
Zápisnica č. 2/2018 
 

                         z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 25.4.2018      

v zasadačke obecného úradu o19,00 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. Prefinancovanie schváleného projektu „Rekonštrukcia odvodňovacích rigolov v obci Nový Salaš“  

6. Projekt jednoduchých pozemkových úprav v obci Nový Salaš 

7. 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 23. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva: 
 

  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 3./ Kontrola predchádzajúceho uznesenia 

Pani starostka informovala prítomných o podpísaní zmluvy so spoločnosťou D.A.S. Rechtsschutz AG 

na poistenie ochrany práv obce.  

Členovia OZ boli oboznámení o zriadení nového účtu pre tvorbu a čerpanie sociálneho fondu. 
  

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

Zapisovateľ: sl. Andrea Herteľová 

Overovatelia zápisnice: p. Martin Kallai, p. Štefan Ružička  

 

 



K bodu 5./ Prefinancovanie schváleného projektu „Rekonštrukcia odvodňovacích rigolov v obci Nový 

Salaš“  
Starostka obce informovala členov OZ o schválení projektu PPA z roku 2016 „Rekonštrukcia odvodňovacích 

rigolov v obci Nový Salaš“ a potrebe schválenia prefinancovania tohto projektu cez Slovenskú záručnú 

a rozvojovú banku, a.s. čerpaním krátkodobého preklenovacieho úveru.  

Členovia OZ po diskusii odsúhlasili a schválili za účelom prefinancovania schváleného projektu PPA 

„Rekonštrukcia odvodňovacích rigolov v obci Nový Salaš“ čerpanie krátkodobého preklenovacieho 

úveru zo SZRB vo výške 35.874,24 Eur, na obdobie do 1 roka so zabezpečením blankozmenkou.  
 
  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 6./ Projekt jednoduchých pozemkových úprav v obci Nový Salaš 

 

Starostka obce predniesla členom OZ návrh Zmluvy o dielo na vypracovanie a vykonanie projektu 

jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Nový Salaš zhotoviteľom CZIPO s.r.o., Kmeťova 36, 040 01 

Košice. Predmetom zmluvy o dielo je vypracovanie a vykonanie projektu jednoduchých pozemkových úprav 

v katastrálnom území Nový Salaš, v rozsahu pozemku evidovaného ako p.č. 74/2, z dôvodov uvedených 

v zákone č. 66/2009 Z.z. o niektorých opatreniach   

 
  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 7./ Rôzne   

V bode Rôzne informovala starostka obce o prebiehajúcom verejnom obstarávaní na dodávateľa pre 

schválený projekt „Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice-vykurovanie“. 

 

V bode Rôzne sa o slovo prihlásil pán Štefan Ružička, ktorý informoval prítomných členov OZ ako predseda 

poriadkovej komisie, že začiatkom mesiaca bol po hlasnom kriku v kúte preveriť aj podanie Ing. Štefana 

Kacina, zo dňa 16.2.2018 – podnet proti občianskemu spolunažívaniu v obci. Po vyzvaní p. Mattovej a jej 

manžela, aby sa prišli porozprávať, bol hlasne osočený slovami, že oni sa nemajú o čom rozprávať a zabuchli 

za sebou dvere. Bol svedkom pustenej hlasnej hudby a vulgárneho kriku zo strany pani Mattovej na rodinu 

Kacinovú. K diskusii sa pripojil aj Ing. Štefan Kacin a pohoršene rozprával o vulgárnom vykrikovaní nielen 

na neho a jeho ženu, ale aj na jeho deti a rodičov. Členovia OZ sa dohodli, že pri najbližšom vykrikovaní sa 



pôjdu s pani Mattovou porozprávať, aby nenarušovala pokojný stav v obci.  

 

Pán Martin Kallai upozornil na možný problém v budúcnosti, ktorý sa týka šachty nachádzajúcej sa na 

parcele č. 97, ktorá zvádza dažďovú vodu zo štyroch domov, aby v budúcnosti majitelia s týmto nemali 

problém, aby sa to nejak poriešilo v záujme viacerých ľudí a aby šachta naďalej plnila svoj účel. Starostka 

obce prisľúbila že sa tomuto problému bude venovať. 

 

 

V Novom Salaši, dňa 25.4.2018 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

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

      Martin Kallai 

 

 

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

        Štefan Ružička 

         

            

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

        Andrea Herteľová 

          zapisovateľka                    


