
Zápisnica č. 6/2017 
 

                         z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 12.10.2017      

v zasadačke obecného úradu o18,00 hod. 

 
Prítomná: Ing. Andrea Michalková, starosta obce  

Prítomní poslanci: Veronika Tomková, Andrea Herteľová, Martin Kallai, Štefan Ružička 

Ospravedlnení poslanci:  Ing. Richard Hriš  

Neospravedlnení poslanci: -  

Ostatní prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 
Program: 

1. Otvorenie 

2. Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

3. Kontrola predchádzajúceho uznesenia  

4. Určenie overovateľov zápisnice 

5. Cenník cintorínskych poplatkov – uloženie urny 

6. Prevádzkový poriadok pohrebiska 

7. Zriadenie MŠ obce Nový Salaš – zmena účelu využitia priestorov 

8. Vykonanie záznamu o vzniku vecného bremena – parcela č. 74/2 

9. Dotácia obce na CVČ mimo územia obce 

10. Posedenie s dôchodcami – stanovenie termínu 

11. Bezpečnostná rada okresu Košice-okolie – výsledok hodnotenia 

12. Verejné osvetlenie  

13. Rôzne (klzisko) 

 

K bodu 1./ Otvorenie zasadnutia  
Starostka obce Ing. Andrea Michalková privítala prítomných a oboznámila ich, že jeden poslanec 

ospravedlnil svoju neúčasť. Pán Ing. Richard Hriš je odcestovaný.  

 

K bodu 2./ Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Starostka obce navrhla doplnenie programu rokovania o smernicu na používanie kamerového 

systému v obci. Dala hlasovať o rozšírenom programe 6. riadneho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva: 
 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
3. Kontrola predchádzajúceho uznesenia  

4. Určenie overovateľov zápisnice 

5. Cenník cintorínskych poplatkov – uloženie urny 
6. Prevádzkový poriadok pohrebiska 

7. Zriadenie MŠ obce Nový Salaš – zmena účelu využitia priestorov 

8. Vykonanie záznamu o vzniku vecného bremena – parcela č. 74/2 
9. Dotácia obce na CVČ mimo územia obce 

10. Posedenie s dôchodcami – stanovenie termínu 

11. Bezpečnostná rada okresu Košice-okolie – výsledok hodnotenia 
12. Verejné osvetlenie  

13. Smernica o používaní kamerového systému v obci Nový Salaš 

14.    Rôzne (klzisko) 

 
         Hlasovanie: 

Prítomní: 4 Veronika Tomková, Štefan Ružička, Andrea Herteľová, Martin Kallai 

Neprítomní: 1 Ing.Richard Hriš  

Za: 0  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 



K bodu 3./ Kontrola predchádzajúceho uznesenia 

Pani starostka informovala prítomných, že pripravuje prieskum výberu dodávateľa na projektanta pre 

podanie žiadosti o Nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka 2014-2020 pre podopatrenie 

7.4. Podpora investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre 

vidiecke obyvateľstvo, na realizáciu projektov: „Rekonštrukcia domu smútku“, „Rekonštrukcia 

kultúrneho domu“. 

  

K bodu 4./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  
 

Starostka obce určila zapisovateľa a overovateľov zápisnice následovne: 

Zapisovateľ: sl. Andrea Herteľová 

Overovatelia zápisnice: p. Veronika Tomková, p. Štefan Ružička  

 

K bodu 5./ Cenník cintorínskych poplatkov – uloženie urny 
Starostka obce predložila členom OZ návrh na odsúhlasenie poplatku za uloženie urny, keďže doteraz takýto 

poplatok schválený nebol. Pán Martin Kallai navrhol aj zmenu v cenníku cintorínskych poplatkov, aby sa za 

hrobku – uloženie mŕtvych nad seba platilo len za jedno uloženie. Členovi OZ sa dohodli, že uvedené bude 

bodom nasledujúceho zastupiteľstva. Starostka obce overí možnosti podľa platného zákona. 

 

K bodu 6./ Prevádzkový poriadok pohrebiska 

Starostka obce predniesla na schválenie nový prevádzkový poriadok pohrebiska. Starostka dala hlasovať za 

prijatie nového prevádzkového poriadku pohrebiska. Tento bol členmi OZ jednohlasne schválený.  

 
         Hlasovanie: 

Prítomní: 4 Veronika Tomková, Štefan Ružička, Andrea Herteľová, Martin Kallai 

Neprítomní: 1 Ing.Richard Hriš  

Za: 0  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

  

K bodu 7./ Zriadenie MŠ obce Nový Salaš – zmena účelu využitia priestorov 

  

Starostka obce informovala členov OZ o nutnosti zmeniť účel využitia priestorov bývalej jednoty a krčmy na 

priestory materskej školy. Dala hlasovať o zmene účelu využitia.  

 
         Hlasovanie: 

Prítomní: 4 Veronika Tomková, Štefan Ružička, Andrea Herteľová, Martin Kallai 

Neprítomní: 1 Ing.Richard Hriš  

Za: 0  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 
K bodu 8./ Vykonanie záznamu o vzniku vecného bremena – parcela č. 74/2 

  

Starostka obce informovala členov OZ o potrebe dodatočne prijať uznesenie na vykonanie záznamu o vzniku 

vecného bremena zo zákona na parcelu č. 74/2. Zároveň uviedla, že na obecnom zasadnutí, ktoré sa konalo 

dňa 28.6.2017 už členovia OZ odsúhlasili vykonanie tohto záznamu, ale uznesenie o hlasovaní nebolo 



spravené. Prítomní členovia potvrdili starostke, že už raz vykonanie záznamu odsúhlasili. Starostka dala 

hlasovať v súlade s § 4 zákona č. 66/2009 Z.z. o niektorých opatreniach pri majetkoprávnom usporiadaní 

pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov o vykonaní záznamu o vzniku vecného bremena na parc. č. 74/2 v k.ú. Nový Salaš, 

na ktorej bola pred rokom 1989 vybudovaná stavba cesta vo vlastníctve obce bez majetkovoprávneho 

vysporiadania, resp. časť pozemku, na ktorom je cesta a nie je majetkovoprávne vysporiadaná. Nakoľko 

obec nemá s vlastníčkou pozemku zmluvne dohodnuté iné právo a vznik vecného bremena je vo verejnom 

záujme schvaľuje zápis vecného bremena zo zákona, pričom jeho obsahom je držba a užívanie pozemku pod 

stavbou, vrátane práva uskutočniť stavbu alebo zmenu stavby.  
 

Hlasovanie: 

Prítomní: 4 Veronika Tomková, Štefan Ružička, Andrea Herteľová, Martin Kallai 

Neprítomní: 1 Ing. Richard Hriš 

Za: 4 Veronika Tomková, Štefan Ružička, Andrea Herteľová, Martin Kallai 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

K bodu 9./ Dotácia obce na CVČ mimo územia obce 
  

Starostka obce informovala členov OZ o potrebe odsúhlasiť výšku dotácie na CVČ mimo územia obce pre 

rok 2018. Navrhnutá bola čiastka 40,- Eur / na žiaka, teda rovnaká ako pre rok 2017. Členovia OZ 

jednohlasne odsúhlasili výšku svojím hlasovaním:  

 
Hlasovanie: 

Prítomní: 4 Veronika Tomková, Štefan Ružička, Andrea Herteľová, Martin Kallai 

Neprítomní: 1 Ing. Richard Hriš 

Za: 4 Veronika Tomková, Štefan Ružička, Andrea Herteľová, Martin Kallai 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

 

K bodu 10./ Posedenie s dôchodcami – stanovenie termínu 
  

Starostka obce informovala členov OZ o možnom termíne posedenia s dôchodcami. Navrhnutý bol dátum 

25.11.2017. Členovia OZ hlasovali za čerpanie finančných prostriedkov na občerstvenie a darčeky pre akciu 

posedenia s dôchodcami, na ktorú so pozvaní aj aktivační pracovníci.  
 

Hlasovanie: 



Prítomní: 4 Veronika Tomková, Štefan Ružička, Andrea Herteľová, Martin Kallai 

Neprítomní: 1 Ing. Richard Hriš 

Za: 4 Veronika Tomková, Štefan Ružička, Andrea Herteľová, Martin Kallai 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

K bodu 11./ Bezpečnostná rada okresu Košice-okolie – výsledok hodnotenia 

Starostka obce informovala členov OZ o prezentovanej správe pripravenosti obce Nový Salaš, ktorú 

obhajovala starostka dňa 28.9.2017 v obci Kokšov-Bakša. Obec je po kontrole CO a bezpečnostného 

riadenia, po predloženej dokumentácii a odprezentovanej správe pripravenosti obce, pripravená čeliť 

krízovým situáciám v obci. 

 

K bodu 12./ Verejné osvetlenie 

Starostka obce informovala členov OZ o potrebe rozšírenia verejného osvetlenia na cestu od Geroča, smerom 

k Hrabine, v súčasnosti tu žijú 3 rodiny, rodina p. Abosiho, p. Hudáka a od konca roka aj rodina p. Jacka. 

Členovia OZ súhlasia s rozšírením verejného osvetlenia. Starostka vyzvala členov OZ k hlasovaniu na 

čerpanie finančných prostriedkov pre rozšírenie verejného osvetlenia pre ulicu na hrabine.  
 

 Hlasovanie: 

Prítomní: 4 Veronika Tomková, Štefan Ružička, Andrea Herteľová, Martin Kallai 

Neprítomní: 1 Ing. Richard Hriš 

Za: 4 Veronika Tomková, Štefan Ružička, Andrea Herteľová, Martin Kallai 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

K bodu 13./ Smernica o používaní kamerového systému v obci Nový Salaš 
 

Starostka obce predložila členom OZ na schválenie smernicu o používaní kamerového systému v obci Nový 

Salaš. Členovia OZ po jej preštudovaní smernice nemali k nej žiadne pripomienky. Starostka vyzvala členov 

OZ k hlasovaniu o schválení smernice o požívaní kamerového systému v obci Nový Salaš.  

 
Hlasovanie: 

Prítomní: 4 Veronika Tomková, Štefan Ružička, Andrea Herteľová, Martin Kallai 

Neprítomní: 1 Ing. Richard Hriš 

Za: 4 Veronika Tomková, Štefan Ružička, Andrea Herteľová, Martin Kallai 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 



 

 

K bodu 14./ Rôzne 

Starostka obce informovala členov OZ požiadavke mládeže z obce zriadiť klzisko pri futbalovom ihrisku. 

Členovia OZ sa tejto myšlienke potešili. Obecný úrad bude mládeži nápomocný.  

 

V bode Rôzne nemal nikto žiadne dotazy, pripomienky ani návrhy. 

Starostka obce poďakovala prítomným poslancom a ukončila rokovanie obecného zastupiteľstva.  

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

 

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

      Veronika Tomková 

 

 

 

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

        Štefan Ružička 

         

 

 

            

 

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

        Andrea Herteľová 

          zapisovateľka 

                    


