
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

v Slanskom Novom Meste 

volebné obdobie 2022 – 2026 

 konaného dňa 12.12.2022 o 19:00 hod 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

PROGRAM: 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

4. Kontrola plnenia uznesení. 

5. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 5/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Slanské Nové Mesto.   

6. Návrh VZN č. ../2022 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú 

úhradu výdavkov materskej školy a školského zariadenia. 

7. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2023 – 2025. 

8. Schválenie rozpočtu na rok 2023. 

9. Návrh na úpravu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 3. 

10. Návrh o členstvo v Spoločnom stavebnom úrade Ruskov na úseku stavebnej činnosti od 

01.01.2023. 

11. Schválenie dodávateľa pre zimnú údržbu v obci. 

12. Návrh riešenia umiestnenia a zakúpenia fotopascí. 

13. Prerokovanie odstránenia spomaľovacích prahov v obci. 

14. Vyhlásenie voľby na funkciu hlavného kontrolóra. 

15. Schválenie dodatku k Zásadám odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce 

Slanské Nové Mesto. 

16. Predloženie návrhu žiadosti o členstvo v RVC. 

17. Rôzne  

18. Záver 

 

         

    Ján Takáč, v.r. 

                                                                            starosta obce 

 

 

Priebeh rokovania: 

 
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia. 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Slanskom Novom Meste otvoril a viedol v zmysle 

zákona č. 369/1990 Zb. starosta obce Ján Takáč, ktorý privítal prítomných poslancov na 

rokovaní. Nahliadnutím do prezenčnej listiny konštatoval, že na rokovaní sú prítomní 4 poslanci 

obecného zastupiteľstva z 5 poslancov. Jeden poslanec bol ospravedlnený. Tým skonštatoval, 



že podmienka uznášania schopnosti obecného zastupiteľstva je splnená – prítomnosťou 

nadpolovičnou väčšinou všetkých členov obecného zastupiteľstva. Skonštatoval, že Obecné 

zastupiteľstvo je uznášania schopné.  

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol Patra Sarvaša a Róberta Fedora. 

Za schválenie overovateľov zápisnice dal starosta obce hlasovať. 

 

Návrh na uznesenie : 

 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste 

 

schvaľuje 

 

za overovateľov zápisnice: Petra Sarvaša, Róberta Fedora. 

za zapisovateľku zápisnice: Kvetoslavu Stančíkovú. 

 
Hlasovanie:  Mená poslancov OZ 

Za: 4 Drotár, Fedor, Sarvaš, Stančíková 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný/í: 1 Moškvan 

 

 

K bodu 3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

Starosta obce predniesol návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva. 

  

Návrh na uznesenie : 

 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste 

 

schvaľuje  

 

program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 
Hlasovanie:  Mená poslancov OZ 

Za: 4 Drotár, Fedor, Sarvaš, Stančíková 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný/í: 1 Moškvan 

 

K bodu 4. Kontrola plnenia uznesení. 

 

Starosta obce  informoval o plnení uznesení z minulého OZ, ktoré sa konalo 26.11.2022                   

Uznesenie č. 7/2022 : 

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. 

 

Návrh uznesenia : 

 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste 

 

berie na vedomie  

 

kontrolu plnenia uznesení. 

 
Hlasovanie:  Mená poslancov OZ 

Za: 4 Drotár, Fedor, Sarvaš, Stančíková 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný/í: 1 Moškvan 

 

 

K bodu 5. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 5/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Slanské Nové Mesto.   

 

Pán starosta obce predložil návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 5/2020 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Slanské Nové Mesto, kde poukázal 

že sa mení a dopĺňa § 9 pôvodného VZN č. 5/2020 a to o Nakladaní s biologicky rozložiteľnými 

komunálnymi odpadmi zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov a vkladajú sa odseky 2, 

3, 4, 5, 6, ktoré pojednávajú o uvedenom odpade. Mení sa § 10 o nakladaní s biologicky 

rozložiteľným kuchynským odpadom . Vkladajú sa odseky 2, 3, 4, 5. Mení sa § 13 a to Spôsob 

a podmienky triedeného zberu jedlých olejov a tukov – celý.  K uvedenému Návrhu Dodatku 

č.1 VZN č.5/2020 neboli uvedené žiadne pripomienky.  

 

Návrh uznesenia : 

 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste 

 

schvaľuje  

 

Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Slanské Nové Mesto. 

 
Hlasovanie:  Mená poslancov OZ 

Za: 4 Drotár, Fedor, Sarvaš, Stančíková 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný/í: 1 Moškvan 

 

K bodu 6. Návrh VZN č. ../2022 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na 

čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy a školského zariadenia. 

 

Starosta obce predložil OZ Návrh VZN č. .../2022 o výške mesačného príspevku zákonného 

zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy a školského zariadenia. V  Čl. 3 Výška 



príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni odsek 3 – 

v ktorej sa mení výška za úhrad za stravné. 

 

Návrh uznesenia : 

 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste 

 

schvaľuje  

 

VZN č. 4/2022 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu 

výdavkov materskej školy a školského zariadenia. 

 
Hlasovanie:  Mená poslancov OZ 

Za: 4 Drotár, Fedor, Sarvaš, Stančíková 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný/í: 1 Moškvan 

 
K bodu. 7 Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2023 – 2025. 

 

Pán starosta vyzval pani hlavnú kontrolórku Ing. Vysokajovú, aby predniesla stanovisko 

k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2023 – 2025. Následne pani kontrolórka predložila 

prítomným poslancom stanovisko k pripravovanému rozpočtu na rok 2023 – 2025 .  

 

Návrh uznesenia : 

 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste 

 

berie na vedomie  

 

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce Slanské Nové Mesto na 

roky 2023 -  2025.  

 
Hlasovanie:  Mená poslancov OZ 

Za: 4 Drotár, Fedor, Sarvaš, Stančíková 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný/í: 1 Moškvan 

 

K bodu 8. Schválenie rozpočtu na rok 2023. 

 

Starosta obce predložil na schválenie rozpočet  na rok 2023 a viacročný rozpočet na rok 2024 - 

2025. Poslanci obecného zastupiteľstva ho obdŕžali spolu s pozvánkou. Návrh rozpočtu bol 

vyvesený na úradnej tabuli a na webovej stránke obce. Neboli predložené žiadne pripomienky 
a pozmeňujúce návrhy zo strany občanov. Po prerokovaní rozpočtu hlavná kontrolórka 

odporúčala predložený „Návrh rozpočtu obce Slanské Nové Mesto na rok 2023“ OZ schváliť. 

 

Návrh uznesenia:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste  

 



A/ schvaľuje  

 

rozpočet obce Slanské Nové Mesto na rok 2023 v členení na úrovni podpoložiek, bez 

programového rozpočtu celkovo : 

 • Bežný rozpočet  

Bežné príjmy 272 626 €  

Bežné výdavky 271 073 €  

Prebytok + 1 553 € 

 • Kapitálový rozpočet 

 Kapitálové príjmy     0 €  

 Kapitálové výdavky  10 000 €  

 Schodok  - 10 000 

• Finančné operácie  

Príjmové FO     10 000 €  

Výdavkové FO          0 €  

Prebytok + 10 000 

 

B/berie na vedomie  
viacročný rozpočet obce Slanské Nové Mesto na roky 2024 – 2025. 

 
Hlasovanie:  Mená poslancov OZ 

Za: 4 Drotár, Fedor, Sarvaš, Stančíková 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný/í: 1 Moškvan 

 

K bodu 9. Návrh na úpravu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 3. 

 

Starosta obce predložil návrh na Rozpočtové opatrenie č. 3/2022, ktorý poslanci obdŕžali spolu 

s pozvánkou na OZ. Tento návrh na rozpočtové opatrenie bol zverejnený na úradnej tabuli obce 

a na webovej stránke obce. K tomuto návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky zo strany 

občanov. Jedná sa o presuny medzi jednotlivými položkami v príjmovej a výdavkovej časti 

a navýšením alebo znížením súm na jednotlivých položkách. 

 

Návrh uznesenia : 

 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste 

 

schvaľuje 

 

úpravu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 3/2022. 

 
Hlasovanie:  Mená poslancov OZ 

Za: 4 Drotár, Fedor, Sarvaš, Stančíková 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný/í: 1 Moškvan 

 

 

 



K bodu 10. Návrh o členstvo v Spoločnom stavebnom úrade Ruskov na úseku stavebnej 

činnosti od 01.01.2023. 

 

Starosta obce informoval OZ o možnosti pripojiť sa k Spoločnému obecnému úradu v Ruskove 

prechodu je efektivita práce. 

 

 

Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste 

 

schvaľuje  

 

pristúpenie k Spoločnému obecnému úradu na základe Zmluvy o zriadení spoločného obecného 

úradu v zmysle ust.§ 20a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení medzi Obcou Ruskov na 

jednej strane a ( okrem iných obcí) aj s obcou Slanské Nové Mesto na  strane druhej - na úseku 

stavebnej činnosti a miestnych pozemných komunikácií. 

 
Hlasovanie:  Mená poslancov OZ 

Za: 4 Drotár, Fedor,  Sarvaš, Stančíková 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný/í: 1 Moškvan 

 

K bodu 11. Schválenie dodávateľa pre zimnú údržbu v obci. 

 

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo podľa prieskumu občanov, ktorí by mohli 

vykonávať zimnú údržbu v obci s vykonávaním tejto činnosti súhlasila iba firma H-TRANS 

s.r.o. Je pripravený návrh zmluvy, ktorý sa predkladá OZ – cena za 1 hod. výkonu je 42,00 Eur 

s DPH a podmienky výkonu služby. 

 

Návrh uznesenia : 

 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste 

 

schvaľuje 

 

Zmluvu o dielo s firmou H-TRANS s.r.o. na zimnú údržbu miestnych komunikácii v obci 

Slanské Nové Mesto. 

 
Hlasovanie:  Mená poslancov OZ 

Za: 4 Drotár, Fedor,  Sarvaš, Stančíková 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný/í: 1 Moškvan 

 

 

K bodu 12. Návrh riešenia umiestnenia a zakúpenia fotopascí. 

 

Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu Návrh na umiestnenie a zaobstaranie  

fotopascí pre obec Slanské Nové Mesto. 



Návrh uznesenia : 

 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste 

 

schvaľuje 

 

zaobstaranie fotopascí na náhodné rozmiestnenie v okrajových častiach obce a v blízkosti 

možných čiernych skládok odpadu. 

 
Hlasovanie:  Mená poslancov OZ 

Za: 4 Drotár, Fedor, Sarvaš, Stančíková 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný/í: 1 Moškvan 

 

K bodu 13. Prerokovanie odstránenia spomaľovacích prahov v obci. 

 

Starosta obce dal návrh na odstránenie spomaľovacích prahov v obci  a to pred Obecným 

úradom súpisné číslo 54 a pred súpisným číslom 61 

 

 

Návrh uznesenia : 

 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste 

 

A/ schvaľuje 

 

odstránenie spomaľovacích prahov v počte 2 ks v obci Slanské Nové Mesto. 

 

B/  odporúča 

 

starostovi obce vyžiadať stanovisko od dopravného inšpektorátu. 

 
Hlasovanie:  Mená poslancov OZ 

Za: 4 Drotár, Fedor,  Sarvaš, Stančíková 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný/í: 1 Moškvan 

 

 

K bodu 14. Vyhlásenie voľby na funkciu hlavného kontrolóra. 

 

V 01/2023 končí obdobie terajšieho hl. kontrolóra a v súlade s ust. §18a ods. 2 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa vyhlasuje voľba hlavného 

kontrolóra na budúce obdobie na 2023 - 2029. Bude vypísané výberové konanie na podanie 

prihlášok a všetky podklady budú zverejnené na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce 

v zmysle zákona. 

 

Návrh uznesenia : 

 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste 



1.v súlade s ust. §18a ods.2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

 vyhlasuje 

 

na deň 26.01.2023 voľbu hlavného kontrolóra Obce Slanské Nové Mesto, ktorá sa uskutoční 

na zasadnutí obecného zastupiteľstva v Slanskom Novom Meste v zasadacej miestnosti 

Obecného úradu  v Slanskom Novom Meste  o 19.00 hod. 

2.  určuje 

pracovný úväzok v rozsahu 0,1 pracovného času, tj.  3,75 hod.  týždenne 

3. schvaľuje  

spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra Obce Slanské Nové Mesto takto: 

a) kvalifikačné predpoklady 

- minimálne úplné stredné vzdelanie 

b) požadované doklady 

-  prihláška na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra / povinné údaje : meno, priezvisko , titul,  

dátum narodenia, trvalé bydlisko, mail, telefónne číslo/ 

-   úradne overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 

-  údaje, potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov v rozsahu : meno, priezvisko, rodné 

priezvisko, pôvodné meno a priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo priezviska, dátum 

narodenia, rodné číslo,  mesto a okres narodenia, adresa trvalého pobytu, u osoby narodenej 

v cudzine aj štát narodenia, štátne občianstvo, pohlavie, meno , priezvisko a rodné priezvisko 

rodičov 

- profesijný životopis v slovenskom jazyku s prehľadom doterajšej pracovnej praxe  

- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona NR SR č. 18/2018  Z.z. 

o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov 

- čestné vyhlásenie kandidáta, že je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu 

c) administratívne náležitosti voľby hlavného kontrolóra 

- prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi v uzatvorenej obálke označenej 

„ VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA - NEOTVÁRAŤ“ je potrebné zaslať na adresu: 

Obec Slanské Nové Mesto , Slanské Nové Mesto č.d.54, 044 18 prípadne osobne doručiť do 

podateľne Obecného úradu, Slanské Nové Mesto č.d.54 ,044 18  najneskôr do  12.01.2023,  

v prípade osobného doručenia do 14.00 h. 

d) spôsob vykonania voľby 

- posúdenie podaných písomných prihlášok zabezpečí komisia Obecného zastupiteľstva 

v Slanskom Novom Meste menovaná na otvorenie a vyhodnotenie písomných prihlášok 

kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra Obce Slanské Nové Mesto , zložená z poslancov 

obecného zastupiteľstva v Slanskom Novom Meste, ktorá vyhodnotí splnenie podmienok 

jednotlivých uchádzačov a vydá zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra Obce 

Slanské Nové Mesto 

- uchádzačom zaradeným do zoznamu kandidátov bude najmenej 7 dní pred konaním voľby 

zaslaná písomná pozvánka na voľbu hlavného kontrolóra, s uvedením miesta, dátumu a času  

konania voľby 

- každý kandidát má právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Slanské Nové Mesto 

na vystúpenie pred poslancami Obecného zastupiteľstva v Slanskom Novom Meste v časovom 

rozsahu maximálne 5 minút 

- voľba prebehne tajným hlasovaním 

- na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov 

obecného zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezíska, obecné zastupiteľstvo 



ešte na tom istom zasadnutí vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, 

ktorí získali v prvom kole najväčší počet hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola 

postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole je zvolený 

kandidát, ktorý získa najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb 

sa rozhoduje žrebom.  

 

4. menuje   

členov výberovej komisie pre voľbu hlavného kontrolóra Obce Slanské Nové Mesto 

v zložení:  

Kvetoslava Stančíková 

Jozef Drotár 

Róbert Fedor 

Peter Sarvaš 

Ing. Pavol Moškvan 
 

 
Hlasovanie:  Mená poslancov OZ 

Za: 4 Drotár, Fedor, Sarvaš, Stančíková 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný/í: 1 Moškvan 

 

K bodu 15. Schválenie dodatku k Zásadám odmeňovania poslancov obecného 

zastupiteľstva obce Slanské Nové Mesto. 

 

Starosta obce predložil na schválenie Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov 

obecného zastupiteľstva obce Slanské Nové Mesto zo dňa 05.06.2019 na základe § 11 ods. 4 

písm. k/ a § 25 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Návrh uznesenia : 

 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste 

 

schvaľuje 

 

Dodatok č. 1 k  Zásadám odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Slanské Nové 

Mesto zo dňa 5.6.2019  

 
Hlasovanie:  Mená poslancov OZ 

Za: 4 Drotár, Fedor, Sarvaš, Stančíková 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný/í: 1 Moškvan 

 

K bodu 16. Predloženie návrhu žiadosti o členstvo v RVC. 

 

Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh  členstva v Regionálnom vzdelávacom 

centre Košice (RVC Košice) na rok 2023, kde výška poplatku za členstvo 0,10 Eur na 

obyvateľa. 

 

Návrh uznesenia : 



Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste 

 

schvaľuje 

 

členstvo v Regionálnom vzdelávacom centre Košice (RVC Košice) na rok 2023 

 
Hlasovanie:  Mená poslancov OZ 

Za: 4 Drotár, Fedor, Sarvaš, Stančíková 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný/í: 1 Moškvan 

 

K bodu 17. Rôzne  

 

1. Návrh zmluvy o poskytovaní odborného poradenstva na úseku verejného obstarávania 

MARBU s.r.o. na rok 2023 - 2026. 

2. Návrh žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na 

rok 2023 pre jedno dieťa s trvalým pobytom – Mesto Košice 

3. Obecné zastupiteľstvo odvoláva členov verejnej komisie na ochranu verejného záujmu 

a to p. Drotára J. a p. Fedora R. 

4. Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo ohľadom ponuky firmy Webex na ročnú 

bezplatnú aplikáciu pre obec Slanské Nové Mesto. 

 

Návrh uznesenia  

 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste 

 

schvaľuje 

 

Zmluvu o poskytovaní odborného poradenstva a konzultačných služieb v oblasti verejného 

obstarávania s firmou MARBU – VO1, s.r.o. na roky 2023 - 2026.  

 
Hlasovanie:  Mená poslancov OZ 

Za: 4 Drotár, Fedor, Sarvaš, Stančíková 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný/í: 1 Moškvan 

 

Návrh uznesenia :  

 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste 

 

schvaľuje 

 

finančnú dotáciu na záujmové vzdelávanie detí na rok 2023 pre Mesto Košice vo výške 65,00 

Eur na jedno dieťa. 

 
Hlasovanie:  Mená poslancov OZ 

Za: 4 Drotár, Fedor, Sarvaš, Stančíková 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný/í: 1 Moškvan 



Návrh uznesenia :  

 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste 

 

berie na vedomie  

 

odvolanie 2 členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov a to: Jozefa Drotára, Róberta Fedora. 

 
Hlasovanie:  Mená poslancov OZ 

Za: 4 Drotár, Fedor, Sarvaš, Stančíková 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný/í: 1 Moškvan 

 

Návrh uznesenia : 

 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste 

 

schvaľuje 

 

ponuku – vianočná akcia na modul aktuality od firmy webex.digital s.r.o. na ročnú bezplatnú 

aplikáciu pre obec Slanské Nové Mesto. 

 
Hlasovanie:  Mená poslancov OZ 

Za: 4 Drotár, Fedor, Sarvaš, Stančíková 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný/í: 1 Moškvan 

 

K bodu 18. Záver 

 

Starosta obce poďakoval poslancom OZ a  hlavnej kontrolórke za účasť a ukončil rokovanie. 
 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

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

 

Róbert Fedor       ......................................................   

    

 

Zapisovateľ: Kvetoslava Stančíková    ........................................................      

 

 

       

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

                    Ján Takáč, v. r. 

                                        starosta obce                                                           


