12.2018 

a 06.01.2019. 

Správa z finančnej kontroly č. 1/2019 zo dňa 22.02.2019, ktorej 

predmetom bola kontrola výdavkov na reprezentačné účely za obdobie 

rok 2018, dátum kontroly január 2019. 

 

Správa z finančnej kontroly č. 2/2019 zo dňa 22.02.2019, ktorej 

predmetom bola kontrola plnenia rozpočtu obce za obdobie rok 2018, 

dátum kontroly február 2019. 

 

Prítomní : ...7......  ZA :   ....7...... 

PROTI :  ....0...... 

ZDRŽAL SA : ....0....... 

 

 

uznesením číslo 1/4/2019 berie na vedomie 

 

Správu hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2018 č. 

1/2019/02 zo dňa 30.01.2019 vykonanú na základe plánov kontrolnej 

činnosti za roky 2017 a 2018 a na základe podnetov Okresnej 

prokuratúry Rožňava a MPSVaR SR. 

Správy HK sú súčasťou tejto zápisnice. 

 

Prítomní : .....7....  ZA :   ..7.... 

PROTI :  ..0..... 

ZDRŽAL SA : ..0..... 

 

 

uznesením číslo 1/4/2019-1 berie na vedomie 

 

Stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Nižná Slaná č. j. 18/2019/4 zo dňa 

25.02.2019 k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2019 – 2021 

a k návrhu rozpočtu obce na rok 2019. Stanovisko HK je súčasťou 

zápisnice. 

 

Prítomní : ...7......  ZA :   7....... 

PROTI :  0....... 

ZDRŽAL SA : 0....... 

 

 

uznesením číslo 1/4/2019-2 berie na vedomie 

 

Návrh viacročného rozpočtu Obce Nižná Slaná na roky 2020 – 2021. 

 



Prítomní : ...7.....  ZA :   .7......... 

PROTI :  .0........ 

ZDRŽAL SA : .0........ 

 

 

 

 

 

uznesením číslo 1/4/2019-3 schvaľuje 

 

Rozpočet Obce Nižná Slaná na rok 2019 zostavený na úrovni 

rozpočtových položiek podľa platnej rozpočtovej klasifikácie. 

Návrh rozpočtu obce na rok 2019 a návrh viacročného rozpočtu obce na 

roky 2020 – 2021 bol zverejnený spôsobom obvyklým od 08.02.2019 do 

26.02.2019 bez pripomienok. Návrh predloženého rozpočtu je súčasťou 

zápisnice. 

 

Prítomní : ....7....... ZA :   ....7....... 

PROTI :  ....0....... 

ZDRŽAL SA : ....0........ 

 

 

uznesením číslo 1/5/2019 schvaľuje 

 

zástupcov zriaďovateľa do rady školy pri Základnej škole s Materskou 

školou, Letná 14, Nižná Slaná v zmysle zákona 596/2003 Z. z. § 25 - 

nasledovne : 

 

Bc. Sylvia Čipková 

Martina Semanová 

Agnesa Benediková 

Katarína Semanová 

 

Prítomní : ..7.......... ZA :   ...7....... 

PROTI :  ...0....... 

ZDRŽAL SA : ...0........ 

 

 

uznesením číslo 1/6/2019 schvaľuje 

 

VZN č. 1/2019 o mieste a čase zápisu do základnej školy s materskou školou a o  

výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení, 

ktorým určuje podmienky pre zápis detí,  výšku mesačného príspevku za pobyt dieťaťa 

v materskej škole, na činnosť školského klubu detí a na čiastočnú úhradu nákladov 

v školskej jedálni. 

Návrh VZN bol zverejnený spôsobom obvyklým od 08.02.2019 do 26.02.2019 bez 

pripomienok. 

Návrh VZN tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

 



Prítomní : .7.......... ZA :   ...6.... 

PROTI :  ...0.... 

ZDRŽAL SA : ...1..... 

 

 

 

uznesením číslo 1/7/2019 schvaľuje neschvaľuje 

 

v zmysle zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení príspevok na 

doplnkové dôchodkové sporenie z pôvodných 2% na 3% z objemu zúčtovaných platov 

zamestnancov zúčastnených na doplnkovom dôchodkovom sporení v zmysle Smernice 

o DDS. Zamestnávateľ má uzatvorenú zamestnávateľskú zmluvu v súlade so zákonom 

č. 650/2004 Z.z. s dôchodkovou spoločnosťou NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. 

 

Prítomní : ....7........ ZA :   ......1..... 

PROTI :  ......6..... 

ZDRŽAL SA : ......0..... 

 

 

uznesením číslo 1/7/2019-1 schvaľuje 

 

na návrh starostu obce Tibora Jergu a v zmysle Štatútu obce Nižná Slaná schváleného 

uznesením č. 4/3/2011-4 zo dňa 27.06.2011, § 38 za aktívnu prácu v orgánoch 

samosprávy obce a pri príležitosti životného jubilea 50 rokov vecný dar vo výške 50 Eur 

– Beáte Jungerovej, .............................................. . 

 

Prítomní : .7........  ZA :   ..7...... 

PROTI :  ..0...... 

ZDRŽAL SA : ..0....... 

 

 
 


