
Zápisnica č. 4/2019 
 

                         z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 5.9.2019      

v zasadačke obecného úradu o 19,30 hod. 

 
Prítomná: Ing. Andrea Michalková, starosta obce  

Prítomní poslanci: Veronika Tomková, Ján Urban, Jaroslav Dibďák, Lukáš Jacko,  

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. MŠ poplatky 

6. MŠ pracovný poriadok pre predag. a nepedagogických zamestnancov 

7. MŠ fin.príspevok na podporu vytváranie prac.miest ÚPSVaR (výdajňa) 

8. MŠ pracovná zdravotná služba, BOZP, Zmluva o dodávke stravy 

9. DPO dotácia – vyúčtovanie 

10. Ukončenie volebného obdobia hlavného kontrolóra – stanovenie termínu volieb, volebná komisia, 

pracovné podmienky 

11. Rôzne 

 

 

K bodu 1./ Otvorenie zasadnutia  
Starostka obce Ing. Andrea Michalková privítala prítomných na piatom riadnom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva. 
 

 

K bodu 2./ Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Starostka obce dala hlasovať o programe 5. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva: 
 

  Hlasovanie: 

Prítomní: 4 Veronika Tomková, Ján Urban, Jaroslav Dibďák, Lukáš Jacko,  

Neprítomní: 1 Matin Kallai 

Za: 4 Veronika Tomková, Ján Urban, Jaroslav Dibďák, Lukáš Jacko 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

K bodu 3./ Kontrola predchádzajúceho uznesenia 

Starostka obce informovala prítomných členov OZ o zakúpení materiálno-technického vybavenia pre 

DHZO. Konkrétne vysvetlenie bude náplňou bodu č. 9. 

 

 

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

Zapisovateľ: Ing. Andrea Michalková 

Overovatelia zápisnice: p. Veronika Tomková, p. Lukáš Jacko 
 

  

 

 
 

 

 



 Hlasovanie: 

Prítomní: 4 Veronika Tomková, Ján Urban, Jaroslav Dibďák, Lukáš Jacko,  

Neprítomní: 1 Matin Kallai 

Za: 4 Veronika Tomková, Ján Urban, Jaroslav Dibďák, Lukáš Jacko 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

K bodu 5./ MŠ poplatky 

Starostka obce informovala členov OZ o podpísanej zmluve na dovoz stravy pre MŠ so Základnou školou 

Slanec. Po diskusii o výške réžie na stravu, ktorá je vo výške 2,10 Eur/na 1 obed, členovia OZ rozhodli, že 

obec bude žiadať obec Slanec o zníženie réžie a zároveň  bude žiadať obec Slanská Huta o podieľaní sa na 

réžii podľa počtu detí z obce Slanská Huta.    

 

K bodu 6./ MŠ pracovný poriadok pre pedag. a nepedagogických zamestnancov 

V tomto bode starostka obce predložila členom OZ k nahliadnutiu pracovný poriadok pre 

pedagogických a nepedagogických zamestnancov. 
 

K bodu 7./ MŠ finančných príspevok na  podporu vytvárania prac.miest ÚPSVaR (výdajňa) 

Starostka obce informovala členov OZ o podpísaní zmluvy na pracovnú pozíciu pomocného 

pracovníka vo výdajni s Úradom práce, soc.vecí a rodiny, a to na 20 mesiacov. 
 

K bodu 8./ MŠ pracovná zdravotná služba, BOZP, Zmluva o dodávke stravy 

Starostka obce informovala členov OZ o personálnom obsadení miest v materskej škole, o povinnosti 

zabezpečenia zmluvy na zdravotnú službu, školení BOZP a podpísanej zmluve o dodávke stravy. 

 

K bodu 9./ Dotácia DHZO na rok 2019 

Starostka obce informovala členov OZ o vyčerpaní dotácie DHZO, o zakúpení skriniek do hasičskej 

zbrojnice, rovnošiat, krtka, snehových reťazí na iveco, hadíc a príslušenstva. Starostka obce 

informovala, že z dotácie boli použité finančné prostriedky na servisnú prehliadku, STK a Emisnú 

kontrolu Iveca.   
 

K bodu 10./ Ukončenie volebného obdobia hlavného kontrolóra – stanovenie termínu volieb, volebná 

komisia, pracovné podmienky 

 

V bode 10 informovala starostka obce členov OZ o blížiacom sa ukončení volebného obdobia hlavného 

kontrolóra obce, ktorým je 30.11.2019. V zmysle povinnosti Obecného zastupiteľstva v Novom Salaši v 

súlade s §18a  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je potrebné vyhlásiť 

deň nových volieb a prijať príslušné uznesenia. Starostka obce predniesla návrh na uznesenie, ktorý bol 

jednohlasne odsúhlasený a schválený, v znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Novom Salaši v súlade s §18a  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov 

 

        A/ Vyhlasuje 

 

deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Nový Salaš , a to 27.11. 2019  o 18:00 hod. v zasadačke 

obecného úradu v Novom Salaši / v rámci zasadnutia obecného zastupiteľstva/ 

 

Kvalifikačné predpoklady kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra- ukončené minimálne úplné 

stredné vzdelanie 

 

 

 

 

 

 



 

B/ Schvaľuje 

 

pracovný úväzok hlavného kontrolóra v rozsahu 1,33 % úväzku 

 

C/ Určuje 

 

1. náležitosti prihlášky na výkon funkcie hlavného kontrolóra Obce Nový Salaš : 

1.1 Osobné údaje: – meno, priezvisko, titul – dátum narodenia – bydlisko  – kontaktné  

      údaje (mail, telefón) 

1.2. Dosiahnuté najvyššie vzdelanie 

1.3. Prax v samospráve (počet rokov a pozície), prax v kontrole 

1.4. Informácia o podnikaní, alebo vykonávaní inej zárobkovej činnosti, členstve v riadiacich, 

kontrolných, alebo dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť 

1.5.Absolvované vzdelávania so zameraním na úsek kontroly  

Termín predloženia prihlášok s prílohami: do 13.11.2019, do 12:00 hod. 
Adresa doručenia prihlášky: 

Obec Nový Salaš, Obecný úrad Nový Salaš č. 75, 044 17 Slanec  

Kandidát zadnú stranu obálky označí textom  „Voľba hlavného kontrolóra -  neotvárať“ 
Súčasťou prihlášky sú: 

 profesijný životopis s prehľadom doterajšej pracovnej praxe s uvedením pracovnej pozície, 

 overená fotokópia dokladu o vzdelaní, 

 čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, 

 súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

2. funkčné obdobie hlavného kontrolóra začína dňom 1.12.2019 

 

3. Spôsob voľby hlavného kontrolóra obce: verejným hlasovaním o každom kandidátovi zvlášť 
 

 
K bodu 11./ Rôzne 

V bode Rôzne informovala starostka obce členov OZ o podpísaní zmluvy na dodávku pitného režimu pre 

materskú školu, kde nájom za prístroj je 1,- Eur/ročne. 

 

V Novom Salaši, dňa 5.9.2019 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

 

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

      Veronika Tomková 

 

 

 

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

        Lukáš Jacko 

 

         

            

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

Ing. Andrea Michalková 

        zapisovateľka                    


