Z Á P I S N I C A č. 2/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Slaskej, konaného dňa 8. augusta 2018
o 17,00 hod. v kancelárii starostu obce vo volebnom období 2014 - 2018.
Prítomní:
Podľa prezenčnej listiny boli prítomní všetci piati poslanci obecného zastupiteľstva, starosta
obce a administratívna pracovníčka obecného úradu. Hlavná kontrolórka obce sa z rokovania
obecného zastupiteľstva ospravedlnila.
Program:
1. Otvorenie.
2. Schválenie programu, voľba overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa.
3. Určenie počtu poslancov na celé volebné obdobie 2018 - 2022.
4. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na celé funkčné obdobie 2018 - 2022.
5. Plnenie rozpočtu k 30.4.2018.
6. Záver.
K bodu č. 1
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Daniel Gelien, ktorý
konštatoval, že podľa prezenčnej listiny je zastupiteľstvo uznášaniaschopné, nakoľko sú
prítomní všetci poslanci obecného zastupiteľstva.
K bodu č. 2
Program rokovania obecného zastupiteľstva bol uznesením č. 296/2018 schválený
v podobe, ktorá je uvedená v tejto zápisnici. Za zapisovateľku zápisnice určil starosta obce
Zuzanu Mojžišovú. Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 297/2018 zvolilo za overovateľov
zápisnice Arnošta Götha a Miroslava Hrica.
Hlasovanie: za: 5 –Fronc, Gӧth, Hric, Mikula, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
K bodu č. 3
Začiatkom júla 2018 predseda NR SR vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa
budú konať 10.11.2018. V zmysle § 11 ods. 3 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov počet poslancov na celé volebné obdobie
určí obecné zastupiteľstvo pred voľbami podľa počtu obyvateľov obce. Obec Slaská má počet
obyvateľov do 500. V zmysle uvedeného zákona pri počte obyvateľov od 41 do 500 môže byť
počet poslancov 3 až 5. V rozprave sa poslanci zhodli, že počet traja poslanci by bol veľmi
nízky a pre riešenie viacerých otázok rozvoja obce je lepšie, keď odznie viac názorov a viac
návrhov. Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 298/2018 schválilo počet poslancov Obecného
zastupiteľstva v Slaskej pre celé volebné obdobie 2018 – 2022 v zmysle § 11 ods. 3 písm. b)

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: 5 poslancov.
Hlasovanie: za: 5 –Fronc, Gӧth, Hric, Mikula, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
K bodu č. 4
Začiatkom júla 2018 predseda NR SR vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa
budú konať 10.11.2018. V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov najneskôr 90 dní pred voľbami určí
obecné zastupiteľstvo rozsah výkonu funkcie starostu obce na celé funkčné obdobie.
V rozprave sa poslanci zhodli, že obec si vyžaduje prítomnosť a pracovné aktivity starostu
obce na plný pracovný úväzok aj s ohľadom na prebiehajúce projekty financované
z prostriedkov EÚ, ale aj s ohľadom na iné činnosti obce, ktoré treba zabezpečovať. Obecné
zastupiteľstvo uznesením č. 299/2018 schválilo rozsah výkonu funkcie starostu obce Slaská
ako celý pracovný úväzok pre celé volebné obdobie 2018 – 2022 v zmysle § 11 ods. 4 písm. i)
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie: za: 5 –Fronc, Gӧth, Hric, Mikula, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
K bodu č. 5
Starosta obce poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Termín
ďalšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva neurčil.
Zapísala: Mgr. Zuzana M o j ž i š o v á, v.r.

Mgr. Daniel G e l i e n, v.r.
starosta obce

Ing. Miroslav H r i c, v.r.
overovateľ

Ing. Arnošt G ö t h, v.r.
overovateľ

