
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva   

v Slanskom Novom Meste  

volebné obdobie 2018-2022 

konaného dňa 15.01.2022  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. Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku  a mzdy na dieťa materskej školy 

a školských zariadení so sídlom na území obce Slanské Nové Mesto 

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

výdavkov materskej školy  a školského zariadenia 

7. Vykonanie inventarizácie majetku obce k 31.12.2021 

8. Rôzne  

9. 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 Róbert Fedor 
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: 

- bola doručená výpoveď s obcou Beniakovce – Spoločný obecný úrad Beniakovce na 

úseku stavebnej činnosti 

- boli oslovení správcovia Rímskokatolíckej a Gréckokatolíckej farnosti, ktorí predložili 

OZ žiadosti o dotácie , aby ich doplnili v zmysle VZN č.3/2013 o poskytnutí dotácie 

z rozpočtu Obce Slanské Nové Mesto a následne boli obci doručené doplnené žiadosti 

- bol zaslaná výpoveď zmluvy o dielo č. ZM-KO-OD-19-0955-2019/OBEC zo dňa 

8.12.2019 v znení Dodatku č.7 k zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom 

hospodárstve č. Z1102AVK001 zo dňa 12.12.2019 s firmou KOSIT EAST s.r.o,. 

 

 



 

Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste 

 

 

berie na vedomie 

1. doručenie výpovede zmluvy  s obcou Beniakovce – Spoločný obecný úrad  

    Beniakovce na úseku stavebnej činnosti 

2. podanie doplnených žiadosti o dotácie v zmysle VZN č.3/2013 o poskytnutí dotácie 

    z rozpočtu Obce Slanské Nové Mesto od správcov Rímskokatolíckej  

    a Gréckokatolíckej farnosti 

3. zaslanie výpovede zmluvy o dielo č. ZM-KO-OD-19-0955-2019/OBEC zo 

   dňa 8.12.2019 v znení Dodatku č.7 k zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom 

   hospodárstve č. Z1102AVK001 zo dňa 12.12.2019 s firmou KOSIT EAST s.r.o. 

 

 

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 určení výšky dotácie na prevádzku  a mzdy na dieťa materskej 

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

 

Pán starosta obce predložil OZ návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku  a mzdy na 

dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Slanské Nové Mesto. 

Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste 

 

schvaľuje 

 

VZN č.1/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a 

školských zariadení so sídlom na území 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 6. Návrh VZN o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú 

úhradu výdavkov materskej školy  a školského zariadenia 

 

 

Pán starosta predložil 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.2/2022 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu 

výdavkov materskej školy  a školského zariadenia. 

 

 

 

Hlasovanie: 
 

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

 

Neprítomný/í: 0 
 

 

 

K bodu 7. Vykonanie inventarizácie majetku obce k 31.12.2021 

 

Pán starosta obce informoval poslancov OZ o vydaní  príkazu na vykonanie inventarizácie 

majetku , záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v zmysle zákona č.431/2002 Z.z. 

o účtovníctve v z.n.p v termíne od 15.12.2021 do 30.01.2022 . 

 

Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste 

 

            berie na vedomie 

 

vydanie príkazu na vykonanie inventarizácie majetku , záväzkov a rozdielu majetku 

a záväzkov v zmysle zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve  v z.n.p v termíne od 

15.12.2021 do 30.01.2022  

 

 
Hlasovanie: 

 
Mená poslancov OZ 

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

 

Neprítomný/í: 0 
 

 

 



K bodu 8. Rôzne 

 

Pán starosta predložil OZ doplnené žiadosti o poskytnutí dotácie Gréckokatolíckej 

farnosti Slanské Nové Mesto a  Rímskokatolíckej farnosti Slanec – filiálky Slanské 

Nové Mesto podľa  VZN č.3/2013 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Slanské Nové 

Mesto vo výške 800 € v obidvoch prípadoch. 

 

Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste 

 

            schvaľuje 

 

1. poskytnutie dotácie vo výške 800 € v zmysle VZN č.3/2013 o poskytnutí dotácie 

   z rozpočtu Obce Slanské Nové Mesto pre Gréckokatolícku farnosť Slanské  

   Nové Mesto 

2. poskytnutie dotácie vo výške 800 € v zmysle VZN č.3/2013 o poskytnutí dotácie 

   z rozpočtu Obce Slanské Nové Mesto pre Rímskokatolícku farnosť Slanec –  

   filiálka Slanské Nové Mesto 

 
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 a  hlavnej kontrolórke Obecného zastupiteľstva 

v Slanskom Novom Meste. Zasadnutie bolo ukončené. 

 

 

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

 

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

  

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

 

 

 

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

 Milan Diheneščík, v.r. 

starosta obce 


