
ZÁPISNICA 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

v Slanskom Novom Meste konaného dňa 26.11.2022 o 15:00 hod 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

PROGRAM: 

1. Otvorenie zasadnutia. 

a) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

b) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a  

odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi obce a poslancom 

novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

c) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insignií a prevzatie 

vedenia ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva novozvoleným 

starostom. 

d) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

e) Vystúpenie novozvoleného starostu obce. 

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 

tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

4. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba ich predsedov a členov. 

5. Poverenie na výkon funkcie zástupcu starostu obce. 

6. Určenie platu starostu obce. 

7. Rôzne.  

8. Záver. 

         

    Milan Diheneščík, v.r. 

                                                                                starosta obce 

 

 

Priebeh rokovania: 

 
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia. 

V úvode ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Slanskom Novom Meste 

odznela hymna Slovenskej republiky.  

Rokovanie ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Slanskom Novom Meste 

otvoril starosta obce Milan Diheneščík. Privítal novozvoleného starostu, novozvolených 

poslancov a všetkých prítomných hostí. Poďakoval sa za prejavenú dôveru počas celého jeho 

pôsobenia vo funkcii starostu obyvateľom. Taktiež poďakoval sa za spoluprácu DHZO 

Slanské Nové Mesto, Folklórnej skupine Roňva a v neposlednom rade aj miestnej volebnej 

komisii za bezproblémový chod na voľbách.  

 

 



K bodu 1. a) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Za overovateľov boli určení: Kvetoslava Stančíková, Peter Sarvaš  

Za zapisovateľku bola určená: Mgr. Janka Štefanová 

 

 

K bodu 1. b), c), d) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného 

zastupiteľstva a  odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi obce 

a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva. Zloženie sľubu novozvoleného 

starostu obce, prevzatie insignií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia 

obecného zastupiteľstva novozvoleným starostom. Zloženie sľubu poslancov 

novozvoleného obecného zastupiteľstva.  

 

 

Starosta obce odovzdal slovo predsedníčke miestnej volebnej komisie Mgr. Beáta Drotárová, 

ktorá oboznámila prítomných s výsledkami komunálnych volieb na voľbu starostu obce ako aj 

na voľby do obecného zastupiteľstva, ktoré sa konali dňa 29.10.2022 v Slanskom Novom 

Meste.  

Novozvolený starosta obce Slanské Nové Mesto Ján Takáč v zmysle § 13 ods. 2 zákona č. 

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

starostu obce, ktorý potvrdil svojím podpisom a následne mu boli odovzdané insígnie obce. 

Novozvolený starosta prečítal zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva, 

ktorý bol následne podpísaný členmi nového obecného zastupiteľstva. 

Predsedníčka miestnej volebnej komisie Mgr. Beáta Drotárová  odovzdala  starostovi obce 

a novozvoleným poslancom osvedčenia o zvolení. 

 

K bodu 1. e) Vystúpenie novozvoleného starostu. 

 

Novozvolený starosta obce Slanské Nové Mesto sa poďakoval všetkým prítomným za dôveru, 

ktorú získal vo voľbách v svojom mene aj v mene zvolených poslancov. Prejavil nádej, že 

všetky úlohy na budúce štvorročné volebné obdobie sa budú uskutočňovať za podpory širokej 

verejnosti. 

 

Návrh na uznesenie : 

 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste 

 

A. / berie na vedomie 

 

1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

2. vystúpenie novozvoleného starostu 

 

B.  /konštatuje, že 

 

1. novozvolený starosta obce Ján Takáč zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce 

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného  zastupiteľstva:  

Jozef Drotár,  Róbert Fedor, Ing. Pavol Moškvan, Peter Sarvaš, Kvetoslava Stančíková. 

 

 



Hlasovanie:  Mená poslancov OZ 

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný/í: 0  

 

K bodu 2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

Novozvolený starosta obce overil, či je obecné zastupiteľstvo spôsobilé rokovať a uznášať sa. 

Konštatoval, že na zasadnutí je prítomných všetkých 5 poslancov, obecné zastupiteľstvo je 

uznášania schopné. Starosta obce oboznámil prítomných poslancov s navrhovaným 

programom a predložil ho na schválenie. 

 

Návrh uznesenia : 

 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste 

 

schvaľuje  

 

program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

 
Hlasovanie:  Mená poslancov OZ 

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný/í: 0  

 

 

K bodu 3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 

a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12  ods. 2 prvá veta, 

ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Starosta obce navrhol za poslanca obecného zastupiteľstva Kvetoslavu Stančíkovú, ktorá bude 

poverená zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva vyplýva v prípadoch podľa § 

12  ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 

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

 

Návrh uznesenia : 

 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste 

 

poveruje  

 

poslanca obecného zastupiteľstva  Kvetoslavu Stančíkovú zvolávaním a vedením zasadnutí 

obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods.3 tretia veta, ods. 5 piata 

veta a ods. 6 tretia veta  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov. 

 

 



 
Hlasovanie:  Mená poslancov OZ 

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný/í: 0  

 

 

K bodu 4. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva,  voľba ich predsedov a členov. 

 

Podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov je potrebné zriadiť takúto komisiu 

podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov. Za predsedu bola  navrhnutá 

Kvetoslava Stančíková a za členov danej komisie starosta obce navrhol poslancov OZ – 

Jozefa Drotára, Róberta Fedora, Petra Sarvaša, Ing. Pavla Moškvana. 

 

Návrh uznesenia : 

 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste 

 

A. / zriaďuje  

 

komisiu obecného zastupiteľstva, a to 

 

komisiu podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov. 

 

B. /volí 

 

1. predsedu komisie podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších 

predpisov Kvetoslavu Stančíkovú 

 

2. členov komisie podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších 

predpisov:  Jozefa Drotára, Róberta Fedora, Petra Sarvaša a Ing. Pavla Moškvana. 

 

 
Hlasovanie:  Mená poslancov OZ 

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný/í: 0  

 

K bodu 5. Poverenie na výkon funkcie zástupcu starostu obce. 

 

Starosta obce poveril na výkon funkcie zástupcu starostu obce Slanské Nové Mesto poslanca: 

Jozefa Drotára.  

 

Návrh uznesenia : 



 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste 

 

berie na vedomie  

 

poverenie starostu obce, ktorým starosta obce v súlade s § 13b zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poveril za zástupcu starostu obce Slanské 

Nové Mesto Jozefa Drotára.  

 
Hlasovanie:  Mená poslancov OZ 

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný/í: 0  

 
K bodu 6. Určenie platu starostu obce. 

 

Poslanci OZ prerokovali  a určili plat starostu obce v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 

Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov. 

 

Návrh uznesenia : 

 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste 

 

určuje  

 

v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom 

predchádzajúcim obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami (100%) mesačný 

plat starostu ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve 

vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci 

kalendárny rok a násobku podľa počtu obyvateľov obce  podľa § 4 ods. 1 t.j. koeficient 1,65 

s účinnosťou od termínu 26.11.2022. 

 
Hlasovanie:  Mená poslancov OZ 

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný/í: 0  

 

 

K bodu 7. Rôzne. 

 

K tomuto bodu vystúpil:  

- p. Tomčo vystúpil s požiadavkou na obec o dokončení zvodu vody od trate Železníc SR 

   smer Kalša do potoka Slančík z dôvodu zaplavovania okolitých pozemkov, 

- p. Štefan, ktorý sa informoval: 

  a) v akom štádiu riešenia je cesta na Jozefovu Pustu (Nižný Majer) – od štátnej cesty  

  k miestnemu k cintorínu – bývalý starosta vo svojej odpovedi uviedol, že materiál bol 

  navození (11 nákladných áut) a svojpomocne materiál rozhrnutý obyvateľmi spomínanej 



  lokality. Obec už má vypracovaný geometrický plán na túto časť cesty, pozemok pod cestou  

  plánuje s vlastníkmi pozemku vysporiadať, 

  b) ako je to s poistením šoférov DHZO Slanské Nové Mesto – bývalý starosta uviedol, že 

  požiarnické auto IVECO CAS 15 prešlo do majetku obce formou darovacej zmluvy a preto 

  poistenie šoférov bude hradiť obec po uzavretí poistky. 

  c) ako obec zabezpečuje kompostéry – bývalý starosta odpovedal, že obec zo zákona má  

  zabezpečiť kompostéry a následne ich za odplatu odovzdať žiadateľom.  

  d) v predchádzajúcich rokoch nebolo uskutočnené výberové konanie na vývoz komunálneho 

  odpadu v obci – bývalý starosta uviedol, že výberové konanie bolo uskutočnené v roku 

  2022 a počas predchádzajúcich rokoch bola stále platná zmluva na vývoz odpadu.      

  e) poukázal na zmätočné dopravné značenie v obci a na jeho osadenie – bývalý starosta  

  uviedol, že v budúcnosti obec bude riešiť uvedené nezrovnalosti s dopravným inžinierom 

  ODI OR PZ v Košiciach - okolie. 

- p. poslanec Moškvan: 

  a) navrhol zrušiť spomaľovacie prahy (retardéry) v obci, nakoľko sa premávka zhustila 

  v inom úseku obce smerom od súpisného č. 45 k súpisnému č. 63, kde aj napriek dopravným 

  obmedzeniam sa nedodržiava predpísaná rýchlosť a taktiež zdôraznil, že pri zimnej údržbe je 

  to problém ako aj so zaparkovanými autami na miestnej komunikácii v obci,  

  b) ohľadom neupravenej cesty (prekopaná cesta) pred súpisným č. 45 - upozorniť  

  stavebníka, že má dať do pôvodného stavu rozkopaný úsek cesty. 

- p. Fedor navrhol umiestniť fotopascu v obci pri súpisnom č. 9 na zdokumentovanie občanov 

    vyvážajúcich horľavý odpad v danej lokalite, čím by sa predišlo k vznieteniu čiernej skládky.      

 

Návrh uznesenia : 

 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste 

 

berie na vedomie 

 

 Informácie: 

1. požiadavku na obec o dokončení zvodu vody od trate Železníc SR smer Kalša do potoka 

Slančík z dôvodu zaplavovania okolitých pozemkov, 

2. požiadavku na odstránenie spomaľovacích prahov v obci, 

3. požiadavku na umiestnenie fotopasce pri súpisnom č. 9.  

 

 
Hlasovanie:  Mená poslancov OZ 

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný/í: 0  

 

 

 

K bodu 8. Záver 

 

Starosta obce poďakoval poslancom, hlavnej kontrolórke a ostatným obyvateľom za účasť 

a ukončil rokovanie. 
 

 

Overovatelia zápisnice: Kvetoslava Stančíková ......................................................  



                                        

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

   

 

Zapisovateľ: Mgr. Janka Štefanová    ........................................................      

 

 

       

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

                    Ján Takáč, v.r. 

                                        starosta obce                                                           


