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    Zápisnica  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Obce Slanská Huta,  

konaného dňa 20.06.2022 

___________________________________________________________________________ 
 

 

Prítomní: viď. Príloha k zápisnici – Prezenčná listina 

Program : 

 

1.    Otvorenie zasadnutia 

2.    Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3.    Schválenie programu zasadnutia OZ 

4.    Kontrola uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva 

5.    Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu Obce Slanská Huta za rok  

       2021 

6.    Schválenie záverečného účtu Obce Slanská Huta za rok 2021 

7.    Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Slanská Huta na druhý polrok 

       2022 

8.    Schválenie nasledujúceho nájomcu do nájomného bytu v bytovom dome 8BJ 

9.    Žiadosť o poskytnutie dotácie – Obec Nový Salaš 

10.  Schválenie Zámeru prenájmu majetku Obce Slanská Huta     

11.  Rozsah výkonu starostu pre voľby do orgánov samosprávy obcí pre nové volebné  

       Obdobie 2022-2026 

12.  Určenie počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí pre nové  

        volebné obdobie 2022-2022 

13. Návrh na určenie volebných obvodov v Obci Slanská Huta pre voľby poslancov do  

      obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2022-2026. 

14. Diskusia 

15. Záver          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                

1. Otvorenie zasadnutia  

 

- zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila Martina Urbanová, starostka obce. 

- Konštatovala, že na zasadnutí sú prítomní 3 poslanci, a teda obecné zastupiteľstvo 

je uznášania schopné. 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
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Za zapisovateľa bol určený pán: Richard Barát 

Overovatelia zápisnice : Peter Fogaraš, Vincent Perún 

 

3. Schválenie programu zasadnutia 

 

Pred schválením programu zasadnutia požiadala starostka obce o doplnenie programu 

zasadnutia o bod: 

 

Návrh na určenie volebných obvodov v Obci Slanská Huta pre voľby poslancov do 

obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2022-2026. 

 

Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Slanská Huta 

schvaľuje 

upravený program zasadnutia OZ 

 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Vincent Perún, Richard Barát, Peter Fogaraš   

Proti 
 

Zdržal sa 
 

Neprítomný/í Robert Mikloško, Lukáš Jeseňák 

 

 

 

4.   Kontrola uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva 

 

Starostka obce informovala o zaslaní upozornenia na porušovanie domového poriadku pánovi 

Ing. Medzihradskému. 

Informovala taktiež, že využila právo nepodpísať uznesenie OZ ohľadom pridelenia bytu pani 

Lucii Šulterovej z dôvodu porušenia VZN č. 2/2015 o podmienkach a kritériách prideľovania 

bytov.  

 

Návrh uznesenia:  

a) 

Obecné zastupiteľstvo obce Slanská Huta  

konštatuje, 

že uznesenia z predchádzajúceho OZ boli splnené 
 

b) 

Obecné zastupiteľstvo obce Slanská Huta 

berie na vedomie 

informáciu o nepodpísaní uznesenia OZ 
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Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Vincent Perún, Richard Barát, Peter Fogaraš 

Proti 
 

Zdržal sa 
 

Neprítomný/í Robert Mikloško, Lukáš Jeseňák 

 

 

5.  Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu Obce Slanská Huta 

     za rok 2021 

  

 

Hlavný kontrolór obce pán Ing. Mosej predniesol poslancom stanovisko k návrhu záverečného 

účtu Obce Slanská Huta za rok 2021. 

 

 

 

Návrh uznesenia: 

  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Slanská Huta  

berie na vedomie 

stanovisko hlavného kontrolóra obce Ing. Juraja Moseja k  záverečného účtu obce Slanská Huta 

za rok 2021 

 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Vincent Perún, Richard Barát, Peter Fogaraš  

Proti 
 

Zdržal sa 
 

Neprítomný/í Robert Mikloško, Lukáš Jeseňák 

 

 

6.   Schválenie záverečného účtu Obce Slanská Huta za rok 2021 

 

Hlavný kontrolór obce Slanská Huta odporúča poslancom OZ Slanská Huta schváliť Záverečný 

účet obce a celoročné hospodárenie obce Slanská Huta za rok 2021 bez výhrad. 

- . 

Návrh uznesenia: 

  

Obecné zastupiteľstvo obce Slanská Huta  

a) schvaľuje 

záverečný účet obce Slanská Huta a celoročné hospodárenie za rok 2021 bez výhrad 

b) schvaľuje  

použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 476,41 Eur. 
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Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Vincent Perún, Richard Barát, Peter Fogaraš  

Proti 
 

Zdržal sa 
 

Neprítomný/í Robert Mikloško, Lukáš Jeseňák 

  

 

 

7.   Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Slanská Huta na druhý  

      polrok 2022 

 

 

Obecné zastupiteľstvo bolo oboznámené s plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

obce Slanská Huta na druhý polrok 2022. 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo obce Slanská Huta 

schvaľuje 

plán činností hlavného kontrolóra obce Slanská Huta na druhý polrok 2022 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Vincent Perún, Richard Barát, Peter Fogaraš  

Proti 
 

Zdržal sa 
 

Neprítomný/í Robert Mikloško, Lukáš Jeseňák 

 

 

8.   Schválenie nasledujúceho nájomcu do nájomného bytu v bytovom dome 8BJ 

 

Starostka obce informovala poslancov OZ Slanská Huta o nepodpísaní Uznesenia č. 58/2022 s 

oddôvodnením, že je prijaté v rozpore s VZN č. 2/2015, informovala, že obec nesmie od 

nájomcu prevziať ročné nájomné, poukázala na určenie hranice životného minima pre 

dvojčlennú rodinu, oznámila poslancom OZ o doručení čestného vyhlásenia partnera pani Lucii 

Šulterovej o mimosúdnej dohode, že jej pravidelne mesačne prispieva na výživné sumou 200eur. 

Starostka poukázala, že v poradovníku podaných žiadostí o 1-2 izb. byt bol pán Pavel Kiš. 

 

 

 

Návrh uznesenia : 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Slanská Huta  

schvaľuje 

za nasledovného nájomcu bytu č. 01/8BJ  Pavla Kiša 
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Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Vincent Perún, Richard Barát, Peter Fogaraš  

Proti 
 

Zdržal sa 
 

Neprítomný/í Robert Mikloško, Lukáš Jeseňák 

 

 

 

 

 

9.  Žiadosť o poskytnutie dotácie – Obec Nový Salaš 

 

Poslanci boli oboznámení so žiadosťou o poskytnutie dotácie  od Obce Nový Salaš na 

prevádzku materskej školy, ktorú navštevujú aj deti zo Slanskej Huty. 

 

 

 

Návrh uznesenia : 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Slanská Huta 

schvaľuje 

dotáciu pre Obec Nový Salaš na prevádzku materskej školy v sume 50 eur. na dieťa s trv. 

pobytom na Slanskej Hute navštevujúce MŠ (8detí) 

 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Vincent Perún, Richard Barát, Peter Fogaraš  

Proti 
 

Zdržal sa 
 

Neprítomný/í Robert Mikloško, Lukáš Jeseňák 

 

 

10. Schválenie Zámeru prenájmu majetku Obce Slanská Huta     

 

Starostka obce informovala o povinnom zverejnení zámeru prenájmu majetku obce, 

priestorov bývalej kancelárie obecného úradu Slanská Huta vo výmere 50m2 z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa pánovi Borisovi Orosovi, Dolná 154/25, 044 17 Slanec, na 

zriadenie predajne potravín v sume nájmu 1€/m2/rok. 

   

Návrh uznesenia : 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Slanská Huta 

schvaľuje 

prenájom majetku obce, priestorov bývalej kancelárie obecného úradu Slanská Huta vo 

výmere 50m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa pánovi Borisovi Orosovi, Dolná 154/25, 

044 17 Slanec, na zriadenie predajne potravín v sume nájmu 1€/m2/rok. 
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Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Vincent Perún, Richard Barát, Peter Fogaraš  

Proti 
 

Zdržal sa 
 

Neprítomný/í Robert Mikloško, Lukáš Jeseňák 

 

11. Rozsah výkonu starostu pre voľby do orgánov samosprávy obcí pre nové volebné  

       Obdobie 2022-2026 

 

 

Podľa § 11 ods. 4 písm. i) z. 369/1990 Zb.  má obec určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na 

celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; Starostka požiadala poslancov, aby sa 

k rozsahu výkonu starostu na ďalšie volebné obdobie vyjadrili.  

 

 

 
Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Slanská Huta 

v súlade s § 11 ods. 4 písm. i)  zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.   

 

u r č u j e  

 

rozsah výkonu funkcie  starostu Obce Slanská Huta v novom volebnom období  r. 2022 - 2026 

v rozsahu 1, t. z. v plnom rozsahu. 

 

 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Vincent Perún, Richard Barát, Peter Fogaraš  

Proti 
 

Zdržal sa 
 

Neprítomný/í Robert Mikloško, Lukáš Jeseňák 

 

 

 

 

12. Určenie počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí pre nové  

       volebné obdobie 2022-2026 

 

Obec je povinná do 20. júla určiť počet poslancov a počet volebných obvodov pre nové 

volebné obdobie 2022-2026 

 

. Počet poslancov sa určuje v závislosti od počtu obyvateľov podľa citovaného ustanovenia 

zákona o obecnom zriadení. Obec Slanská Huta má k dňu vyhlásenia volieb 245 obyvateľov, 

čo znamená, že počet volených poslancov obce má byť od 3-5.  

 

 

Návrh uznesenia: 
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Obecné zastupiteľstvo Obce Slanská  v súlade s § 11 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v z. n. p. 

 

určuje    

 

počet poslancov Obce Slanská Huta v novom volebnom období  r. 2022 – 2026    na    5 

   

 

    

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Vincent Perún, Richard Barát, Peter Fogaraš  

Proti 
 

Zdržal sa 
 

Neprítomný/í Robert Mikloško, Lukáš Jeseňák 
   

      

13. Návrh na určenie volebných obvodov v Obci Slanská Huta pre voľby poslancov do 

obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2022-2026. 

 

Pre voľby poslancov OZ sa v každej obci utvoria volebné obvody, v ktorých sa volia poslanci 

OZ pomerne k počtu obyvateľov obce, najviac však 12 poslancov obecného zastupiteľstva 

v jednom volebnom obvode. Nakoľko má naša obec menej ako dvanásť poslancov, v obci by 

mal byť utvorený jeden volebný obvod. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Slanská Huta v súlade s § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o 

podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. 

 

určuje    
 

volebné obvody pre voľby poslancov do  obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie  r. 2022 

– 2026,  a to: 1 volebný obvod 
(pri počte menej ako 12 poslancov) 

 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Vincent Perún, Richard Barát, Peter Fogaraš  

Proti 
 

Zdržal sa 
 

Neprítomný/í Robert Mikloško, Lukáš Jeseňák 
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14.Diskusia 

 

Daniel Stančik  

Pani Burčíková z o.z. Ľudia a energia (management cyklotrasy) objasnila poslancom dôvody, 

začo žiada vyplatenie dlžnej sumy . 

Pán Stančik tvrdí, že nebola dodaná  konečna dokumentácia –vyžiadať si dokumentáciu plus 

označenia cyklo tras. Starostka odporúča danú situáciu a všetky podklady preveriť právnej 

zástupkyni obce . 

 

D. Stančik – otázka na starostku obce: prečo zmenila názor že nepodpíše uznesenie OZ ? 

Starostka to oddôvodnila, že už na zastupiteľstve upozorňovala na nedodržanie podmienok 

pridelenia bytu. Pán Stančik poukázal tiež na porušenie VZN starostkou obce, nakoľko nemá 

prihlásené všetky osoby na TP.  

                      otázka na poslancov OZ : prečo a ako sa teraz cítia poslanci z ich rozhodnutia?  

 

Pán Barát navrhol zmenu VZN č. 2/2015 ohľadom prideľovania bytov. 

 

Pán Stančik žiada  zverejniť zmeny rozpočtu . 

 

 

KSK žiada o pozemok kvôli oddychovej zóne  pre cyklistov, kde bude stavať  prístrešok, 

dobíjaciu stanicu pre elektro bicykle v obci Slanská Huta  

 

Pán Barát : znova je problém v bytovke medzi susedmi, zvolať poradu a prizvať aj pána 

Szabada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rokovanie OZ bolo ukončené o 20, 15 hod. 

 


