
 

ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva   

v Slanskom Novom Meste  

volebné obdobie 2018-2022 

konaného dňa 27.02.2020  o 19,00 hod 

 

 
Prítomný: Milan Diheneščík – starosta obce, 

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

Stančíková, Róbert Fedor 

Ospravedlnení poslanci:  0 

Neospravedlnení poslanci: 0 

Ostatní prítomní: Jaroslav Štefan, Miroslav Benedik, Jaroslav Fedor 
 

PROGRAM: 
 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Schválenie programu obecného zastupiteľstva . 

4. Kontrola plnenia uznesení. 

5. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019. 

6. Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi  a drobnými stavebnými odpadmi na 

území obce Slanské Nové Mesto . 

7. Návrh VZN o úhradách za sociálne sluţby. 

8. Ţiadosť o poskytnutie dotácie na mzdy a prevádzku centra voľného času v Trebišove 

na kalendárny rok 2020.  

9. Návrh - vstup obce Slanské Nové Mesto za člena do Klubu  akcionárov 

Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.,o.z. (KA VVS OZ). 

10. Informácia o prerokovaní  Územného plánu obce Slanské Nové Mesto (Ing. arch. L. 

Timura a Ing. arch. J. Macko). 

11. Informácia o projekte  „Rekonštrukcia rigolov v obci Slanské Nové Mesto“. 

12. Výsledky inventarizácie majetku obce Slanské Nové Mesto za rok 2019. 

13. Návrh a riešenie nelegálnej skládky. 

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 ako aj prítomných občanov, 

ktorí prišli na OZ. Skonštatoval, ţe na zasadnutí sú prítomní všetci poslanci. Obecné 

zastupiteľstvo je uznášania schopné. 
 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Za overovateľov boli určení: Peter Sarvaš a Róbert Fedor 

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 
 

schvaľuje  
 

program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 

Hlasovanie:  Mená poslancov OZ 
Za: 5 Drotár, Sarvaš, Štefan, Fedor, Stančíková 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Neprítomný/í: 0  
 

K bodu 4. Kontrola plnenia uznesení.  

 

Starosta obce prerokoval s obecným zastupiteľstvom kontrolu plnenia uznesení bez 

pripomienok.  Konštatoval, ţe uznesenia sú splnené. 
 

Návrh uznesenia: 
 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste 
 

berie na vedomie  
 

kontrolu plnenia uznesení. 
 
Hlasovanie:  Mená poslancov OZ 
Za: 5 Drotár, Sarvaš, Štefan, Fedor, Stančíková 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Neprítomný/í: 0  
 



K bodu 5. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019.  

 

Hlavná kontrolórka obce predloţila OZ  správu o kontrolnej činnosti za rok 2019 

a vykonaných kontrolách. 
 

Návrh uznesenia: 
 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste 
 

Berie na vedomie 
 

1. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Slanské Nové Mesto za rok 

2019. 

2. Správu HK o výsledkoch kontroly za obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019. 
 
Hlasovanie:  Mená poslancov OZ 
Za: 5 Drotár, Sarvaš, Štefan, Fedor, Stančíková 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Neprítomný/í: 0  
 
 

K bodu 6. Návrh VZN... /2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi  a drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Slanské Nové Mesto. 

Starosta obce predloţil Návrh VZN.../2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi  a drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Slanské Nové Mesto. 

 

Na zasadnutí OZ bol návrh pripomienkovaný a to:  

a) upraviť v druhej časti § 3 ods. 2: 

 obec určuje na zber zmesového komunálneho odpadu zberné nádoby označené 

zberovou spoločnosťou (logom) o objeme 110 litrov pre domácnosť: 
 

o s počtom občanov 1 - 3 prináleţí jedna zberná nádoba, 

o s počtom občanov 4 - 6 prináleţia dve zberné nádoby, 

o s počtom občanov 7 a viac prináleţia tri zberné nádoby. 

 

b) upraviť v piatej časti § 17 ods. 2: 
 

 Obec určuje výšku nákladov na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad, ktoré 

znáša pôvodný pôvodca odpadu vo výške obstarávacej ceny nádoby, ktorá nie je 

zahrnutá do miestneho poplatku za komunálne odpady. 
 
 

Návrh uznesenia: 
 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste 
 

 

 



schvaľuje 
 

VZN 1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi  a drobnými stavebnými odpadmi na území 

obce Slanské Nové Mesto so zapracovanými pripomienkami.  
 
Hlasovanie:  Mená poslancov OZ 
Za: 5 Drotár, Sarvaš, Štefan, Fedor, Stančíková 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Neprítomný/í: 0  
 
 

K bodu 7. Návrh VZN.../2020  o úhradách za sociálne služby. 

 

Starosta obce predloţil Návrh VZN../2020 o úhradách za sociálne sluţby. 
 

Návrh uznesenia: 
 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste 
 

schvaľuje 
 

VZN 2/2020 o úhradách za sociálne sluţby. 
 

 
Hlasovanie: 

 Mená poslancov OZ 

Za: 5 Drotár, Sarvaš, Štefan, Fedor, Stančíková 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Neprítomný/í: 0  
 

K bodu 8. Žiadosť o poskytnutie dotácie na mzdy a prevádzku centra voľného času v 

Trebišove na kalendárny rok 2020. 

 

Starosta obce predloţil ţiadosť o poskytnutie dotácie na mzdy a prevádzku centra voľného 

času na rok 2020 v sume 65,00 Eur. 
 

Návrh uznesenia: 
 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste 
 

 schvaľuje 
 

dotáciu mestu Trebišov pre prevádzku centra voľného času vo výške 65,00 Eur. 
 
Hlasovanie:  Mená poslancov OZ 
Za: 5 Drotár, Sarvaš, Štefan, Fedor, Stančíková 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Neprítomný/í: 0  



K bodu 9. Návrh - vstup obce Slanské Nové Mesto za člena do Klubu  akcionárov 

Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.,o.z. (KA VVS OZ). 

 

Starosta obce predloţil Návrh - vstup obce Slanské Nové Mesto za člena do Klubu  

akcionárov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.,o.z. (KA VVS OZ) na 

schválenie. OZ jednohlasne  zamietlo Návrh vstupu za člena do klubu akcionárov. 
 

Návrh uznesenia: 
 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste 
 

Podľa § 11 ods. 4 písm. m) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. 
 

A) berie na vedomie 

 

znenie stanov KA VVS OZ 

 

B) schvaľuje 

 

účasť obce v zdruţení: 

Klubu akcionárov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., o.z. 

 

C) poveruje 

 

starostu, aby vykonal všetky potrebné úkony súvisiace so vznikom členstva v KA VVS OZ v zmysle 

príslušných právnych predpisov a stanov KA VSS OZ. 

 
Hlasovanie:  Mená poslancov OZ 
Za: 0  
Proti: 5 Drotár, Sarvaš, Štefan, Fedor, Stančíková 
Zdržal sa: 0  
Neprítomný/í: 0  
 

Uznesenie nebolo schválené. 

 

K bodu 10. Informácia o prerokovaní  Územného plánu obce Slanské Nové Mesto (Ing. 

arch. L. Timura a Ing. arch. J. Macko). 

 

Starosta obce predloţil obecnému  zastupiteľstvu Návrh zmeny v Územnom pláne obce . 
 

Návrh uznesenia: 
 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste 
 

berie na vedomie 
 

prerokovanie návrhu Územného plánu obce Slanské Nové Mesto. 



Hlasovanie:  Mená poslancov OZ 
Za: 5 Drotár, Sarvaš, Štefan, Fedor, Stančíková 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Neprítomný/í: 0  
 

K bodu 11. Informácia o projekte  „Rekonštrukcia rigolov v obci Slanské Nové Mesto“. 
 

Starosta obce predloţil informáciu o projekte na opravu rigolov v obci Slanské Nové Mesto a  

výsledok výberového konania firma RAPAL s.r.o. vo výške 26 547,30 Eur. 
 

Návrh uznesenia: 
 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste 
 

berie na vedomie 
 

1. informáciu o projekte Rekonštrukcia rigolov v obci Slanské Nové Mesto. 

2. Výsledok výberového konania na tento projekt – firma RAPAL s.r.o. vo výške 

26 547,30 Eur. 

 
 
Hlasovanie:  Mená poslancov OZ 
Za: 5 Drotár, Sarvaš, Štefan, Fedor, Stančíková 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Neprítomný/í: 0  
 

K bodu 12. Výsledky inventarizácie majetku obce Slanské Nové Mesto za rok 2019. 

 

Starosta obce predloţil obecnému zastupiteľstvu  Výsledky inventarizácie majetku Slanské 

Nové Mesto za rok 2019. 
 

Návrh uznesenia: 
 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste 
 

berie na vedomie 
 

výsledky inventarizácie majetku obce za rok 2019. 
 
Hlasovanie:  Mená poslancov OZ 
Za: 5 Drotár, Sarvaš, Štefan, Fedor, Stančíková 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Neprítomný/í: 0  
 

 

 



K bodu 13.Návrh a riešenie nelegálnej skládky. 

 

Starosta obce predloţil OZ vo veci preverenie podozrenia z nezákonného nakladania 

s odpadmi v k.ú. Slanské Nové Mesto z OÚ Košice okolie, odbor starostlivosti o ţivotné 

prostredie. 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste 
 

berie na vedomie 
 

závery z kontroly veterinárnej a potravinovej správy a OÚ odboru starostlivosti o ţivotné 

prostredie s termínom likvidácie skládky do 20.3.2020. 
 
Hlasovanie:  Mená poslancov OZ 
Za: 5 Drotár, Sarvaš, Štefan, Fedor, Stančíková 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Neprítomný/í: 0  
 

 

 

K bodu 14.Rôzne  

 

p. Jaroslav Štefan: 

- mal pripomienky k VZN č.3/2019 – o miestnych daniach  a o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Slanské Nové Mesto, 

a to k poplatku za komunálny odpad  20,00 Eur/na osobu, nakoľko návrh VZN bol 

zverejnený v oneskorenom termíne. 

- Poukázal na firmu KOSIT a.s., ţe je veľmi drahá, ţe firma Fúra s.r.o. má oveľa niţšie 

ceny, či by sa nedala urobiť cenová ponuka obidvoch firiem a podľa toho sa potom 

rozhodnúť. 

- Mal pripomienky aj k WEB stránke obce Slanské Nové Mesto, nevie sa tam 

orientovať a nedajú sa tam prečítať niektoré stránky. 

- Dal návrh, či sa čas v MŠ v Slanskom Novom Meste môţe upraviť: ráno s otváraním o 

6:45 hod , nakoľko by to rodičom časovo pomohlo  kvôli ranným spojom za prácou. 

p. starosta:  

 

odpovedal, ţe firma KOSIT a.s. má vlastnú spaľovňu a nezapočítava uloţenie odpadu, ktoré 

kaţdým rokom sa zvyšuje podľa triedenia odpadu, čo firma Fúra s.r.o. navyšuje v platbách.  

 

Návrh uznesenia: 
 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste 

 
 
 



 berie na vedomie  
 

1. ţe návrh VZN .../2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území obce Slanské Nové Mesto bol zverejnený 

v oneskorenom termíne, čím nebola dodrţaná zákonom stanovená lehota jeho zverejnenia 

a z uvedeného dôvodu nenadobudlo VZN č. 3/2019 právoplatnosť. V platnosti ostáva 

VZN č. 2/2014 z predchádzajúceho obdobia. Občania sa s obsahom VZN nemohli včas 

oboznámiť a uplatňovať svoje pripomienky. 

2. Pripomienky ohľadom web stránky, budú konzultované s firmou, s ktorou má obec 

uzatvorenú zmluvu. 

3. S úpravou času MŠ bude prejednané na rodičovskom zdruţení. 

 
Hlasovanie:  Mená poslancov OZ 
Za: 5 Drotár, Sarvaš, Štefan, Fedor, Stančíková 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Neprítomný/í: 0  
 

 

K bodu 15. Záver 

 

Starosta obce poďakoval poslancom OZ v Slanskom Novom Meste a prítomným občanom za 

ich účasť. Zasadnutie bolo ukončené. 

 

Overovatelia zápisnice:      Róbert Fedor                ............................................... 

             

                                            Peter Sarvaš                 ............................................... 

 

 

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

 Milan Diheneščík, starosta obce 
 


