
 ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva   

v Slanskom Novom Meste  

volebné obdobie 2018-2022 

konaného dňa 24.06.2022  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: podľa prezenčnej listiny 
 
 

PROGRAM: 
 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu zasadnutia  obecného zastupiteľstva 

4. Kontrola uznesení 

5. Návrh VZN o záväznej časti Územného plánu obce Slanské Nové Mesto  

6. Správa nezávislého audítora  

7. Stanovisko k záverečnému účtu hlavného kontrolóra  

8. Schválenie Záverečného účtu Obce Slanské Nové Mesto za rok 2021 

9. Individuálna výročná správa Obce Slanské Nové Mesto za rok 2021  

10. Určenie počtu poslancov na nové funkčné obdobie a určenie počtu volebných obvodov 

pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev  

11. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Slanské Nové Mesto na nové volebné 

obdobie 

12. Prehodnotenie finančného pásma ŠJ pri MŠ Slanské Nové Mesto 

13. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Slanské Nové Mesto v roku 2022 – FS 

Roňva Slanské Nové Mesto 

14. Informácia o aktuálnej situácii v DPO SR a žiadosť o poskytnutie pomoci DPO SR 

15. Žiadosť o opravu miestnej komunikácie na Jozefovej Samote 

16. Návrh na úpravu ostatných poplatkov za prenájom zasadacej miestnosti, sály 

kultúrneho domu, servis inventár, energie (voda, elektrina, plyn) a úhrada za 

kopírovanie listov 

17. Schválenie prílohy k zásadám hospodárenia s majetkom obce – sadzobník za prenájom 

nehnuteľností vo vlastníctve obce 

18.  Rôzne  

19. Záver  

 

 

 

 

 



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, Stančíková, Fedor, Štefan 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný/í: 0  

 

K bodu 4. Kontrola uznesení 

 

Starosta obce predložil  a prečítal OZ Slanské Nové Mesto kontrolu uznesení. Obecné 

zastupiteľstvo konštatuje, že uznesenia sú splnené alebo sú  ešte v plnení.   

 

K bodu 5. Návrh VZN o záväznej časti Územného plánu obce Slanské Nové Mesto  

 

Pán starosta obce predložil OZ návrh VZN o záväznej časti Územného plánu obce Slanské 

Nové Mesto. Vysvetlil poslancom, že predložené pripomienky boli zohľadnené pri príprave 

UPN. Vyhodnotenie pripomienok k Návrhu VZN bolo uskutočnené dňa 20. 06.2022 na 

zasadnutí Komisie na ochranu verejného záujmu – neboli došlé žiadne pripomienky a návrhy. 

 

Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste 



 

A/schvaľuje 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2022, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť „Územného 

plánu obce Slanské Nové Mesto“ 
 

 

Hlasovanie:  Mená poslancov OZ 

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný/í: 0  

 

B/poveruje 

 
starostu obce prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstaranie „Územného plánu obce 

Slanské Nové Mesto“: 

 

Zabezpečiť v súlade s § 6, odst.8 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov 

vyhlásenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2022 k  záväzným častiam „Územného  plánu 

obce Slanské Nové Mesto“.   
 

 

Hlasovanie:  Mená poslancov OZ 

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný/í: 0  

 

Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste 

 

 
A/berie na vedomie  

 

stanovisko Okresného úradu Košice, odboru výstavby a bytovej politiky č. OU-KE-OVBP1-

2022/028218-003 zo dňa 15. 06. 2022 k preskúmaniu „Územného plánu obce Slanské Nové 

Mesto“ podľa §25 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

/stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov. 

 

Hlasovanie:  Mená poslancov OZ 

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný/í: 0  
 

 



 

B/súhlasí 

s vyhodnotením  pripomienok podaných v rámci prerokovania „ Územného plánu obce Slanské 

Nové Mesto“. 

 

Hlasovanie:  Mená poslancov OZ 

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný/í: 0  
 

C/schvaľuje 

 

podľa §26 ods. 3 a §27, odst.3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a vo väzbe na §11, odst.4 , písm. c) a 

§6, o dst.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: 

 

Územný plán obce Slanské Nové Mesto.     

  

 

Hlasovanie:  Mená poslancov OZ 

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný/í: 0  

  

D/žiada 

 
starostu obce prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstaranie „Územného plánu obce 

Slanské Nové Mesto“: 

1. Označiť dokumentáciu schváleného „Územného plánu obce Slanské Nové 

Mesto“ schvaľovacou doložkou v súlade s § 28, odst.1 stavebného zákona. 

2. Zabezpečiť v zmysle § 28, odst.5 stavebného zákona vyhotovenie registračného 

listu a doručiť ho MDV SR s kópiou uznesenia o schválení. 

3. Zabezpečiť v súlade s § 28 stavebného zákona uloženie dokumentácie 

„Územného plánu obce Slanské Nové Mesto“ na Obecnom úrade obce Slanské 

Nové Mesto, na príslušnom stavebnom úrade a na Okresnom úrade Košice, 

odbor výstavby a bytovej politiky. 

4. Zverejniť v súlade s § 27, odst.4, písm. a), b) stavebného zákona záväznú časť 

„Územného plánu obce Slanské Nové Mesto“ vyvesením na úradnej tabuli a 

doručením dotknutým orgánom štátnej správy. 

  

 

 

 

 

 

 



K bodu 6. Správa nezávislého audítora  

 

Starosta obce predložil správu audítora o overení účtovnej závierky Obce Slanské Nové Mesto 

zostavenej k 31.12.2021. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky obce Slanské 

Nové Mesto za rok 2021 je prílohou tejto zápisnice. 

K predloženej Správe nezávislého audítora k účtovnej závierke za kalendárny rok 2021 nemal 

nikto žiadne pripomienky, ani doplňujúce otázky.  

 

Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste 

 

berie na vedomie 

 

Správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky obce Slanské Nové Mesto zostavenej 

k 31. 12. 2021. 

 

Hlasovanie: 
 

Mená poslancov OZ 
Za: 5 Drotár, Sarvaš,  Stančíková, Fedor, Štefan 

Proti: 0  
Zdržal sa: 0 

 

Neprítomný/í: 0 
 

 

 

K bodu 7. Stanovisko k záverečnému účtu hlavného kontrolóra 

 

 

Hlavná kontrolórka obce Slanské Nové Mesto pani Ing. Vysokajová predniesla stanovisko 

hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce za rok 2021. K danému návrhu neboli 

podané žiadne pripomienky a námietky.  
 

Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste 

 

berie na vedomie 

 

stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Slanské Nové Mesto za rok 2021 

 

 

Hlasovanie:  Mená poslancov OZ 

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný/í: 0  

 

 

 

 



K bodu 8. Schválenie Záverečného účtu Obce Slanské Nové Mesto za rok 2021 

 

Návrh na schválenie záverečného účtu obce Slanské Nové Mesto za rok 2021 na rokovanie 

obecného zastupiteľstva predložil pán starosta obce Milan Diheneščík. Pripomienky k návrhu 

záverečného účtu neboli a ani nikto z poslancov nemal otázky, a preto dal pán starosta za 

predložený návrh záverečného účtu hlasovať.  

 

Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste 

 

schvaľuje 

 

1.  záverečný účet obce za rok 2021 a celoročné hospodárenie bez výhrad 

2. schvaľuje tvorbu rezervného fondu vo výške 23 872,91 EUR 

3. vysporiadanie schodku rozpočtového hospodárenia vo výške 2 526,22 Eur 

 

 
Hlasovanie: 

 
Mená poslancov OZ 

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

 

Neprítomný/í: 0 
 

 

K bodu 9. Individuálna výročná správa Obce Slanské Nové Mesto za rok 2021 

 

Starosta obce predložil OZ Návrh individuálnej výročnej správy obce Slanské Nové Mesto za 

rok 2021.  

 

 

Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste 

 

berie na vedomie 

 

Individuálnu výročnú správu obce Slanské Nové Mesto za rok 2021 

 
Hlasovanie: 

 
Mená poslancov OZ 

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

 

Neprítomný/í: 0 
 

 

 

K bodu 10. Určenie počtu poslancov na nové funkčné obdobie a určenie počtu volebných 

obvodov pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev  

 



Pán starosta informoval, že vzhľadom na blížiaci sa termín komunálnych volieb je povinnosťou 

obecného zastupiteľstva určiť na celé nasledujúce volebné obdobie 2022 – 2026 počet 

poslancov a volebný obvod.  

Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste 

 

určuje 

 

v súlade s § 11 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2022 – 2026 počet poslancov Obecného 

zastupiteľstva obce Slanské Nové Mesto: 5. 

  

 
Hlasovanie: 

 
Mená poslancov OZ 

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

 

Neprítomný/í: 0 
 

 

 

Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste 

 

 

A/určuje 

 

Na základe § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s rozhodnutím 

predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do 

orgánov samosprávnych krajov, ktoré bolo uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky 

pod č. 209/2022 Z. z. pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva obce Slanské Nové Mesto 

konané dňa 29. októbra 2022 jeden volebný obvod, v ktorom sa budú voliť piati poslanci 

obecného zastupiteľstva. 

 

 
Hlasovanie: 

 
Mená poslancov OZ 

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

 

Neprítomný/í: 0 
 

 

B/žiada 

 

Obecný úrad zverejniť na úradnej tabuli obce Slanské Nové Mesto a na webovom sídle obce 

Slanské Nové Mesto v súlade s § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu 

volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 



uznesenie, ktorým obecné zastupiteľstvo určilo pre voľby piatich poslancov Obecného 

zastupiteľstva obce Slanské Nové Mesto konané dňa 29. októbra 2022 jeden volebný obvod. 

 

 

K bodu 11. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Slanské Nové Mesto na nové 

volebné obdobie. 

 

Pán starosta informoval, že podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 

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

obdobie: 2022 – 2026 je potrebné určiť rozsah výkonu funkcie starostu obce. 

 

Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste 

 

určuje 
 

v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2022 – 

2026 rozsah výkonu funkcie starostu obce Slanské Nové Mesto  takto: 100 % . 

 

 
Hlasovanie: 

 
Mená poslancov OZ 

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

 

Neprítomný/í: 0 
 

 

K bodu 12. Prehodnotenie finančného pásma ŠJ pri MŠ Slanské Nové Mesto. 

 

Starosta obce predložil žiadosť riaditeľky MŠ Slanské Nové Mesto na prehodnotenie 

finančného pásma ŠJ pri MŠ Slanské Nové Mesto. Výška príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov v školskej jedálni je stanovená podľa finančného pásma, ktoré určuje náklady na 

nákup potravín na jedlo podľa vekových kategórií stravníkov. Finančné pásmo stanovuje 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. V tomto prípade 

odporúča zmenu výšky príspevku z 1. pásma na 3. pásmo, nakoľko je nedostatočná výška 

finančného pokrytia na zabezpečenie stravy pre deti stravujúce sa v školskej jedálni. 

 

Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste 

 

 odporúča 

 

starostovi obce zabezpečiť prípravu dodatku k VZN č.2/2022 o výške mesačného príspevku 

zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ a školského zariadenia.   

 



Hlasovanie: 
 

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

 

Neprítomný/í: 0 
 

 

 

K bodu 13. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Slanské Nové Mesto v roku 

2022 – FS Roňva Slanské Nové Mesto 

 

Pán starosta predložil obecnému zastupiteľstvu Žiadosť FS Roňva Slanské Nové Mesto 

o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Slanské Nové Mesto na rok 2022, ktorá bola prerokovaná 

na OZ dňa 20.04.2022 a bola vzatá na vedomie.  Pán starosta navrhuje schváliť dotáciu vo 

výške 1000,00 Eur na – šitie krojov a krojových súčastí. 

 

Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste 

 

 schvaľuje 

 

dotáciu z rozpočtu obce Slanské Nové Mesto v roku 2022 pre FS ROŇVA Slanské Nové Mesto 

vo výške 1000,00 Eur. 

 
Hlasovanie: 

 
Mená poslancov OZ 

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

 

Neprítomný/í: 0 
 

 

K bodu 14. Informácia o aktuálnej situácii v DPO SR a žiadosť o poskytnutie pomoci 

DPO SR 

 

Pán starosta predložil obecnému zastupiteľstvu žiadosť o poskytnutie pomoci DPO SR na 

činnosť. 

 

Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste 

 

 schvaľuje 

 

poskytnutie finančnej pomoci DPO SR 

 
Hlasovanie: 

 
Mená poslancov OZ 

Za: 0 
 

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

 

Neprítomný/í: 0 
 



Uznesenie nebolo prijaté. 

 

K bodu 15. Žiadosť o opravu miestnej komunikácie na Jozefovej Samote 

 

Pán starosta predložil obecnému zastupiteľstvu predmetnú žiadosť občanov o zabezpečenie  

prístupovej cesty vedúcej k ich rodinným domom z dôvodu, že cesta je v dezolátnom stave (s 

hlbokými výmoľmi) – formou zabezpečenia frézovaného asfaltového odpadu. V súčasnosti sa 

stav komunikácie zhoršil aj vzhľadom k tomu, že im tam premávajú ťažké poľnohospodárske 

stroje. Vo svojej žiadosti poukázali na skutočnosť, že každoročne cestu svojpomocne opravujú, 

čo je však vzhľadom na jej súčasný zlý stav nepostačujúce. Starosta obce v tejto časti navrhol, 

aby sa oprava cesty riešila po prejednaní s firmou EUROVIA SK, a.s. a s AGROPODNIK 

SLAMOZ spol. s r.o. Zemplínska Teplica. Pozemok nie je vo vlastníctve obce. 

 

Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste 

 

 A/berie na vedomie 

 

žiadosť o opravu prístupovej cesty k rodinným domom na Jozefovej Samote 
 

 

Hlasovanie:  Mená poslancov OZ 

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný/í: 0  

 

 

 

B/odporúča 

 

Starostovi  obce rokovať s firmami EUROVIA SK, a.s. a AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o.  

Zemplínska Teplica 

 
Hlasovanie: 

 
Mená poslancov OZ 

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

 

Neprítomný/í: 0 
 

   
 

 

K bodu 16. Návrh na úpravu ostatných poplatkov za prenájom zasadacej miestnosti, sály 

kultúrneho domu, servis inventár, energie (voda, elektrina, plyn) a úhrada za kopírovanie 

listov. 

 

Pán starosta predložil obecnému zastupiteľstvu Návrh na úpravu ostatných poplatkov: 

 



úhradu za krátkodobý prenájom: 

 

1. Zasadacej miestnosti – oslava narodenín, jubilea, rodinné posedenia  

Zasadacia miestnosť – v cene  je zahrnutá: energia (voda, elektrina, plyn)  50,00Eur/deň 

Inventár – servis pre jednu osobu        0,50 Eur/deň 

 

2. Za sálu kultúrneho domu – oslava narodenín, jubilea, svadby, rodinné posedenia  

Za sálu kultúrneho domu – v cene je zahrnutá: energia (voda, elektrina, plyn) 100,00 Eur/deň 

Inventár – servis pre jednu osobu        0,50 Eur/deň 

 

3. Za sálu kultúrneho domu – kar  

Za sálu kultúrneho domu – v cene je zahrnutá: energia (voda, elektrina, plyn) a inventár 20,00 

Eur 

 

4. Zapožičanie:  

Inventár – servis pre jednu osobu      0,50 Eur 

Ostatný riad        0,50 Eur/kus 

Stolička         0,50 Eur/kus 

Stôl          3,00 Eur/kus 

mimo verejných a kultúrnych podujatí. 

 

5. Úhrada za kopírovanie listov: 

Jedná strana listiny 0,10 Eur (1ks)   

Obojstranná listina  0,15 Eur (1ks)       

        

 

Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste 

 

 

schvaľuje 

 

úhradu za krátkodobý prenájom: 

 

1. Zasadacej miestnosti – oslava narodenín, jubilea, rodinné posedenia  

Zasadacia miestnosť – v cene  je zahrnutá: energia (voda, elektrina, plyn)  50,00 Eur/deň 

Inventár – servis pre jednu osobu          0,50 Eur/deň 

 

2.Za sálu kultúrneho domu – oslava narodenín, jubilea, svadby, rodinné posedenia  

Za sálu kultúrneho domu – v cene je zahrnutá: energia (voda, elektrina, plyn) 100,00 Eur/deň 

Inventár – servis pre jednu osobu                 0,50 Eur/deň 

 

3.Za sálu kultúrneho domu – kar  



Za sálu kultúrneho domu – v cene je zahrnutá: energia (voda, elektrina, plyn) a inventár 20,00 

Eur 

 

 

4. Zapožičanie:  

Inventár – servis pre jednu osobu      0,50 Eur 

Ostatný riad        0,50 Eur/kus 

Stolička         0,50 Eur/kus 

Stôl          3,00 Eur/kus 

mimo verejných a kultúrnych podujatí. 

 

5.Úhrada za kopírovanie listov: 

Jedná strana listiny 0,10 Eur (1ks)   

Obojstranná listina  0,15 Eur (1ks)       

        

 

 

Hlasovanie: 
 

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

 

Neprítomný/í: 0 
 

 

K bodu 17. Schválenie prílohy k zásadám hospodárenia s majetkom obce – sadzobník za 

prenájom nehnuteľností vo vlastníctve obce. 

 

Pán starosta predložil obecnému zastupiteľstvu schválenie príloh k zásadám hospodárenia 

s majetkom obce. K sadzobníku poslanci OZ nemali žiadne otázky. 

 

Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste 

 

 schvaľuje 

 

prílohy k Zasadám hospodárenia s majetkom obce - Sadzobník nájomného za prenájom 

nebytových priestorov a pozemkov.  

 
Hlasovanie: 

 
Mená poslancov OZ 

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

 

Neprítomný/í: 0 
 

 

 

 

 



K bodu 18. Rôzne 

 

 Starosta obce informoval OZ ohľadom podania žiadosti:  

 

Žiadosť p. Štefana o odkúpenie časti pozemku, ktorej majiteľom je obec (na verejnom 

priestranstve pri miestnej komunikácii) v k.ú. Slanské Nové Mesto parcela č. 1612/23. 

Okrem žiadosti predložil ústne požiadavky a to: 

- k jeho predchádzajúcej žiadosti zo dňa 20.05.2022 o doplnenie a to vyžiadanie 

odborného stanoviska k stavebnej uzávere od Spoločného obecného úradu Beniakovce 

- stavebný úrad, 

- o poskytnutie kópie z výberového obstarávania: Zber preprava a zneškodňovanie 

odpadov pre obec Slanské Nové Mesto. 

 

Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste 

 

A/ Berie na vedomie 

 

- žiadosť pána Štefana zo dňa 21.06.2022 o odkúpenie časti pozemku, ktorej majiteľom 
je Obec Slanské Nové Mesto,  

- ústnu požiadavku pána Štefana k jeho predchádzajúcej žiadosti zo dňa 20.05.2022 
o doplnenie a to vyžiadanie odborného stanoviska k stavebnej uzávere od Spoločného  

obecného  úradu Beniakovce - stavebný úrad, 
- ústnu požiadavku pána Štefana o poskytnutie kópie z výberového obstarávania: Zber 

preprava a zneškodňovanie odpadov pre obec Slanské Nové Mesto. 
 

Hlasovanie:  Mená poslancov OZ 

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný/í: 0  

 

 

 

B/odporúča  

 

starostovi obce vstúpiť do jednania s vodárenskou spoločnosťou ohľadom vytýčenia 

vodovodného potrubia v uvedenej časti pozemku. 

 

 
Hlasovanie: 

 
Mená poslancov OZ 

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

 

Neprítomný/í: 0 
 

 

 

 



K bodu 19. Záver 

 

Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie ukončil. 

 

 

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

 

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

  

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

 

 

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

 Milan Diheneščík, v.r. 

starosta obce  


