
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Slanskom Novom Meste  

volebné obdobie 2018-2022 

konaného dňa 05.06.2019  o 19,00 hod 

 

Prítomný: Milan Diheneščík– starosta obce, 

Prítomní poslanci: Jozef Drotár, Róbert Fedor, Mgr.Rastislav Štefan, Peter Sarvaš,, 

Kvetoslava Stančíková 

Ospravedlnení poslanci:  0 

Neospravedlnení poslanci: 0 

Ostatní prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

PROGRAM: 

1. Otvorenie zasadnutia.  

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.  

3. Schválenie programu obecného zastupiteľstva.  

4. Kontrola plnenia uznesení.  

5. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce.  

6. Návrh záverečného účtu obce za rok 2018.  

7. Prijatie Ţiadosti o finančný príspevok – Gréckokatolícka cirkev, farnosť Slanské Nové  

Mesto.  

8. Určenie podmienok pre vypracovanie Prevádzkového poriadku pre pohrebisko v obci  

Slanské Nové Mesto (vypracovanie nového vrátane úpravy cintorínskych poplatkov).  

9. Návrh na úpravu správnych poplatkov za: prenájom zasadacej miestnosti, sály 

kultúrneho domu, servis inventár, energie – voda, plyn, elektrina).  

10. Návrh o rozšírenie kamerového systému o 1 kameru pri dome smútku.  

11. Návrh zásad odmeňovania poslancov.  

12. Doplnenie trvalého dopravného značenia na miestnych komunikáciách a v 

kriţovatkách miestnych komunikácií a ciest vyššej kategórie v obciach okresu Košice 

– okolie, na  základe výzvy od OR PZ V Košiciach – okolie,  

13. Podanie Ţiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku z Úradu podpredsedu vlády 

SR pre investície a informatizáciu - ,,Prístavba stravovacieho a sociálneho zariadenia 

pre MŠ v Slanskom Novom Meste“ a návrh o vypracovaní projektovej dokumentácie 

a rozpočtu na uvedený projekt.  

14. Rôzne  

15. Záver                                                                                    

 

Milan Diheneščík, starosta obce       

                                                                                             

 



Priebeh rokovania: 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie  Obecného zastupiteľstva v Slanskom Novom Meste otvoril a viedol starosta obce 

Milan Diheneščík, ktorý privítal všetkých prítomných poslancov a hostí. Skonštatoval, ţe na 

zasadnutí sú prítomní všetci poslanci a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Za overovateľov boli určení: Róbert Fedor  a Mgr. Rastislav Štefan  

Za zapisovateľku bola určená: Kvetoslava Stančíková 

 

K bodu 3. Schválenie programu  

 

Starosta obce predloţil na schválenie program zasadnutia. 

 

Návrh uznesenia : 

 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste 

 

s ch v a ľ u j e  

 

program rokovania obecného zastupiteľstva 

 

 
Hlasovanie:  Mená poslancov OZ 

Za: 5 Drotár, Fedor, Sarvaš, Štefan, Stančíková 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný/í: 0  

 

 

K bodu 4. Kontrola plnenia uznesení.  

 

Starosta obce prejednal s obecným zastupiteľstvom kontrolu plnenia uznesení obecného 

zastupiteľstva bez pripomienok. 

 

Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste: 

 

 



berie na vedomie 

 

kontrolu plnenia uznesení. 

 

 
Hlasovanie:  Mená poslancov OZ 

Za: 5 Drotár, Fedor, Sarvaš, Štefan, Stančíková 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný/í: 0  

 

 

K bodu 5 . Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce  

 

Hlavná kontrolórka Ing. Agáta Vysokajová predloţila za rok 2018 v zmysle §18 f, odsek 1, 

písmeno c) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zariadení v znení neskorších predpisov  

odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu Obce Slanské Nové Mesto. 

 

Návrh uznesenia: 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste 

 

b e r i e   n a    v e d o m i e  

 

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečnému účtu obce Slanské Nové Mesto za rok 

2018.  

 

 

Hlasovanie:  Mená poslancov OZ 

Za: 5 Drotár, Fedor, Sarvaš, Štefan, Stančíková 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný/í: 0  

 

 

 

K bodu 6. Návrh záverečného účtu obce za rok 2018. 

 

Starosta obce predloţil obecnému zastupiteľstvu návrh záverečného účtu obce Slanské Nové 

Mesto za rok 2018 na prerokovanie.  

 

Návrh uznesenia: 

 



Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste 

 

A / s ch v a ľ u j e  

 

1. záverečný účet obce Slanské Nové Mesto za rok 2018 s celoročným hospodárením bez 

výhrad (viď. Príloha). 

2. tvorbu rezervného fondu vo výške 25 119,93 Eur (viď. Príloha). 

 

 

Hlasovanie:  Mená poslancov OZ 

Za: 5 Drotár, Fedor, Sarvaš, Štefan, Stančíková 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný/í: 0  

 

 

B / b e r i e   n a v e d o m i e 

      schodok rozpočtového hospodárenia vo výške 83 645,28 Eur (viď. Príloha). 

 

 

Hlasovanie:  Mená poslancov OZ 

Za: 5 Drotár, Fedor, Sarvaš, Štefan, Stančíková 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný/í: 0  

 

 

K bodu 7. Prijatie Ţiadosti o finančný príspevok – Gréckokatolícka cirkev, farnosť Slanské 

Nové Mesto.  

 

Starosta obce predloţil OZ ţiadosť o finančný príspevok pre Gréckokatolícku cirkev 

v Slanskom Novom Meste, za účelom revitalizácie nádvoria pri gréckokatolíckom chráme 

v Slanskom Novom Meste. 

 

Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste: 

 
 

s ch v a ľ u j e  

 

poskytnutie dotácie vo výške 500,00  Eur pre  Gréckokatolícku farnosť v Slanskom Novom 

Meste v zmysle VZN o poskytovaní dotácií. 



Hlasovanie:  Mená poslancov OZ 

Za: 5 Drotár, Fedor, Sarvaš, Štefan, Stančíková 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný/í: 0  

 

 

 

K bodu 8. Určenie podmienok pre vypracovanie Prevádzkového poriadku pre pohrebisko v 

obci Slanské Nové Mesto (vypracovanie nového vrátane úpravy cintorínskych poplatkov).  

 

Starosta obce predloţil obecnému zastupiteľstvu návrh týkajúci sa zmeny úpravy poplatkov 

pre ďalšie spracovanie nového prevádzkového poriadku pre pohrebisko v obci Slanské Nové 

Mesto. 

Uvaţuje sa so zvýšením nájomného za hrobové miesto na 25,00 Eur na obdobie desať rokov. 

 

Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste:  

 

 

b e r i e   n a   v e d o m i e  

 

správu o vypracovaní návrhu Prevádzkového poriadku pre pohrebisko Slanské Nové Mesto.  

 

 

 
Hlasovanie:  Mená poslancov OZ 

Za: 5 Drotár, Fedor, Sarvaš, Štefan, Stančíková 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný/í: 0  

 

 

 

K bodu 9. Návrh na úpravu správnych poplatkov za: prenájom zasadacej miestnosti, sály 

kultúrneho domu, servis inventár, energie – voda, plyn, elektrina).  

 

 

Starosta obce predloţil obecnému zastupiteľstvu na schválenie návrh úpravy poplatkov  za: 

 

1. prenájom zasadacej miestnosti, servis inventár, energie – voda, plyn, elektrina -  zo 
17,00 Eur na 50,00 Eur , cudzí na 75,00 Eur / deň 

 

2. prenájom  sály kultúrneho domu, servis inventár, energie – voda, plyn, elektrina – zo 

66,00 Eur na 100,00 Eur, cudzí 150,00 Eur. 

 



3. Zapoţičanie: Inventár – servis pre jednu osobu 0,50 Eur, ostatný riad 0,50 Eur/kus; 

stolička 0,50 Eur/kus; stôl 3,00 Eur/kus - mimo verejných a kultúrnych podujatí. 

 

Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste: 

 

 

s ch v a ľ u j e  

 

Úhrada za prenájom: 

 

1. Zasadacej miestnosti - v cene je zahrnuté: inventár a energie – elektrina, voda, 

plyn: 

Obyvateľ obce       50,00 Eur / deň 

Občan inej obce       75,00 Eur / deň 

Inventár – servis pre jednu osobu     0,50 Eur / osoba 

  

2. Za sálu kultúrneho domu – v cene je zahrnuté: inventár, energie – elektrina, 

voda, plyn: 
Obyvateľ obce       100,00 Eur / deň 

Občan inej obce       150,00 Eur / deň 

Inventár – servis pre jednu osobu     0,50 Eur / osoba 

 

3. Zapožičanie: Inventár – servis pre jednu osobu 0,50 Eur, ostatný riad 0,50 

Eur/kus; stolička 0,50 Eur/kus; stôl 3,00 Eur/kus - mimo verejných a kultúrnych 

podujatí. 

Hlasovanie:  Mená poslancov OZ 

Za: 5 Drotár, Fedor, Sarvaš, Štefan, Stančíková 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný/í: 0  

 

 

 

K bodu 10. Návrh o rozšírenie kamerového systému o 1 kameru pri dome smútku.  

 

Starosta obce predloţil obecnému zastupiteľstvu na schválenie návrh na zakúpenie 

kamerového systému o 1 kameru pri dome smútku v cca 900,00 Eur z hľadiska prevencie 

umiestňovania odpadu v okolí cintorína. 

 

Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste: 

 

 



s ch v a ľ u j e  

 

zakúpenie kamery vo výške 900,00 Eur (1 ks), ktorá bude umiestnená pri dome smútku. 

 

 
Hlasovanie:  Mená poslancov OZ 

Za: 5 Drotár, Fedor, Sarvaš, Štefan, Stančíková 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný/í: 0  

 

 

K bodu 11. Návrh zásad odmeňovania poslancov.  

 

Starosta obce predloţil obecnému zastupiteľstvu Zásady odmeňovania poslancov podľa 

zákona č. 5/2019 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktorý je účinný od 1. februára. 

 

Návrh uznesenia: 

 

 

s ch v a ľ u j e  

 

zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Slanské Nové Mesto podľa 

zákona č. 5/2019 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktorý je účinný od 1. februára. 

 

Hlasovanie:  Mená poslancov OZ 

Za: 5 Drotár, Fedor, Sarvaš, Štefan, Stančíková 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný/í: 0  

 

 

K bodu 12. Doplnenie trvalého dopravného značenia na miestnych komunikáciách a v 

kriţovatkách miestnych komunikácií a ciest vyššej kategórie v obciach okresu Košice – 

okolie, na základe výzvy od OR PZ V Košiciach – okolie,  

 

Starosta obce informoval OZ obce Slanské Nové Mesto o výzve - Doplnenie trvalého 

dopravného značenia na miestnych komunikáciách a v kriţovatkách miestnych komunikácií a 

ciest vyššej kategórie v obciach okresu Košice – okolie, na základe výzvy od OR PZ V 

Košiciach – okolie.  

 



Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste:  

 

 

A/ berie na vedomie 

 

informáciu o výzve - Doplnenie trvalého dopravného značenia na miestnych komunikáciách a 

v kriţovatkách miestnych komunikácií a ciest vyššej kategórie obciach okresu Košice – 

okolie, na základe výzvy od OR PZ V Košiciach – okolie.  

 

 

Hlasovanie:  Mená poslancov OZ 

Za: 5 Drotár, Fedor, Sarvaš, Štefan, Stančíková 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný/í: 0  

 

 

B/ u k l a d á 

 

Starostovi obce: 

a) prizvať dopravného inţiniera ohľadom dopravného značenia na miestnych 

komunikáciách, 

b) vykonanie vlastnej kontroly stavu a úrovne dopravného značenia a dopravných 

zariadení na miestnych komunikáciách v obci a v prípade zistenia nedostatkov 

zabezpečiť doplnenie chýbajúceho, poškodeného, nečitateľného  trvalého  dopravného 

značenia.  

 

 
Hlasovanie:  Mená poslancov OZ 

Za: 5 Drotár, Fedor, Sarvaš, Štefan, Stančíková 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný/í: 0  

 

 

K bodu 13. Podanie Ţiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku z Úradu podpredsedu 

vlády SR pre investície a informatizáciu - ,,Prístavba stravovacieho a sociálneho zariadenia 

pre MŠ v Slanskom Novom Meste“ a návrh o vypracovaní projektovej dokumentácie a 

rozpočtu na uvedený projekt.  

 



Starosta obce predloţil a podrobne informoval obecné zastupiteľstvo o podaní ţiadosti 

o poskytnutie regionálneho príspevku z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a 

informatizáciu - ,,Prístavba stravovacieho a sociálneho zariadenia pre MŠ v Slanskom Novom 

Meste“ a návrh o vypracovaní projektovej dokumentácie a rozpočtu na uvedený projekt.  

 

Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste: 

 

b e r i e   n a    v e d o m i e  

 

podanie ţiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku z Úradu podpredsedu vlády SR pre 

investície a informatizáciu - ,,Prístavba stravovacieho a sociálneho zariadenia pre MŠ v 

Slanskom Novom Meste“. 

 

 
Hlasovanie:  Mená poslancov OZ 

Za: 5 Drotár, Fedor, Sarvaš, Štefan, Stančíková 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný/í: 0  

 

 

 

K bodu 14. Rôzne 

 

V bode rôzne starosta obce informoval a predloţil obecnému zastupiteľstvu: 

 

1) Ţiadosť o poskytnutie dotácie v pôsobnosti MF SR – „Oprava oplotenia cintorína“.  

           Ţiadosť bola zaslaná na MF SR o poskytnutie dotácie na financovanie uvedenej akcie   

           v sume 14, 400 Eur. 

2) Rozhodnutie o schválení ţiadosti o nenávratný finančný príspevok ,,Detské ihrisko, 

altánok a fitnes zóna v obci Slanské Nové Mesto“ – z Európskeho 

poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v maximálnej výške nenávratného 

finančného príspevku 49 754,99 Eur bez spolufinancovania. 



3)  Zmluvu o schválení dotácie vo výške 3000,00 Eur z DPO SR na zabezpečenie  

materiálno – technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky 

pre členov DHZO, odbornú prípravu členov a zabezpečenie servisu – opravy a nákup 

náhradných dielov  na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá. 

4) Návrh o zakúpení umývačky riadu do MŠ, nakoľko kapacita detí je v počte 21.  

5) Návrh o akútnom zakúpení elektrickej pece a kombinovaného sporáka do výšky 

5 300,00 Eur, nakoľko vybavenie kuchyne v KD je zastarané. 

6) Informáciu o nakúpení materiálu na oplotenie poţiarnej zbrojnice do výšky 950,00 

Eur. 

7) Podanie ţiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja z Úradu 

podpredsedu vlády SR na opravu podlahy kultúrneho domu a vybavenie kuchyne 

kultúrneho domu (elektrospotrebiče). 

8) Návrh rozpočtové opatrenie č. 3/2019 

9) Návrh Prevod z rezervného fondu vo výške 5 300, 00 Eur na nákup zariadení do 

kuchyne kultúrneho domu v Slanskom Novom Meste a kúpu pozemku v sume 

2 240,00 Eur od Zdruţenia obcí Slanského mikroregiónu (ZOSM).   

10) Úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2019 podľa prílohy. 

 

 

Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste: 

 

 

 

A/ b e r i e   n a v e d o m i e  

 

1. Podanie ţiadosti na poskytnutie dotácie v pôsobnosti MF SR – „Oprava oplotenia 

cintorína“ vo výške 14,400 Eur. 

2.  Informáciu o schválení ţiadosti o nenávratný finančný príspevok „Detské ihrisko, 

altánok a fitnes zóna v obci Slanské Nové Mesto“ na základe Rozhodnutia schváleného 

finančného príspevku -  z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka 

vo maximálnej výške nenávratného finančného príspevku 49 754,99 Eur bez 

spolufinancovania. 

3. Informáciu o schválení dotácie vo výške 3000,00 Eur z DPO SR na zabezpečenie 

materiálno – technického vybavenia DHZO. 



4. Podanie ţiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja z Úradu 

podpredsedu vlády SR na opravu podlahy kultúrneho domu a vybavenie kuchyne 

kultúrneho domu (elektrospotrebiče). 

5. Informácia o nakúpení materiálu na oplotenie poţiarnej zbrojnice vo výške 950,00 Eur. 

 

 
Hlasovanie:  Mená poslancov OZ 

Za: 5 Drotár, Fedor, Sarvaš, Štefan, Stančíková 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný/í: 0  

 

 

Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste: 

 

 

B/ s ch v a ľ u j e  

 

1.  Zakúpenie umývačky riadu do MŠ vo výške do 500,00 Eur – beţné výdavky. 

2. Zakúpenie elektrickej pece a kombinovaného sporáku do výšky  5 300,00 Eur.  

3. Prevod z rezervného fondu obce Slanské Nové Mesto v sume 5 300,00 Eur na             

kapitálové výdavky – zakúpenie elektrických spotrebičov do kuchyne v KD a 2 240,00 

Eur na kúpu pozemku od Zdruţenia obcí Slanského mikroregiónu (ZOSMR).   

4. Úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2019 podľa prílohy. 

 

 
Hlasovanie:  Mená poslancov OZ 

Za: 5 Drotár, Fedor, Sarvaš, Štefan, Stančíková 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný/í: 0  

 

 

K bodu 15. Záver 

 

Neboli ţiadne diskusné príspevky, pán starosta obce poďakoval poslancom Obecného 

zastupiteľstva v Slanskom Novom Meste za ich účasť. Zasadnutie bolo ukončené. 

 

 



Overovatelia zápisnice: Róber Fedor    ............................................... 

     Mgr. Rastislav Štefan  ............................................... 

 

Zapisovateľ: Kvetoslava Stančíková    ............................................... 

 

     

       ........... ............................................... 

 Milan Diheneščík, starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PRÍLOHY: 

 

 

1. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu záverečného účtu obce Slanské Nové Mesto 

za rok 2018. 

 

2. Návrh záverečného účtu obce Slanské Nové Mesto za rok 2018. 

 

3. Rozpočtové opatrenia č. 3/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      ...................................................... 

      Milan Diheneščík, starosta obce 


