ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Slanskom Novom Meste
volebné obdobie 2018-2022
konaného dňa 20.10.2020 o 18,00 hod
Prítomný: Milan Diheneščík – starosta obce,
Prítomní poslanci: Jozef Drotár, Mgr. Rastislav Štefan, Peter Sarvaš, Róbert Fedor
Ospravedlnení poslanci: Kvetoslava Stančíková
Neospravedlnení poslanci: 0

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Územný plán obce – stav vypracovania.
Prístavba stravovacieho a sociálneho zariadenia pre MŠ Slanské nové Mesto –
informácia.
Informácia o možnosti čerpania bezúročných pôžičiek pre obce.
Rozpočtové opatrenie č.2/2020 – návrh starostu obce.
Rôzne
Záver

Milan Diheneščík
starosta obce

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR z dôvodu šírenia ochorenia COVID- 19:




vstup na zasadnutie len s rúškom a vlastným perom
dodržiavať odstup 2 metre
v prípade akútneho respiračného ochorenia ( napr. horúčka, kašeľ, nádcha,
sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii.

Priebeh rokovania:
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. starosta
obce Milan Diheneščík, ktorý privítal prítomných poslancov na rokovaní. Nahliadnutím do
prezenčnej listiny konštatoval, že na rokovaní sú prítomní 4 poslanci obecného zastupiteľstva
z 5 poslancov, jeden poslanec bol ospravedlnený, tým skonštatoval, že podmienka uznášania
schopnosti obecného zastupiteľstva je splnená – prítomnosťou nadpolovičnou väčšinou
všetkých členov obecného zastupiteľstva. Skonštatoval, že Obecné zastupiteľstvo je uznášania
schopné.
Zároveň pán starosta skonštatoval, že úlohy z predchádzajúceho zasadnutia boli splnené.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov boli určení:
Za zapisovateľa bol určený:

Rastislav Štefan, Róbert Fedor
Jozef Drotár

K bodu 3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Starosta obce prečítal navrhnutý program OZ, s ktorým poslanci súhlasili.
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste
schvaľuje
-

program zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný/í:

Mená poslancov OZ
4 Drotár, Sarvaš, Štefan, Fedor,
0
0
1 Stančíková

K bodu 4. Územný plán obce – stav vypracovania.
Starosta obce predniesol najnovšie informácie ohľadom spracovania Územného plánu obce
Slanské Nové Mesto, taktiež informoval o príprave záverečného spracovania v mesiaci
11/2020.
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste:

berie na vedomie
-

informáciu o spracovaní Územného plánu obce Slanské Nové Mesto.

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný/í:

Mená poslancov OZ
4 Drotár, Sarvaš, Štefan, Fedor,
0
0
1 Stančíková

K bodu 5. Prístavba stravovacieho a sociálneho zariadenia pre MŠ Slanské Nové Mesto
– informácia.
Pán starosta informoval OZ o harmonograme a realizácii projektu ,,Prístavba stravovacieho
a sociálneho zariadenia pre MŠ v Slanskom Novom Meste.“
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste
berie na vedomie
-

informáciu o harmonograme a realizácii projektu ,,Prístavba
a sociálneho zariadenia pre MŠ v Slanskom Novom Meste.“

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný/í:

stravovacieho

Mená poslancov OZ
4 Drotár, Sarvaš, Štefan, Fedor,
0
0
1 Stančíková

K bodu 6. Informácia o možnosti čerpania bezúročných pôžičiek pre obce.
Starosta obce informoval poslancov OZ o možnosti poskytnutia návratných finančných
výpomocí (pôžičiek) obciam a VÚC na kompenzáciu výpadku dane z príjmov FO v roku
2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 a to bezúročne, pre našu obec to predstavuje
sumu 9 334,00 Eur.
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste
schvaľuje
-

prijatie návratnej finančnej výpomoci na základe uznesenia vlády SR č. 494
z 12.augusta 2020 v celkovej sume 9 334,00 Eur.

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný/í:

Mená poslancov OZ
4 Drotár, Sarvaš, Štefan, Fedor,
0
0
1 Stančíková

K bodu 7. Rozpočtové opatrenie č.2/2020 – návrh starostu obce.
Pán starosta predložil OZ návrh úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2020 vykonanú
starostom obce (viď príloha).
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste:
berie na vedomie
-

úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2020.

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný/í:

Mená poslancov OZ
4 Drotár, Sarvaš, Štefan, Fedor,
0 Štefan
0
1 Stančíková

K bodu 8. Rôzne
Starosta obce predložil:
- Návrh na rozpočtové opatrenie č.3/2020,
- Návrh na použitie rezervného fondu na PD prístavba MŠ vo výške 4190,00 Eur,
- Informácia - BeMi realitná kancelária, s.r.o. podala ponuku obci o možnosti odkúpenia
nehnuteľnosti – dom (klub dôchodcov) so súp. č. 81, vedenú na LV 1131 parc. číslo
1272/9 o výmere 252 m2 a zastavanú plochu a nádvorie parcelné číslo 1272/5
o výmere 200 m2 vedenú na LV 1131, ktorých majiteľom je Ján Diheneščík, bytom
Slanské Nové Mesto. Predmetné nehnuteľnosti v prípade kúpi by sa mali využívať pre
seniorov a mládež našej obce.
- Informácia o zaradení DHZ do kategórie C v roku 2021,
- Informácia o novom zákone o odpadoch a nakladaní s ním (BRKO a kompostovanie).
Od 01.01.2021 je povinnosť zo zákona kompostovať biologicky rozložiteľný odpad –
v kompostéroch alebo na vlastnom kompostovisku, zbierať odpad z kuchýň do nádob
a zbierať použité oleje z kuchyne vo fľašiach. Obec vypracuje leták pre obyvateľov,
v ktorom ich podrobnejšie bude informovať o priebehu separovania odpadov.
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste:

A/Schvaľuje
A.1 Rozpočtové opatrenie č. 3/2020
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný/í:

Mená poslancov OZ
4 Drotár, Sarvaš, Štefan, Fedor,
0
0
1 Stančíková

A.2 Použitie rezervného fondu na PD prístavba MŠ vo výške 4190,00 Eur
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný/í:

Mená poslancov OZ
4 Drotár, Sarvaš, Štefan, Fedor,
0
0
1 Stančíková

B/ berie na vedomie
- ponuku pre obec možnosti odkúpenia nehnuteľnosti – dom (klub dôchodcov) so súp.
č. 81, vedenú na LV 1131 parc. číslo 1272/9 o výmere 252 m2 a zastavanú plochu
a nádvorie parcelné číslo 1272/5 o výmere 200 m2 vedenú na LV 1131, ktorých
majiteľom je Ján Diheneščík, bytom Slanské Nové Mesto. Predmetné nehnuteľnosti
v prípade kúpi by sa mali využívať pre seniorov a mládež našej obce. Opätovné
prerokovanie sa bude realizovať pri tvorbe rozpočtu na rok 2021,
- informáciu o zaradení DHZ do kategórie C v roku 2021,
- informáciu o novom zákone o odpadoch a nakladaní s ním (BRKO a kompostovanie).
Od 01.01.2021 je povinnosť zo zákona kompostovať biologicky rozložiteľný odpad –
v kompostéroch alebo na vlastnom kompostovisku, zbierať odpad z kuchýň do nádob
a zbierať použité oleje z kuchyne vo fľašiach. Obec vypracuje leták pre obyvateľov,
v ktorom ich podrobnejšie bude informovať o priebehu separovania odpadov.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný/í:

Mená poslancov OZ
4 Drotár, Sarvaš, Štefan, Fedor,
0
0
1 Stančíková

K bodu 9. Záver
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

V Slanskom Novom Meste 20.10.2020
Zapisovateľka:

Jozef Drotár

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

Overovatelia zápisnice:

Rastislav Štefan

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

Róbert Fedor

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

....................................................................
Milan Diheneščík, starosta obce

