
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva   

v Slanskom Novom Meste  

volebné obdobie 2018-2022 

konaného dňa 17.12.2021  o 19,00 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. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Slanské Nové Mesto na roky 

2022 – 2024. 

6. Prerokovanie návrhu viacročného rozpočtu na roky 2022 – 2024 a schválenie rozpočtu 

na rok 2022. 

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1.polrok 2022. 

8. Žiadosť o finančnú výpomoc gréckokatolíckej farnosti Slanské Nové Mesto. 

9. Rôzne  

10. Záver  

 

Milan Diheneščík, v.r. 
starosta obce 

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

• vstup na zasadnutie len s 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:   Peter Sarvaš a Róbert Fedor 
Za zapisovateľku bola určená:   Kvetoslava Stančíková 

 
  
K bodu 3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva  
 
Starosta obce predložil na schválenie program zasadnutia. K programu zasadnutia neboli 

navrhnuté žiadne zmeny. 
 
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 

„Žiadosť o odsúhlasenie projektu dopravného značenia“  bola prijatá na Okresnom 

dopravnom inšpektoráte riaditeľstva PZ v Košiciach a podľa schváleného projektu sa v roku 

2022 bude pokračovať v doplňovaní ďalších dopravných značiekna MK v obci Slanské Nové 

Mesto. Starosta obce informoval o Výpovedi s obcou Beniakovce z Dohody o zriadení 

spoločného obecného úradu v časti kompetencií spoločného stavebného úradu. Výpovedná 

lehota sa skončí dňom 31.12.2022, a preto najneskôr k tomuto dňu je potrebné uzatvoriť 

zmluvu o vysporiadaní vzájomných pohľadávok a záväzkov vyplývajúcich z predtým 

dohodnutých zmluvných podmienok. 

 



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. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Slanské Nové Mesto 

na rok 2022 – 2024. 

 

Pán starosta obce požiadal pani hlavnú kontrolórku Ing. Vysokajovú, aby predložila 

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu ( viď príloha).  

 

Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste 

 

berie na vedomie 

 

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2022 – 2024. 

 

 

Hlasovanie:  Mená poslancov OZ 

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný/í: 0  

 

 

K bodu 6. Prerokovanie návrhu viacročného rozpočtu na roky 2022 – 2024 a schválenie 

rozpočtu na rok 2022.  

 

 

Pán starosta  predložil na prerokovanie poslancom OZ návrh viacročného rozpočtu na roky 

2022 – 2024 a schválenie rozpočtu obce na rok 2022. Poslanci schválili rozpočet na rok 2022 

s odporúčanými zmenami vo výdavkovej časti bežného rozpočtu – poníženie na 09601 

podpoložke 637 014  -  3 000 €. 

 

 



Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste 

 

A/ schvaľuje 

 

Rozpočet obce Slanské Nové Mesto na rok 2022  s úpravou  

v členení na úrovni podpoložiek, celkovo : 

• Bežný rozpočet 

Bežné príjmy       270 912 € 

Bežné výdavky   264 143 € 

          Prebytok     + 6 769 € 

 

• Kapitálový rozpočet  

Kapitálové príjmy           0 € 

Kapitálové výdavky        0 € 

 

• Finančné operácie 

Príjmové FO                   0 € 

Výdavkové FO               0 € 

 

 

B/berie na vedomie 

 

    viacročný rozpočet obce Slanské Nové Mesto na roky 2023 – 2024. 

 

 
Hlasovanie: 

 
Mená poslancov OZ 

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

 

Neprítomný/í: 0 
 

 

 

K bodu 7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1.polrok 2022 

 

 

Hlavná kontrolórka pani Ing. Vysokajová predložila OZ a starostovi obce plán kontrolnej 

činnosti Slanské Nové Mesto na 1.polrok 2022 na základe § 18f odst. 1písm. b) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

 

Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste 

 

A/schvaľuje 

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Slanské Nové Mesto na 1.polrok 2022. 

 



B/poveruje  

 

Hlavného kontrolóra obce na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej 

činnosti na 1.polrok 2022. 

 
Hlasovanie: 

 
Mená poslancov OZ 

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

 

Neprítomný/í: 0 
 

 

K bodu 8. Žiadosť o finančnú výpomoc gréckokatolíckej farnosti Slanské Nové Mesto. 

 

Pán starosta predložil OZ Žiadosť o finančnú výpomoc na prekrytie dverí chrámu a stavebné 

úpravy od gréckokatolíckej farnosti Slanské Nové Mesto. 

 

Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste 

 

A/ berie na vedomie 

 

žiadosť o finančnú výpomoc gréckokatolíckej farnosti Slanské Nové Mesto. 

 

B/ odporúča 

 

starostovi obce osloviť správcu farnosti, aby predložil všetky náležitosti v zmysle VZN č. 

3/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. 

 

 
Hlasovanie: 

 
Mená poslancov OZ 

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

 

Neprítomný/í: 0 
 

 

 

K bodu 9. Rôzne 

 

- starosta obce predložil poslancom OZ návrh na prípravu odstúpenia od zmluvy 

s firmou KOSIT EAST s.r.o., ktorá poskytuje služby v oblasti nakladania 

s komunálnymi odpadmi (je tam 3 mesačná výpovedná lehota a zároveň pripraviť 

výberové konanie na dodávateľa), 

- starosta obce informoval o príprave nového návrhu VZN o výške mesačného 

príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy 

a školského zariadenia/ z dôvodu nespokojnosti s výškou úhrady v MŠ a určenia 

úhrady v ŠJ pre zamestnancov/ a príprave návrhu VZN o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území 

obce Slanské Nové Mesto v roku 2022, 



- starosta obce informoval OZ ohľadom poistenia dobrovoľníkov v DHZ obce 

v Slanskom Novom Meste. Dobrovoľníci  , ktorí môžu riadiť hasičské požiarne auto 

nemajú už platnú poistnú zmluvu – treba riešiť problém s poisťovňou, 

- starosta obce predložil na prerokovanie poslancom OZ podľa ust. §11 ods. 4 zákona č. 

369/1990Zb. v znení neskorších predpisov výpoveď z Dohody o zriadení spoločného 

obecného úradu zo dňa 29.10.2002 v časti kompetencií spoločného stavebného úradu.   
 

Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste 

 

berie na vedomie 

 

- návrh na odstúpenie od zmluvy s firmou KOSIT EAST s.r.o., 

- prípravu nového VZN o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú 

úhradu výdavkov materskej školy a školského zariadenia,  

- prípravu nového VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej 

školy a školských zariadení so sídlom na území obce Slanské Nové Mesto,  

- riešenie poistenia dobrovoľníkov DHZ obce v Slanskom Novom Meste. 

 

 

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 

 

výpoveď z Dohody o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 29.10.2002 v časti 

kompetencií spoločného stavebného úradu. 

 
 
 
Hlasovanie: 

 
Mená poslancov OZ 

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

Zdržal sa: 0 
 

Neprítomný/í: 0 
 

 

 

K bodu 10. Záver 

 

Starosta obce poďakoval poslancom OZ a  hlavnej kontrolórke. Zasadnutie bolo ukončené. 



 

 

Overovatelia zápisnice:  Peter Sarvaš   ............................................... 

 

      Róber Fedor      ............................................... 

  

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

 

 

 

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

 Milan Diheneščík, v.r. 

starosta obce 


