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    Zápisnica  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Obce Slanská Huta,  

konaného dňa 28.09.2022 

___________________________________________________________________________ 
 

 

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.    Rozpočtové opatrenie č. 1/2022  

6.    Rozpočtové opatrenie č. 2/2022  

7.    Rozpočtové opatrenie č. 3/2022  

8.    Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke Obce Slanská Huta za rok 2021  

9.    Diskusia  

10.  Záver 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                

1. Otvorenie zasadnutia  

 

- zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila Martina Urbanová, starostka obce. 

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

je uznášania schopné. 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Za zapisovateľa bol určený pán:  

Overovatelia zápisnice :  

 

3. Schválenie programu zasadnutia 

 

Starostka obce predniesla poslancom OZ program zasadnutia. 
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Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Slanská Huta 

schvaľuje 

program zasadnutia OZ 

 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Richard Barát , Peter Fogaraš , Vincent Perún , Lukáš Jeseňák 

Proti 
 

Zdržal sa 
 

Neprítomný/í Robert Mikloško 

 

 

 

4.   Kontrola uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva 

 

Návrh uznesenia:  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Slanská Huta  

konštatuje, 

že uznesenia z predchádzajúceho OZ boli splnené 
 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Richard Barát , Peter Fogaraš , Vincent Perún , Lukáš Jeseňák 

Proti 
 

Zdržal sa 
 

Neprítomný/í Robert Mikloško, 

 

 

5.  Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 

. 

Starostka obce predniesla poslancom rozpočtové opatrenie č. 1/2022 – povolené prekročenie 

výdavkov pri dosiahnutí  vyšších príjmov – transfer envirofond, transfer Stavebný úrad, transfer 

stravné DPO súťaž, poplatky za spojený vývoz žúmp. 

 

 

Návrh uznesenia: 

  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Slanská Huta  

schvaľuje 

rozpočtové opatrenie č. 1/2022 

  

 



 

 

                                  

3 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Richard Barát , Peter Fogaraš , Vincent Perún , Lukáš Jeseňák 

Proti 
 

Zdržal sa 
 

Neprítomný/í Robert Mikloško 

 

 

6.   Rozpočtové opatrenie č. 2/2022 

 

Poslancom bolo predložené rozpočtové opatrenie č. 2/2022 – povolené prekročenie výdavkov 

pri dosiahnutí vyšších príjmov – transfer ÚPSVaR 

 

Návrh uznesenia: 

  

Obecné zastupiteľstvo obce Slanská Huta  

schvaľuje 

rozpočtové opatrenie 2/2022 

 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Richard Barát , Peter Fogaraš , Vincent Perún , Lukáš Jeseňák 

Proti 
 

Zdržal sa 
 

Neprítomný/í Róbert Mikloško 

 

 

7.   Rozpočtové opatrenie č. 3/2022 

 

 

Obecné zastupiteľstvo bolo oboznámené s rozpočtovým opatrením č. 3/2022 povolené 

prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov – Nájomné a elektrina Potraviny 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo obce Slanská Huta 

schvaľuje 

rozpočtové opatrenie č. 3/2022 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Richard Barát , Peter Fogaraš , Vincent Perún , Lukáš Jeseňák 

Proti 
 

Zdržal sa 
 

Neprítomný/í Robert Mikloško,  
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8.   Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke Obce Slanská Huta za rok 2021 

 

Poslancom bola predložená správa nezávislého audítora k účtovnej závierke obce Slanská Huta 

za rok 2021, ako aj výročná správa obce Slanská Huta. 

 

Návrh uznesenia : 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Slanská Huta  

berie na vedomie 

správu nezávislého audítora k účtovnej závierke Obce Slanská Huta za rok 2021 

 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Richard Barát , Peter Fogaraš , Vincent Perún , Lukáš Jeseňák 

Proti 
 

Zdržal sa 
 

Neprítomný/í Robert Mikloško,  

 

 

 

 

 

9.  Diskusia 

 

Starostka informovala Poslancov so schválením projektom „Wifi pre teba“ s výškou 

nenávratného príspevku 14.250  eur pričom celkové  výdavky projektu boli schválené vo 

výške 15 000 (ministerstvo investícii , regionálneho rozvoja informatizácie 

a informatizácie) 

Pán Bakajsa poprosil o upozornenie nájomníkov bytového domu, aby každý parkoval 

na svojom parkovacom mieste. Starostka navrhla vyrobiť tabuľky s vyhradeným 

parkovaním pre každý byt. 

Do diskusie sa zapojil pán Stančik: 

- Poukázal na nezverejňovanie rozpočtových opatrení – na chybné číslovanie 

- Poukázal na kosenie obecných pozemkov deťmi starostky obce 

- Otázka na pána Fogaraša, či s odstupom času je spokojný, ako zahlasovalo 

OZ pri nepridelení bytu pani Šulterovej 

- Otázka na starostku, či má certifikát o neškodnosti asfaltu vyvezeného na 

pozemky pri družstve 

 

- Otázka na OZ, či je zastupiteľstvo spokojné s prácou starostky, s množstvom 

projektov, ktoré boli v tomto volebnom období urobené 

 

 


