
 ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva   

v Slanskom Novom Meste  

volebné obdobie 2018-2022 

konaného dňa 20.04.2022  o 19,30 hod 

 

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

Rastislav Štefan – 19:55 hod. 

Hlavná kontrolórka: Agáta Vysokajová 
Ospravedlnení poslanci: 0 

Neospravedlnení poslanci: 0 

Hostia: pán Štefan  
 
 

PROGRAM: 
 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu zasadnutia  obecného zastupiteľstva 

4. Kontrola uznesení 

5. Dodatok č. 1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 4/2019, ktorým sa vydáva 

Prevádzkový poriadok pre pohrebisko Slanské Nové Mesto  

6. Informácia komisie KOVZ o prijatí majetkových priznaní volených predstaviteľov  

7. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy p. Jakab 

8. Organizačný poriadok obecného úradu – informácia 

9. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Slanské Nové Mesto - Určenie 

minimálnej výšky nájmu 

10. Územný plán obce – informácia 

11. Informácia o verejnom obstarávaní – Zber, preprava a zneškodnenie odpadov pre obec 

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 4 poslanci obecného zastupiteľstva, 

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

Skonštatoval, že Obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Starosta zdôvodnil prečo nebol 

dodržaný trojmesačný interval konania OZ. 

 

 
K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 
Za overovateľov boli určení:   Róbert Fedor a Peter Sarvaš 
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: 4 Drotár, Sarvaš, Stančíková, Fedor 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný/í: 1 Štefan 

 

 
K bodu 4. Kontrola uznesení.  

 

Starosta obce prejednal s obecným zastupiteľstvom kontrolu plnenia uznesení. Odpovedal aj na 

pripomienku p. Štefana J. o tom, že na web stránke nenašiel dokumenty týkajúce sa zverejnenia 

na prejednanie OZ Slanské Nové Mesto.  

K odpovedi sa pridal pán Drotár J., ktorý potvrdil, že všetky dokumenty na toto OZ v Slanskom 

Novom Meste boli včas zavesené na úradnej tabuli a taktiež aj na webovej stránke obce Slanské 

Nové Mesto.   

 

 

 

 



K bodu 5. Dodatok č. 1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 4/2019, ktorým sa 

vydáva Prevádzkový poriadok pre pohrebisko Slanské Nové Mesto . 

 

 

Pán starosta obce predložil OZ na prerokovanie Dodatok č. 1 k Všeobecnému záväznému 

nariadeniu č. 4/2019, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pre pohrebisko Slanské Nové 

Mesto, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce Slanské Nové Mesto. V predmetnom 

dodatku sa zosúladila sadzba pre obyvateľov s TP a cudzích. 

 

Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste 

 

schvaľuje 

 

Dodatok č. 1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 4/2019, ktorým sa vydáva Prevádzkový 

poriadok pre pohrebisko Slanské Nové Mesto 

 

Hlasovanie:  Mená poslancov OZ 

Za: 4 Drotár, Sarvaš,  Stančíková, Fedor 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný/í: 1 Štefan 

 

 

 

K bodu 6. Informácia komisie KOVZ o prijatí majetkových priznaní volených 

predstaviteľov. 

 

Starosta obce predložil OZ Informáciu komisie na ochranu verejného záujmu o prijatí 

majetkového priznania volených predstaviteľov obce Slanské Nové Mesto. Táto informácia je 

zverejnená na webovom sídle obce v časti SAMOSPRÁVA – Dokumenty – Tlačivá na 

stiahnutie. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného 

funkcionára bude do konca  apríla 2022 zverejnené na webovom sídle obce na úradnej tabuli.   

 

Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste 

 

berie na vedomie 

 

Informáciu o podaní majetkového priznania starostu obce  

 

 
Hlasovanie: 

 
Mená poslancov OZ 

Za: 4 Drotár, Sarvaš,  Stančíková, Fedor 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0 

 

Neprítomný/í: 1 Štefan 



 

K bodu 7. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy p. Jakab. 

 

Pán starosta obce informoval OZ ohľadom žiadosti p. Jakaba M. o predĺžení Zmluvy o nájme 

nebytového priestoru, ktorá bola schválená na dobu 10 rokov (končí dňom 31.10.2022). Pán 

starosta dal návrh na prehodnotenie tejto zmluvy s pridaním Dodatku k zmluve na dobu jedného 

roka tj. zmluva o nájme nebytového priestoru by bola platná od 01.11.2022 do 31.10.2023. 

 

Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste 

 

  schvaľuje 

  

predĺženie Zmluvy o nájme nebytového priestoru formou Dodatku pre  p. Jakaba M. a to na 

obdobie od 01.11.2022 do 31.10.2023 

 

 
Hlasovanie: 

 
Mená poslancov OZ 

Za: 4 Drotár, Sarvaš,  Stančíková, Fedor 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0 

 

Neprítomný/í: 1 Štefan 

 

 

K bodu 8. Organizačný poriadok obecného úradu – informácia. 

 

Pán starosta podal informáciu OZ o vydaní nového organizačného poriadku obecného úradu 

(hlavne čo sa týka jedálne MŠ – ŠJ pre deti v MŠ Slanské Nové Mesto) s účinnosťou od 

1.5.2022.  

 

Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste 

 

berie na vedomie 

 

informáciu o vydaní  Organizačného poriadku obecného úradu Slanské Nové Mesto 

 
Hlasovanie: 

 
Mená poslancov OZ 

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

 

Neprítomný/í: 0 
 

 

 

 

 

 



K bodu 9. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Slanské Nové Mesto - 

Určenie minimálnej výšky nájmu . 

 

Starosta obce upozornil na to, že je potrebné pripraviť návrhy na určenie minimálnej výšky 

nájmov v prílohách  pre internú smernicu - Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce, 

a to najmä z dôvodu úpravy nebytových priestorov a nájmov pozemkov. Starosta obce zašle 

OZ pár návrhov a požaduje aj návrhy od poslancov, odporúča to konzultovať aj s právnikom a 

žiada vložiť do internej smernice - Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce. 

 

Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste 

 

 berie na vedomie 

 

prípravu návrhov na určenie minimálnej výšky nájmov v prílohách internej smernice - Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom 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 10. Územný plán obce – informácia. 

 

 

Pán starosta poskytol bližšie informácie  OZ ohľadom Územného plánu obce – upozornil, že 

pripomienky sa podávali do 18.04.2022. V rámci pripomienkovania ÚPN boli podané 

námietky, ktoré budú posunuté architektovi na zapracovanie. Do konca mája 2022 budú 

zohľadnené a zapracované do Územného plánu. 

 

Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste 

 

 berie na vedomie 

 

 informáciu starostu obce ohľadom pripomienok k Územnému 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 11. Informácia o verejnom obstarávaní – Zber, preprava a zneškodnenie 

odpadov pre obec Slanské Nové Mesto. 

 

Pán starosta predložil obecnému zastupiteľstvu výsledok verejného obstarávania Zadávanie 

zákazky s nízkou hodnotou v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“): ktoré 

bolo vyhodnotené na základe predloženej cenovej ponuky -  „Zber, preprava a zneškodnenie 

odpadov pre obec Slanské Nové Mesto“. Boli oslovené tri firmy, avšak iba jedna firma a to 

KOSIT  a.s., Košice,  dala cenovú ponuku a tým aj bola podpísala Rámcová dohoda  na tri roky 

s obcou Slanské Nové Mesto. 

 

Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste 

 

 berie na vedomie 

 

výsledok verejného obstarávania na zákazku „Zber, preprava a zneškodnenie odpadov pre obec 

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 

 

 Starosta obce predložil na vedomie OZ: 

- Vydanie Pracovného poriadku, ktorý bol odsúhlasený odborovým orgánom, 

- Návrh na zakúpenie verejnej tabule na cintorín, zakúpenie lavičiek, basketbalového 

koša a futbalových bránok na športové ihrisko v Slanskom Novom Meste,  

- Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Slanské Nové Mesto v roku 2022 pre FS 

Roňva Slanské Nové Mesto a to v sume 1500,00 Eur na šitie krojov a krojových súčastí, 

- Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2022. Starosta obce predložil OZ 

úpravu rozpočtu  č.1/2022  

- Žiadosť pána Jakaba D. na odkúpenie časti z obecného pozemku. Upozornil OZ, že na  

     odkúpenie pozemku musí doložiť potrebné dokumenty ako geometrický plán. 

- Poslanci OZ trvajú na zohľadnení a vyhodnotení všetkých reálnych pripomienok k UPN 

Slanské Nové Mesto a žiadajú s tým oboznámiť architekta p. Macka a to aj po termíne 

18.4.2022 a predĺžiť pripomienky až do 14.5.2022.  

 

Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste 

 

 A/schvaľuje 

 
 zakúpenie 2ks verejných tabúľ na cintorín a pred OcÚ, zakúpenie 2ks lavičiek, 2 ks basketbalového 

koša  a 2 ks futbalových  bránok na športové ihrisko 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 

 

B/berie na vedomie 

 

1. Vydanie Pracovného poriadku  

2. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Slanské Nové Mesto v roku 2022 pre FS 

Roňva Slanské Nové Mesto a to v sume 1500,00 Eur na šitie krojov a krojových súčastí  

3. Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2022 

4. Žiadosť pána Jakaba D. na odkúpenie časti z obecného pozemku 

5. Zohľadnenie a vyhodnotenie všetkých reálnych pripomienok k UPN a možnosť 

predkladania pripomienok až do 14.5.2022 k predmetnému návrhu. 

 

 
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 o 20:55 hod. 

 

 

Overovatelia zápisnice:  Róber Fedor      ............................................... 

 

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

  

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

 

 

 

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

 Milan Diheneščík, v.r. 

starosta obce 


