
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva   

v Slanskom Novom Meste  

volebné obdobie 2018-2022 

konaného dňa 10.09.2021  o 19,30 hod 

 

 
Prítomný: Milan Diheneščík – starosta obce, 
Prítomní poslanci: Jozef Drotár, Peter Sarvaš, Kvetoslava Stančíková, Róbert Fedor, 

Rastislav Štefan 

Hlavná kontrolórka: Agáta Vysokajová 
Ospravedlnení poslanci: 0 

Neospravedlnení poslanci: 0 

Hostia:0 
 
 

PROGRAM: 
 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu zasadnutia  obecného zastupiteľstva 

4. Kontrola uznesení 

5. Návrh VZN o pravidlách na udržiavanie čistoty obce a ochranu verejnej zelene 

6. Návrh VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na 

území obce Slanské Nové Mesto 

7. Návrh VZN o činnostiach ,ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na 

určitý čas alebo na určitom mieste 

8. Schválenie prevodu majetku obce – pozemok formou osobitného zreteľa odčlenený od 

parc.č.2573/1 

9. Plnenie rozpočtu ku dňu 1.09.2021 

10. Zmena rozpočtu Rozpočtovým opatrením č.4 (oprava výtlkov miestnych komunikácií) 

11. Informácia o vypracovaní Územného plánu obce Slanské Nové Mesto 

12. Rôzne  

13. Záver  

 

MilanDiheneščík,v.r. 
starosta obce 

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

• vstup na zasadnutie len s rúškom/respirátor 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 5 poslanci obecného zastupiteľstva, 

tým skonštatoval, že podmienka uznášania schopnosti obecného zastupiteľstva je splnená. 

Skonštatoval, že Obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.  

 

 
K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 
Za overovateľov boli určení:   Jozef Drotár a Rastislav Štefan 
Za zapisovateľku bola určená:   Kvetoslava Stančíková 

 
  
K bodu 3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva  
 
Starosta obce predložil 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, Stančíková, Fedor 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný/í: 0  

 

 
K bodu 4. Kontrola uznesení.  

 

Starosta obce prejednal s obecným zastupiteľstvom kontrolu plnenia uznesení. Informoval, že 

dňa15.09.2021 bola ukončená fyzická inventúra DHZO materiálu v obci Slanské Nové Mesto. 

Inventúra bola urobená fyzicky podľa priloženého zoznamu a taktiež je podpísaný 

inventarizačný súpis. 

 

Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste 

 

 

berie na vedomie 



správu z kontroly plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ 

 

 

Hlasovanie:  Mená poslancov OZ 

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný/í: 0  

 

 

K bodu 5. Návrh VZN o pravidlách na udržiavanie čistoty obce a ochranu verejnej 

zelene 

 

Pán starosta obce predložil OZ Návrh VZN o pravidlách na udržiavanie čistoty obce 

a ochranu verejnej zelene. OZ  prerokovalo návrh VZN a na základe pripomienok poslancov 

navrhlo prehodnotiť a jeho úpravu predložiť na najbližšie zasadnutie OZ. 

 

Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste 

 

neschvaľuje 

 

a odporúča prehodnotiť VZN o pravidlách na udržiavanie čistoty obce a ochranu verejnej 

zelene a predložiť na schválenie na najbližšom zasadnutí OZ. 

 

 

Hlasovanie:  Mená poslancov OZ 

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný/í: 0  

 

 

K bodu 6. Návrh VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky 

služieb na území obce Slanské Nové Mesto 

 

 

Pán starosta obcepredložil OZ Návrh VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb na území obce Slanské Nové Mesto. OZ  prerokovalo návrh VZN a na 

základe pripomienok poslancov navrhlo prehodnotiť a jeho úpravu predložiť na najbližšie 

zasadnutie OZ. 

 

Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste 

 

neschvaľuje 

 



a odporúča prehodnotiť VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky 

služieb na území obce Slanské Nové Mesto a predložiť na schválenie na najbližšom zasadnutí 

OZ. 

 
Hlasovanie: 

 
Mená poslancov OZ 

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

 

Neprítomný/í: 0 
 

 

 

K bodu 7. Návrh VZN o činnostiach ,ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené 

na určitý čas alebo na určitom mieste 

 

 

Pán starosta obcepredložil OZ Návrh VZN o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané 

alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste. OZ  prerokovalo návrh VZN a na 

základe pripomienok poslancov navrhlo prehodnotiť a jeho úpravu predložiť na najbližšie 

zasadnutie OZ. 

 

Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste 

 

neschvaľuje 

 

a odporúča prehodnotiť VZN o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo 

obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste a predložiť na schválenie na najbližšom 

zasadnutí OZ. 

 
Hlasovanie: 

 
Mená poslancov OZ 

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

 

Neprítomný/í: 0 
 

 

K bodu 8. Schválenie prevodu majetku obce  - pozemok formou osobitného zreteľa 

odčlenený od parc.2573/1. 

 

Pán starosta obcepredložil na schválenie OZ  prevod majetku obce a to pozemok formou 

osobitného zreteľa odčlenený od parc. č. 2573/1  v rozlohe 14 m2  v hodnote za 8 €/m2. 

 

Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste 

 

A/ schvaľuje 

 

prevod majetku obce spôsobom z dôvodu hodného osobitného zreteľa,  



a to novovytvorenej parcely – v geometrickom pláne označenej ako parcela registra ,,C“ – 

KN, parcelné číslo 2573/7, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 14m2, 

v čase schvaľovania zámeru ešte nezapísaná na liste vlastníctva, ktorá vznikla odčlenením od 

pôvodnej parcely registra „C“ KN, parcelné číslo 2573/1, druh pozemku: zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 29204 m2, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Slanské Nové 

Mesto, zapísanej na LV č. 394. 

V geometrickom pláne je označená ako parcela registra ,,C“ – KN, parcelné číslo 2573/7, 

druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 14 m2, nachádzajúca sa v katastrálnom 

území Slanské Nové Mesto, obec Slanské Nové Mesto, okres Košice – okolie, na základe 

Geometrického plánu č. 45360090-45/2021 vyhotoveného spoločnosťou Eli–Geos.r.o. 

Lučkovce 24, 072 03 Moravany, IČO: 45360090, dňa 30.04.2021, Ing. Slavko Magura, 

autorizačne overeného: dňa 03.05.2021 Ing. Gergely Szabó, úradne overeného: Ing. Lucia 

Kárpátyová, Okresný úrad Košice – okolie, katastrálny odbor dňa 18.05.2021, pod číslom: 

527/21(ďalej len ako ,,Geometrický plán“)   

 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 

Pre žiadateľa: Mikuláš Kováč, bytom Košice 

Za kúpnu cenu: 8,00 Eur/m2 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Pozemok je situovaný ako predzáhradka pri novostavbe rodinného domu na parcele č. 2573/1 

v k.ú. Slanské Nové Mesto: Jedná sa o 14 m2 - novovytvorenej parcely – v Geometrickom 

pláne označenej ako parcela registra ,,C“ – KN, parcelné číslo 2573/7. Táto parcela bola 

v dlhodobom užívaní pôvodných majiteľov. Obec túto parcelu v minulosti nevyužívalo ani do 

budúcna ju neplánuje využívať. Bez odpredaja uvedeného pozemku nie je možné skolaudovať 

novostavbu rodinného domu, nakoľko by nebol prístup k uvedenej nehnuteľnosti. 

 

B/ odporúča 

 

starostovi obce uzavrieť kúpnopredajnú zmluvu s pánom Mikulášom Kováčom, trvale bytom 

Humenská 355/8 Košice. 

 

 
Hlasovanie: 

 
Mená poslancov OZ 

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

 

Neprítomný/í: 0 
 

 

 

K bodu 9. Plnenie rozpočtu ku dňu 1.09.2021 

 

Pani hlavná kontrolórka predniesla OZ plnenie rozpočtu ku dňu  1.09.2021 

 

Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste 

 

 



berie na vedomie 

 

správu o plnení rozpočtu  k 1.09.2021 

 
Hlasovanie: 

 
Mená poslancov OZ 

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

 

Neprítomný/í: 0 
 

 

 

K bodu 10. Zmena rozpočtu Rozpočtovým opatrením č.4 (oprava výtlkov miestnych 

komunikácií) 

 

 

Pán starosta obcepredložil OZ zmenu rozpočtu  Rozpočtovým opatrením č.4 ohľadom opravy 

výtlkov miestnych komunikácií v obci Slanské Nové Mesto, nakoľko je to havarijný stav na 

niektorých častiach vozovky. 

 

Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste 

 

schvaľuje 

 

A/ zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.4 

 
Hlasovanie: 

 
Mená poslancov OZ 

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

 

Neprítomný/í: 0 
 

 

 

Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste 

 

schvaľuje 

 

B/ prevod z rezervného fondu na bežné výdavky – havarijný stav  - oprava výtlkov miestnych 

komunikácií vo výške 3 890, 00 Eur. 

 

 
Hlasovanie: 

 
Mená poslancov OZ 

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

 

Neprítomný/í: 0 
 



 

 

 

 

K bodu 11. Informácia o vypracovaní Územného plánu obce Slanské Nové Mesto 

 

Starosta obce  informoval OZ o priebehu spracovania Územného plánu obce Slanské Nové 

Mesto a o jeho realizácia schválenia by mala byť  10/2021. 
 
 
Návrh uznesenia: 
 
Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste 
 

berie na vedomie 

 

informáciu ohľadom vypracovania a dokončenia Územného plánu obce Slanské Nové Mesto. 

 
Hlasovanie: 

 
Mená poslancov OZ 

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

 

Neprítomný/í: 0 
 

 

 

K bodu 12. Rôzne 

 

1. Starosta obce predložil OZ zápisnicu zo ZRPŠ MŠ v Slanskom Novom Meste zo dňa 

06.09.2021 s požiadavkami rodičov ohľadom navýšenia do 3. finančného pásma na 

stravovanie a zlepšenie pestrosti stravy a navýšenie školného MŠ sumou 10,00 Eur/mesiac. 

    Poslanci OZ odporučili vypracovať návrh VZN ohľadne navýšenia školného a preradenie           

    z 1. finančného pásma na 3. finančné pásmo na stravovanie. 

 

2. Obec dala na Okresnú prokuratúru Košice – okolie preskúmať VZN č. 6/2020 o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území 

obce Slanské Nové Mesto na posúdenie jeho zákonnosti a právoplatnosti. 

Okresná prokuratúra zaujala stanovisko, že uvedené VZN je správne až na sadzbu poplatku 

pre množstvový zber pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov, ktorý je v rozpore 

s § 78 ods. 1 písm. c) zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších právnych predpisov. 

Čiže rozdiel je v sadzbe o 0,006 Eura za 1liter komunálneho odpadu. Následne nato obec 

je povinná prijať dodatok k predmetnému VZN. 

 

 

Návrh uznesenia: 
 
Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste 
 



A/berie na vedomie 
 

1. Požiadavku rodičov zo zasadnutia ZRPŠ MŠ v Slanskom Novom Meste, ktorá je 

zaznamenaná v Zápisnici zo ZRPŠ dňa 06.09.2021 

2. Zaslanie VZN č. 6/2020 na preskúmanie právoplatnosti a vykonateľnosti, správu 

prokurátora k VZN č. 6/2020 k zmene sadzby množstvového zberu pre právnické osoby 

a fyzické osoby podnikateľov. 

 

Hlasovanie:  Mená poslancov OZ 

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný/í: 0  

 

Návrh uznesenia: 
 
Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste 

 

B/ odporúča 

 

vypracovať návrh VZN o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú 

úhradu výdavkov materskej školy a školského zariadenia podľa predloženej zápisnice zo 

ZRPŠ zo dňa 06.09.2021 a to zvýšenie finančného pásma 3. pre stravovanie a navýšenie 

školného na 10,00 Eur. 

 
 

Hlasovanie:  Mená poslancov OZ 

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný/í: 0  

 

 

K bodu 13. Záver 

 

Starosta obce poďakoval poslancom a  hlavnej kontrolórke Obecného zastupiteľstva 

v Slanskom Novom Meste. Zasadnutie bolo ukončené. 

 

 

Overovatelia zápisnice:  Jozef Drotár   ............................................... 

 

      Rastislav Štefan  ............................................... 

  

Zapisovateľka:  Kvetoslava Stančíková ............................................... 

 

 

 

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

 Milan Diheneščík, v.r. 

starosta obce 


