
Zápisnica č. 1/2018 
 

                         z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 8.3.2018      

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. Majetkové priznanie starostu, kontrolóra 

6. Plán akcií na rok 2018 

7. Pečať rozvoja obce 

8. DAS – ponuka poistenia ochrany práv 

9. Podnet proti občianskemu spolunažívaniu v obci  

10. MAS Hornád-Slanské vrchy – informácia z Valného zhromaždenia 

11. Ministerstvo vnútra – pridelenie dotácie hasičská zbrojnica 

12. Ekológ Olšava – zmena zberu triedeného odpadu (od 4/2018) 

13. Zriadenie účtu na sociálny fond obce / Účet na vedenie dotácie 

14. Registratúrny denník – smernica (na vedomie) 

15. Záverečný účet obce, Finančné výkazy za rok 2017, Individuálna účtovná závierka 

16. Stanovisko hlavného kontrolóra za rok 2017, Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

17. Rôzne  

 

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

ospravedlnil svoju neúčasť.  

 

K bodu 2./ Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Starostka obce dala hlasovať o programe 22. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva: 
 

         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 3./ Kontrola predchádzajúceho uznesenia 

Pani starostka informovala prítomných o podpísaní zmluvy so spoločnosťou TOPSET Solutions s.r.o. 

o dodaní elektronickej registratúry spolu s prepojením na DECOM.   
  

K bodu 4./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  
Starostka obce určila zapisovateľa a overovateľov zápisnice nasledovne: 

Zapisovateľ: sl. Andrea Herteľová 

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

 

K bodu 5./ Majetkové priznanie starostu, kontrolóra 
Starostka obce informovala členov OZ, že do podateľne obecného úradu bolo podané jej majetkové 



priznanie a priznanie hlavného kontrolóra obce.  

 

K bodu 6./ Plán akcií na rok 2018 

Starostka obce predniesla návrh plánu akcií na rok 2018. Členovia OZ nemali žiadne pripomienky 

a požiadavky. Jednohlasne schválili navrhovaný plán akcií.  

 
         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 7./ Pečať rozvoja obce  

 Starostka obce podala členom OZ informáciu o možnosti pridelenia Pečate rozvoja obce za rok 2017 a výber 

obce Nový Salaš medzi 39,09% obcí, kde vedenie samosprávy efektívne využíva financie ako aj majetok pre 

trvalo udržateľný rozvoj samosprávy. 

 
K bodu 8./ DAS – ponuka poistenia ochrany práv 

 Starostka obce informovala členov OZ o ponuke poistenia ochrany práv obce od spoločnosti D.A.S. 

Rechtsschutz AG. Poistenie ochrany práv zahŕňa právne poradenstvo a zastupovanie obce.  Členovia OZ 

jednohlasne odsúhlasili ponuku základného balíka pre obce hlasovaním: 
 

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 9./ Podnet proti občianskemu spolunažívaniu v obci  

Starostka obce predložila členom OZ podnet proti občianskemu spolunažívaniu v obci, ktorý podal Ing. 

Štefan Kacin do podateľne obecného úradu voči jeho susede p. Monike Mattovej a jej rodine. Obsahom je 

sťažnosť na  hlasné vykrikovanie, osočovanie a urážanie pána Kacina a členov jeho rodiny používaním 

vulgárnych slov a urážok. Podnet postúpila starostka obce komisii verejného poriadku, predsedovi komisie 

pánovi Štefanovi Ružičkovi. Členovia OZ vyjadrili pohoršenie nad správaním rodiny Mattovej, diskutovali 

vzájomne o sťažnostiach viacerých ľudí, nielen susedov ale aj obyvateľov na hlavnej ulici, kde je počuť 

hlasné vykrikovanie a prenikavé zvuky.  
 

K bodu 10./ MAS Hornád-Slanské vrchy – informácia z Valného zhromaždenia 

 Starostka obce informovala členov OZ o činnosti MAS Hornád-Slanské vrchy a o možnosti podania 

projektov v rámci podopatrenia 7.2 a 7.4.-Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo 

rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo.  
 

K bodu 11./ Ministerstvo vnútra – pridelenie dotácie hasičská zbrojnica  

Starostka obce informovala členov OZ o rozhodnutí pridelenia dotácie na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice – 

vykurovania a o nutnosti začatia procesu obstarávania na jej rekonštrukciu. Členovia OZ jednohlasne 



odsúhlasili začatie obstarávania.  
 

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: 4  

Zdržal sa: 0  

 

K bodu 12./ Ekológ Olšava – zmena zberu triedeného odpadu (od 4/2018) 

Starostka obce informovala členov OZ o zhromaždení Ekológ Olšava a hlavne o zmene spôsobu separovania 

v obci od apríla 2018. Ide o zrušenie stanovíšť na sklo, plasty a papier pred hasičskou zbrojnicou a pred 

Minčáka a o zavedenie separovania vrecovým systémom. Len obyvateľom obce s trvalým pobytom v obci 

budú rozdané vrecia, nové zvozové kalendáre a letáky. Ostatní si majú odnášať separovaný odpad do miesta 

svojho trvalého bydliska.  

 

K bodu 13./ Zriadenie účtu na sociálny fond obce / Účet na vedenie dotácie 

Starostka obce informovala členov OZ o potrebe zriadenia nového účtu pre tvorbu a čerpanie sociálneho 

fondu. So zriadením nového účtu pre tvorbu a čerpanie sociálneho fondu všetci členovia OZ súhlasili.  
 

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 14./ Registratúrny denník – smernica (na vedomie) 

Starostka obce predložila členom OZ k nahliadnutiu Smernicu č. 2/2018 o registratúrnom poriadku, ktorá 

bola schválená Štátnym archívom v Košiciach, a podľa ktorej bude obec postupovať v roku 2018.    

 

K bodu 15./ Záverečný účet obce, Finančné výkazy za rok 2017, Individuálna účtovná závierka 

V tomto bode pani starostka informovala obecné zastupiteľstvo o záverečnom účte obce a o finančných 

výkazoch za rok 2017. Obecné zastupiteľstvo nemalo výhrady k záverečnému účtu a k hospodáreniu za 

rok 2017. Výsledkom hospodárenia k 31.12.2017  je prebytok finančných prostriedkov na účtoch vo 

výške 7.491,97 Eur. Následne hlavný kontrolór Ing. Štefan Kacin prečítal záver stanoviska k 

záverečnému účtu a hospodáreniu obce Nový Salaš za rok 2017 a zhodnotil, že účtovná závierka bola 

vykonaná podľa zákona o účtovníctve a vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach 

finančnú situácie Obce Nový Salaš k 31.12.2017 a výsledok hospodárenia za uvedený rok je v súlade so 

zákonom o účtovníctve. Pán kontrolór taktiež odporučil zastupiteľstvu schváliť záverečný účet Obce 

Nový Salaš bez výhrad a prebytok ročného rozpočtového hospodárenia použiť na tvorbu rezervného 

fondu vo výške 1.371,06 Eur s tým, že o použití rezervného fondu bude v budúcnosti rozhodovať 

obecné zastupiteľstvo. Následne prebehlo hlasovanie za schválenie celoročného účtu a hospodárenia 



obce bez výhrad a za schválenie použitia prebytku z ročného hospodárenia na tvorbu rezervného fondu 

vo výške 1.371,06 Eur. 
 

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 16./ Stanovisko hlavného kontrolóra za rok 2017, Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra 

OZ berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Nový Salaš za rok 

2017. Pán kontrolór Ing. Štefan Kacin informoval členov OZ o svojej činnosti v roku 2017 a predložil 
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2017.  

 

Pani starostka vyzvala pána kontrolóra, aby prečítal návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 

1.kvartál 2018. Plán kontrolnej činnosti je potrebné schváliť v každom polroku. Obecné zastupiteľstvo a 

občania môžu podať návrh na vykonanie kontroly. Záväzné na vykonanie kontroly sú požiadavky 

predložené zo strany obecného zastupiteľstva. Následne dala pani starostka hlasovať za plán kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra obec na prvý polrok 2018. 
 

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  

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

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

      Veronika Tomková 

 

 

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

        Štefan Ružička 

         

            

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

        Andrea Herteľová 

          zapisovateľka                    


