
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva   

v Slanskom Novom Meste  

volebné obdobie 2018-2022 

konaného dňa 28.10.2021  o 19,00 hod 

 

 
Prítomný: Milan Diheneščík – starosta obce, 

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

Hlavná kontrolórka: Agáta Vysokajová 
Ospravedlnení poslanci: Kvetoslava Stančíková 
Neospravedlnení poslanci: 0 

Hostia: J.Š. 
 
 

PROGRAM: 
 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

4. Kontrola plnenia uznesení. 

5. Návrh VZN o pravidlách na udrţiavanie čistoty v obci a o ochrane verejnej zelene. 

6. Návrh VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky sluţieb na území obce 

Slanské Nové Mesto. 

7. Návrh VZN o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území obce zakázané alebo 

obmedzené. 

8. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2020 o miestnych daniach a o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Slanské Nové 

Mesto. 

9. Návrh VZN o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov 

materskej školy a školského zariadenia. 

10. Ţiadosť o finančnú dotáciu na školské zariadenie na školský rok 2021/2022 v počte 2x. 

11. Rôzne 

12. Záver 

 

MilanDiheneščík,v.r. 

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

 vstup na zasadnutie len s respirátor a vlastným perom 

 dodrţiavať odstup 2 metre 

 v prípade akútneho respiračného ochorenia  ( napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťaţené 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, ţe na rokovaní sú prítomní 4 poslanci obecného zastupiteľstva 

z 5 poslancov, jeden poslanec bol ospravedlnený, tým skonštatoval, ţe podmienka uznášania 

schopnosti obecného zastupiteľstva je splnená – prítomnosťou nadpolovičnou väčšinou 

všetkých členov obecného zastupiteľstva.Skonštatoval, ţe Obecné zastupiteľstvo je uznášania 

schopné.  

 
K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 
Za overovateľov boli určení: Róbert Fedor a Peter Sarvaš   

Za zapisovateľa bol určený: Jozef Drotár   
  
K bodu 3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva  
 
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: 4 Drotár, Sarvaš, Štefan, Fedor 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný/í: 1 Stančíková 

 
K bodu 4. Kontrola uznesení.  

 

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

Kúpna zmluva uzavretá medzi obcou Slanské Nové Mesto a Mikulášom Kováčom  - odpredaj 

nehnuteľnosti – pozemok parcela č. 2573/7 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m
2  

bola podpísaná dňa 22.10.2021a zároveň bol daný návrh na zápis do katastra nehnuteľností. 

 

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: 4 Drotár, Sarvaš, Štefan, Fedor 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný/í: 1 Stančíková 

 

K bodu 5. Návrh VZN o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a o ochrane verejnej 

zelene. 

 

Pán starosta obce predloţil OZ Návrh VZN o pravidlách na udrţiavanie čistoty v obci a o 

ochrane verejnej zelene. OZ  prerokovalo dané VZN. 

 

Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste 

 

schvaľuje 

 

VZN č. 1/2021 o pravidlách na udrţiavanie čistoty v obci a o ochrane verejnej zelene 

 

Hlasovanie:  Mená poslancov OZ 

Za: 4 Drotár, Sarvaš, Štefan, Fedor 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný/í: 1 Stančíková 

 

K bodu 6. Návrh VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na 

území obce Slanské Nové Mesto 

 

Pán starosta obce predloţil OZ Návrh VZN o pravidlách času predaja v obchode a času 

prevádzky sluţieb na území obce Slanské Nové Mesto. OZ  prerokovalo dané VZN. 

 

Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste 

 

schvaľuje 

 

VZN č. 2/2021o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky sluţieb na území obce 

Slanské Nové Mesto 

 
Hlasovanie:  Mená poslancov OZ 
Za: 4 Drotár, Sarvaš, Štefan, Fedor 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Neprítomný/í: 1 Stančíková 

 

K bodu 7. Návrh VZN o ustanovení činností,ktorých vykonávanie je na území obce 

zakázané alebo obmedzené 



Pán starosta obce predloţil OZ Návrh VZN o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na 

území obce zakázané alebo obmedzené. OZ  prerokovalo dané VZN. 

 

Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste 

 

schvaľuje 

 

VZN č. 3/2021o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území obce zakázané alebo 

obmedzené 

 
Hlasovanie:  Mená poslancov OZ 
Za: 4 Drotár, Sarvaš, Štefan, Fedor 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Neprítomný/í: 1 Stančíková 

 

K bodu 8. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2020 o miestnych daniach 

a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 

Slanské Nové Mesto. 

 

Pán starosta obce predloţil na schválenie OZ  návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 

6/2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na území obce Slanské Nové Mesto. OZ prerokovalo dané VZN. 

 

Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste 

 

schvaľuje 

 

VZN č. 4/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2020 o miestnych daniach a o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Slanské Nové Mesto 

 

Hlasovanie:  Mená poslancov OZ 
Za: 4 Drotár, Sarvaš, Štefan, Fedor 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Neprítomný/í: 1 Stančíková 
 

K bodu 9. Návrh VZN o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú 

úhradu výdavkov materskej školy a školského zariadenia 

 

Pán starosta obce predloţil na schválenie OZ  návrh VZN o výške mesačného príspevku 

zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy a školského zariadenia. 

Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste 



schvaľuje 

 

VZN č. 5/2021 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu 

výdavkov materskej školy a školského zariadenia 

 

Hlasovanie:  Mená poslancov OZ 
Za: 4 Drotár, Sarvaš, Štefan, Fedor 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Neprítomný/í: 1 Stančíková 
 

K bodu 10. Žiadosť o finančnú dotáciu na školské zariadenie na školský rok 2021/2022 

v počte 2x. 

 

Pán starosta obce predloţil OZ ţiadosť o finančnú dotáciu na školské zariadenie CVČ na 

školský rok resp. kalendárny rok 2021/2022: 

1. DOMKA – Zdruţenie saleziánskej mládeţe na 1 dieťa, 

2. od mesto Košice na jedno dieťa. 

 

Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste 

 

schvaľuje 

 

1. dotáciu pre DOMKA - Zdruţenie saleziánskej mládeţe  (SCVČ) vo výške 65,00 Eur 

na jedno dieťa, 

2. dotáciu pre mesto Košice na prevádzku centra voľného času vo výške 65,00 Eur na 

jedno dieťa. 

 

Hlasovanie:  Mená poslancov OZ 
Za: 4 Drotár, Sarvaš, Štefan, Fedor 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Neprítomný/í: 1 Stančíková 
 

K bodu 11. Rôzne 

 

Starosta obce  informoval OZ: 

1. o plánovaní prejednania návrhu Územného plánu obce Slanské Nové Mesto za účasti 

architektov a to do konca novembra 2021, 
2. o príprave vypracovania rozpočtu obce Slanské Nové Mesto v priebehu mesiac 

november 2021, 
3. o osadení dopravných značiek na MK v Slanskom Novom Meste v počte deväť kusov 

a informoval, ţe v roku 2022 sa bude pokračovať k doplneniu ďalšieho dopravného 

značenie podľa schváleného projektu dopravného značenia, 
4. o ukončení inventarizácie majetku DHZO  Slanské Nové Mesto - inventarizačným 

zápisom, 



5. o oprave chodníka v areály MŠ. Samotnú realizáciu úpravy chodníka vykonávali 

rodičia ţiakov v MŠ brigádnicky, 
6. o zlikvidovaní nelegálnych skládok v k. ú. Slanské Nové Mesto - 7 nelegálne skládky 

odpadu na náklady obce, zistené starostom obce, nahlásené občanmi a štátnymi 

orgánmi, 
7. o plánovanom jednaní s VVS, a.s. a to ohľadom realizácie rekonštrukcie prívodného 

vodovodného potrubia medzi prameňom a vodojemom, nakoľko potrubie bolo 

vybudované v rokoch 1974 – 1978,  
8. o neplatnej zmluve s firmou Dojuna, s.r.o. na základe ktorej sa nebude daný projekt 

,,Detské ihrisko, altánok a fitnes zóna v obci Slanské Nové Mesto“ realizovať, 
9. o moţnosti vypovedania zmluvy s obcou Beniakovce - SOÚ Beniakovce na úseku 

stavebnej činnosti, kde výpovedná lehota je jeden rok. 
 

Pán J. Š. vzniesol OZ pripomienky a to: 

 

1. k dopravnému značeniu v obci Slanské Nové Mesto – neoznačené hlavné cesty na MK 

v obci, 

2. upozornil na nedostatok – slovný význam v návrhu VZN o ustanovení činností, 

ktorých vykonávanie je na území obce zakázané alebo obmedzené a to v § 4 - verejná 

produkcia hudby a nočný pokoj, 

3. chcel zodpovedať na otázky ohľadom zástupcu starostu obce od kedy bol 

vymenovaný, v akých veciach oficiálne zastupuje starostu obce a kedy bol zverejnený 

plat zástupcu starostu obce na stránke obce, 

4. ţiada emailom inventarizačný zápis z inventarizácie DHZO Slanské Nové Mesto. 

 

K predmetným bodom mu boli podané poţadované informácie a vysvetlenia. Vysvetlenia 

k bodu 3. a 4. mu budú podané aj emailom na jeho poţiadanie. 

 
Návrh uznesenia: 
 
Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste 
 

berie na vedomie 

1. informáciu o prejednaní návrhu Územného plánu obce Slanské Nové Mesto za účasti 

architektov (koniec novembra 2021), 
2. informáciu o príprave vypracovania rozpočtu obce Slanské Nové Mesto (v priebehu 

mesiac november 2021), 
3. informáciu o osadení dopravných značiek na MK v Slanskom Novom Meste 

a pokračovaní v roku 2022 ďalšieho dopravného značenie podľa schváleného projektu 

dopravného značenia, 
4. informáciu o ukončení inventarizácie majetku DHZO Slanské Nové Mesto - 

inventarizačným zápisom, 
5. informáciu o oprave chodníka v areály MŠ rodičmi ţiakov brigádnicky, 
6. informáciu o zlikvidovaní 7 nelegálnych skládok v k. ú. Slanské Nové Mesto, ktoré 

boli následne zlikvidované na náklady obce po konzultácii s Okresným úradom 

ţivotného prostredia a Políciou SR. Skládky boli zistené starostom obce a nahlásené 

občanmi a štátnymi orgánmi, 



7. informáciu o plánovanom jednaní s VVS, a.s. ohľadom realizácie rekonštrukcie 

prívodného vodovodného potrubia medzi prameňom a vodojemom, nakoľko potrubie 

bolo vybudované v rokoch 1974 – 1978,  
8. informáciu o neplatnej zmluve s firmou Dojuna, s.r.o. na základe ktorej sa nebude 

daný projekt ,,Detské ihrisko, altánok a fitnes zóna v obci Slanské Nové Mesto“ 

realizovať. 
 

Hlasovanie:  Mená poslancov OZ 
Za: 4 Drotár, Sarvaš, Štefan,  Fedor 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Neprítomný/í: 1 Stančíková 
 

Návrh uznesenia: 
 
Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste 

 

odporúča 

 

Starostovi obce pripraviť výpoveď s obcou Beniakovce - Spoločný obecný úrad Beniakovce 

na úseku stavebnej činnosti. 

 
Hlasovanie:  Mená poslancov OZ 
Za: 4 Drotár, Sarvaš, Štefan,  Fedor 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Neprítomný/í: 1 Stančíková 
 

K bodu 12. Záver 

 

Starosta obce poďakoval poslancom Obecného zastupiteľstva v Slanskom Novom Meste, 

hlavnej kontrolórke a hosťovi J. Š. Zasadnutie bolo ukončené. 

 

 

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

 

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

  

Zapisovateľ:   Jozef Drotár  .............................................. 

 

 

 

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

 Milan Diheneščík, v.r. 

starosta obce 


