
Zápisnica č. 2/2017 
 

                         z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 18.5.2017 

v zasadačke obecného úradu o19,00 hod. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

Program: 
1. Otvorenie 

2. Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

3. Kontrola predchádzajúceho uznesenia  

4. Určenie overovateľov zápisnice 

5. Individuálna výročná správa Obce, záverečný účet obce, Finančné výkazy za rok 2016, Správa 

nezávislého audítora 

6. Stanovisko hlavného kontrolóra za rok 2016 

7. Schválenie Programu rozvoja obce  

8. VZN o referende 

9. Schválenie DHZ Obce Nový Salaš a jeho členov 

10. Rodinná Mattová – cesta do kúta 

11. Ministerstvo vnútra – žiadosť o rekonštrukciu hasičskej zbrojnice 

12. Rôzne – podané projekty (Ministerstvo financií, Ministerstvo vnútra), Lada Niva, priestory klubu 

mládeže, MDD, Memoriál 15.7.2017, elektrický sporák – vyradenie, baňa Kalša-konanie, 

geotermálne vŕty - informácia 
 

Otvorenie rokovania 2.zasadnutia  obecného zastupiteľstva v roku 2017, zahájila starostka obce Ing. Andrea 

Michalková.   
 

K bodu 1 – 3 

Starostka obce predniesla program rokovania Obecného zastupiteľstva, ktorý bol jednohlasne 

schválený. Overovatelia zápisnice a členovia návrhovej komisie boli jednohlasne schválení. Bolo 

odsúhlasená kontrola uznesenia z 10.3.2017.  

K bodu 4  

Za overovateľov zápisnice boli poverení Ing. Richard Hriš a Veronika Tomková.  

K bodu 5 

Starostka obce predniesla členom OZ na schválenie individuálnu výročnú správu obce, záverečný 

účet obec, finančné výkazy za rok 2016 a správu nezávislého kontrolóra za rok 2016. Záverečný 

účet obce za rok 2016 a výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2016 bol jednohlasne 

odsúhlasený a schválený. Členovia OZ brali na vedomie a bez výhrad predložené finančné výkazy 

obce za rok 2016 a správu nezávislého kontrolóra za rok 2016.  

K bodu 6 
V bode 6 bolo prednesené Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2016. 

K bodu 7 

Starostka obce predniesla členom OZ dokument Programu rozvoja obce. Program rozvoja obce bol 

prítomnými členmi pripomienkovaný a bude ho daný na schválenie pri najbližšom zasadnutí OZ.  

K bodu 8 

Starostka obce predniesla členom OZ na schválenie VZN o referende. Všetci členovia po 

preštudovaní VZN-ka ho jednohlasne schválili a odsúhlasili.  

K bodu 9 

Členovia OZ jednohlasne odsúhlasili a schválili DHZ Obce Nový Salaš a jeho členov v zložení:  

 

p. Mateja Jacka za veliteľa DHZ Obce Nový Salaš 

p. Lukáša Jacka za strojníka DHZ Obce Nový Salaš 

Ing. Jána Tomka za člena DHZ Obce Nový Salaš 

Ing. Petra Štullera za člena DHZ Obce Nový Salaš 

p. Jána Tomka ml. za člena DHZ Obce Nový Salaš 

p. Andreja Hudáka za člena DHZ Obce Nový Salaš 



p. Jaroslava Dibďáka  za člena DHZ Obce Nový Salaš 

sl. Andreu Herteľovú za členku DHZ Obce Nový Salaš 

sl. Barbaru Herteľovú za členku DHZ Obce Nový Salaš 

sl. Marcelu Sochovú za členku DHZ Obce Nový Salaš 

 

Členovia OZ odsúhlasili vedúcich kontrolnej skupiny DHZ Obce Nový Salaš:   

Ing. Petra Štullera za vedúceho kontrolnej skupiny DHZ Obce Nový Salaš 

p. Jána Tomka ml. za vedúceho kontrolnej skupiny DHZ Obce Nový Salaš 

 

Členovia OZ odsúhlasili členov kontrolnej skupiny DHZ Obce Nový Salaš:   

p. Andreja Hudáka za člena kontrolnej skupiny DHZ Obce Nový Salaš 

p. Jaroslava Dibďáka za člena kontrolnej skupiny DHZ Obce Nový Salaš 

 

K bodu 10  

V bode 10 starostka obce predložila členom OZ zámer p. Moniky Mattovej ohľadom presunu jej 

oplotenia a zároveň tvrdenie, že obecná komunikácia sa z časti nachádza na jej parcele. Členovia 

OZ sa jednohlasne zhodli na skutočnosti a odsúhlasili finančné prostriedky na geodeta, ktorý by 

zameral aktuálny stav umiestnenia cesty. Členovia OZ sa jednohlasne zhodli na tvrdení, že 

v prípade, že pani Mattová podá ohlásenie drobnej stavby, nebude jej možné odpovedať kladne, 

pretože je nevyhnutné aby bola miestna komunikácia prejazdná. 

 

K bodu 11  

V bode 11 starostka obce informovala členov OZ o možnosti podania žiadosti o dotáciu na 

rekonštrukciu hasičskej zbrojnice. Po diskusii sa členovia OZ zhodli a jednohlasne schválili 

a odsúhlasili zámer na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice – a to vykurovanie, ktoré v celom objekte 

chýba. 

 

K bodu 12  

V bode Rôzne starostka obce predložila členom OZ zoznam projektov, ktoré podala: Ministerstvo 

vnútra – rekonštrukcia kultúrneho domu – podlahy, obklady, dvere. Ministerstvo vnútra – rozšírený 

kamerový systém – detské ihrisko, parcela pred kuruca.  
 

Starostka obce informovala členov OZ o dovezení Lada Nivy na parcelu pred Kuruca.  

Starostka obce informovala členov OZ o pripravovanom MDD, Memoriály. Členovia OZ na návrh 

starostky obce o vyradení elektrického sporáka, ktorý bol nefunkčný, súhlasili s jeho vyradením.  

Starostka obce informovala členov OZ o jej stretnutí s pánmi z banského úradu a riešení nelegálnej 

ťažby nad obcou Kalša. Uvedené je v riešení banského úradu. Starostka obce informovala 

o zisťovaní informácií o geotermálnych vrtoch, ktoré sa realizovali v obci, ktoré by bolo v prípade 

výdatnosti možné použiť ako zdroj pitnej vody.  
 

Členovia OZ boli informovaní aj o prevedených prácach na kultúrnom dome – rekonštrukcia 

bleskozvodu, obklad v kuchyni, opravená dlažba pred domom smútku, altánok na cintoríne 

a chodbička v kultúrnom dome.  

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

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

      Ing. Richard Hriš 

 

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

    Veronika Tomková 

           ........................................................ 
                   Ing. Andrea Michalková      

                                                           starostka obce Nový Salaš 


