
Zápisnica č. 7/2017 
 

                         z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 14.12.2017      

v zasadačke obecného úradu o18,30 hod. 

 
Prítomná: Ing. Andrea Michalková, starosta obce  

Prítomní poslanci: Veronika Tomková, Andrea Herteľová, Ing. Richard Hriš, Štefan Ružička 

Ospravedlnení poslanci:  Martin Kallai  

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  

6. Návrh rozpočtu na rok 2018 

7. VZN o miestnych daniach, VZN o miestnom poplatku za KO  

8. Registratúrny poriadok – elektronická registratúra 

9. Podané projekty – Program obnovy dediny  

10. PRV 2014-2020 Dom smútku, Kultúrny dom – výsledky VO 

11. Klaster cestovného ruchu – návrh zmluvy, infocentrum v obci  

12. Rôzne  

 

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

ospravedlnil svoju neúčasť. Pán Martin Kallai je v práci.  

 

K bodu 2./ Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Starostka obce navrhla doplnenie programu rokovania o členstvo v MAS Hornád-Slanské vrchy 

a úpravu rozpočtu za rok 2017. Dala hlasovať o rozšírenom programe 7. 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  

6. Návrh rozpočtu na rok 2018 

7. VZN o miestnych daniach, VZN o miestnom poplatku za KO  

8. Registratúrny poriadok – elektronická registratúra 

9. Podané projekty – Program obnovy dediny  

10. PRV 2014-2020 Dom smútku, Kultúrny dom – výsledky VO 

11. Klaster cestovného ruchu – návrh zmluvy, infocentrum v obci  

12. Členské MAS Hornád-Slanské vrchy 

13. Úprava rozpočtu za rok 2017 

14. Rôzne  

 
         Hlasovanie: 

Prítomní: 4 Veronika Tomková, Štefan Ružička, Andrea Herteľová, Ing. Richard Hriš 

Neprítomní: 1 Martin Kallai  

Za: 0 Veronika Tomková, Štefan Ružička, Andrea Herteľová, Ing. Richard Hriš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 



 

 

K bodu 3./ Kontrola predchádzajúceho uznesenia 

Pani starostka informovala prítomných, že podpísala zmluvy na dotáciu pre CVČ zriadené mimo obce, 

Mesto Košice, Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice.  
  

 

K bodu 4./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  
 

Starostka obce určila zapisovateľa a overovateľov zápisnice nasledovne: 

Zapisovateľ: sl. Andrea Herteľová 

Overovatelia zápisnice: Ing. Richard Hriš, p. Štefan Ružička  

 

 

K bodu 5./ Cenník cintorínskych poplatkov – uloženie urny 
Starostka obce predložila členom OZ návrh na odsúhlasenie poplatkov cintorínskych služieb. Členovia OZ 

jednohlasne odsúhlasili a schválili po spoločnej diskusii cenník cintorínskych poplatkov nasledovne: 

 
1. Nájomné za hrobové miesto na dobu 10 rokov: 

 

a)  hrob                   34,00 € 

b) obnova po 10 rokoch                              34,00 € 

c) dvojhrobka – vedľa seba                      67,00 € 

d) obnova po 10 rokoch                67,00 € 

e) dvojhrobka/trojhrobka – nad sebou   34,00 € 

f) obnova po 10 rokoch                 34,00 € 

g) urnový hrob                                           34,00 € 

h) obnova po 10 rokoch                 34,00 € 

h) urna uložená v hrobe                            10,00 €  

f) obnova po 10 rokoch                 10,00 € 

 

 

2. Kopanie hrobu pre uloženie rakvy do zeme, vrátane následného zasypania, prvotné úpravy, odvoz prebytočnej zeminy   
                                                                                                             150,00 €                               

3. Kopanie hrobu pre hrobku vrátane odvozu zeminy (dvojhrobka)                    

 200,00 €                              

4. Výkop hrobu pre dieťa mladšie ako 10 rokov                              

                                                                                            100,00 €                             

5. Príplatok za výkop hrobu v zamrznutej zemine (v zimnom období) 
                                                                                               10,00 €                             

6.  Zabezpečenie obradnej siene na pohrebný obrad   

                     10,00 €                          
7.  Prechodné uloženie zosnulého v chladiacom zariadení za každý aj 

     začatý deň 

-  pre zosnulého s trvalým pobytom v Nový Salaš                               7,00 €                          

- pre zosnulého s trvalým pobytom mimo obce Nový Salaš             10,00 €                         

 
8.  Výkop spojený s exhumáciou                  332,00 €                                                

      

        Hlasovanie: 

Prítomní: 4 Veronika Tomková, Štefan Ružička, Andrea Herteľová, Ing. Richard Hriš 

Neprítomní: 1 Martin Kallai  

Za: 0 Veronika Tomková, Štefan Ružička, Andrea Herteľová, Ing. Richard Hriš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

K bodu 6./ Návrh rozpočtu na rok 2018 

Starostka obce predniesla návrh rozpočtu na rok 2018. Spoločne s členmi OZ diskutovali o jednotlivých 

položkách rozpočtu. Starostka dala hlasovať za prijatie návrhu rozpočtu na rok 2018. Tento bol členmi OZ 

jednohlasne schválený a odsúhlasený.  

 

 



         Hlasovanie: 

Prítomní: 4 Veronika Tomková, Štefan Ružička, Andrea Herteľová, Ing. Richard Hriš 

Neprítomní: 1 Martin Kallai  

Za: 0 Veronika Tomková, Štefan Ružička, Andrea Herteľová, Ing. Richard Hriš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

  

K bodu 7./ VZN o miestnych daniach, VZN o miestnom poplatku za KO 

  

Starostka obce informovala členov OZ o zmene legislatívy z hľadiska odpadového hospodárstva. Z hľadiska 

uvedeného a informácií od spoločnosti Kosit a.s. Košice je nevyhnutné upraviť VZN o miestnom poplatku za 

KO a drobné stavebné odpady. Zmena sa týka  zmeny triedeného zberu z kontajnerového na vrecový systém 

v roku 2018 a spôsobu zmeny likvidácie drobného stavebného odpadu. V prípade VZN o miestnych daniach 

nedochádza k žiadnej zmene na rok 2018. Starostka obce dala hlasovať za predložený návrh VZN 

o miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady. 

 
       Hlasovanie: 

Prítomní: 4 Veronika Tomková, Štefan Ružička, Andrea Herteľová, Ing. Richard Hriš 

Neprítomní: 1 Martin Kallai  

Za: 0 Veronika Tomková, Štefan Ružička, Andrea Herteľová, Ing. Richard Hriš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 
 

 
K bodu 8./ Registratúrny poriadok – elektronická registratúra 

  

Starostka obce informovala členov OZ o potrebe odsúhlasenia nového registratúrneho poriadku v obci, a to 

v dôsledku zmeny spôsobu registratúry od roku 2018 z písomnej na elektronickú. Predložila návrh 

spoločnosti TOPSET Solutions s.r.o. o dodaní elektronickej registratúry spolu s prepojením na DECOM. 

Členovia OZ jednohlasne odsúhlasili a schválili návrh zmluvy od spoločnosti TOPSET Solutions s.r.o. 

a nový registratúrny poriadok obce.   
 

Hlasovanie: 

Prítomní: 
4 Veronika Tomková, Štefan Ružička, Andrea Herteľová, Ing. Richard Hriš 

Neprítomní: 1 Martin Kallai  

Za: 
0 Veronika Tomková, Štefan Ružička, Andrea Herteľová, Ing. Richard Hriš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

 



K bodu 9./ Podané projekty – Program obnovy dediny 

Starostka obce informovala členov OZ o podanom projekte v rámci Programu obnovy dediny, konkrétne 

riešenie plochy popri ceste na futbalové ihrisko, k 31.10.2017.  

 

K bodu 10./ PRV 2014-2020 Dom smútku, Kultúrny dom – výsledky VO 
  

Starostka obce informovala členov OZ o podaných projektoch o NFP z Programu rozvoja vidieka 2014-

2020 pre podopatrenie 7.4.-Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania 

miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo, konkrétne projekt: Rekonštrukcia 

kultúrneho domu v obci Nový Salaš a Rekonštrukcia domu smútku v obci Nový Salaš. Starostka 

informovala členov OZ o výsledku verejných obstarávaní v rámci týchto žiadostí: VO na 

projektantov, VO na podávanie žiadostí, objednávka na spracovávateľa VO na dodávateľov v rámci 

podávaných žiadostí. Žiadosti boli podávané k 30.11.2017. 
 

 

K bodu 11./ Klaster cestovného ruchu 

Starostka obce predložila členom OZ návrh zmluvy o poskytovaní všeobecne prospešných služieb so 

spoločnosťou CEiTV, o.z., ktorá ponúka spracovanie mobilného elektronického turistického sprievodcu 

Regiónom Slanské vrchy, ktorý prevádzkuje Klaster cestovného ruchu Slanské vrchy. Po diskusii sa členovia 

OZ dohodli, že obec nemá záujem o poskytované služby. 
Hlasovanie: 

Prítomní: 4 Veronika Tomková, Štefan Ružička, Andrea Herteľová, Ing. Richard Hriš 

Neprítomní: 1 Martin Kallai  

Za: 0  

Proti: 4 Veronika Tomková, Štefan Ružička, Andrea Herteľová, Ing. Richard Hriš 

Zdržal sa: 0  

 

 

 

K bodu 12./ Členské MAS Hornád-Slanské vrchy 
 

Starostka obce informovala členov OZ o schválení MAS Hornád – Slanské vrchy a o prijatom uznesení zo 

zasadnutia Valného zhromaždenia Miestnej akčnej skupiny Hornád-Slanské vrchy, o.z. konaného 

1.decembra 2017 v Ždani. Na základe uvedeného uznesenia má obec Nový Salaš, ako člen záujmovej 

skupiny verejného sektora MAS uhradiť schválený mimoriadny členský príspevok vo výške 1 379,50 Eur do 

31.1.2018, ktorý pozostáva: 

 

 

a) Mimoriadny členský príspevok na spolufinancovanie výdavkov projektu vo výške 255,00 Eur 
(záujmová skupina verejného sektora MAS /ďalej len "ZSVS MAS"/). 

- Celková výška schváleného mimoriadneho členského príspevku na spolufinancovanie výdavkov projektu 

predstavuje sumu: 29 (počet členov ZSVS MAS) x 255,00 Eur (mimoriadny členský príspevok na 

spolufinancovanie výdavkov projektu) = 7 395,00 Eur (celková výška mimoriadneho členského príspevku na 

spolufinancovanie výdavkov projektu) 

- Celková výška schváleného mimoriadneho členského príspevku na spolufinancovanie výdavkov projektu o 

sume 7 395,00 Eur pokrýva viac ako výšku spolufinancovania v žiadosti o NFP o sume 7 367,97 Eur a 

zabezpečuje finančnú spôsobilosť na spolufinancovanie NFP z vlastných zdrojov z celkových oprávnených 

výdavkov (5%). 

 

 

b) Mimoriadny členský príspevok na financovanie prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré 

vzniknú v priebehu realizácie projektu vo výške 90,00 Eur (záujmová skupina verejného sektora MAS 



/ďalej len "ZSVS MAS"/). 

- Celková výška schváleného mimoriadneho členského príspevku na financovanie prípadných 

neoprávnených výdavkov predstavuje sumu: 29 (počet členov ZSVS MAS) x 90,00 Eur (mimoriadny 

členský príspevok na financovanie prípadných neoprávnených výdavkov) = 2 610,00 Eur (celková výška 

mimoriadneho členského príspevku na financovanie prípadných neoprávnených výdavkov) 

c) Zabezpečenie financovania administratívnej prevádzky MAS na obdobie od 1.1.2018 do 30.4.2018 

vo výške 30 000,- EUR formou úhrady mimoriadneho členského vkladu členských obcí vo výške 1 

034,50 eur za každú obec. 

 

Starostka obce informovala členov OZ, že ak sa chce obec zapojiť do čerpania finančných prostriedkov je 

potrebné tento poplatok uhradiť, v opačnom prípade sa obec nebude môcť do čerpania a predkladania 

projektov zapojiť. Starostka obce dala hlasovať o mimoriadnom členskom príspevku uvedenom v bode a), b) 

a c).  
 

 Hlasovanie: 

Prítomní: 4 Veronika Tomková, Štefan Ružička, Andrea Herteľová, Ing. Richard Hriš 

Neprítomní: 1 Martin Kallai  

Za: 4 Veronika Tomková, Štefan Ružička, Andrea Herteľová, Ing. Richard Hriš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

K bodu 13./ Úprava rozpočtu za rok 2017 
 

Starostka obce predložila členom OZ na schválenie úpravu rozpočtu za rok 2017. Zmena nastala v dôsledku 

konania volieb vo VUC a dotácie 3000,- Eur z Ministerstva vnútra.  

 
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 poďakovala členom OZ za pomoc v roku 2017.   

 

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

Starostka obce poďakovala prítomným poslancom a ukončila rokovanie obecného zastupiteľstva.  

 

 

 

 

 



 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

 

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

      Ing. Richard Hriš 

 

 

 

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

        Štefan Ružička 

         

 

 

            

 

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

        Andrea Herteľová 

          zapisovateľka 

                    


