
Zápisnica č. 2/2020 
 

                         z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 11.5.2020      

v zasadačke obecného úradu o18,30 hod. 

 
Prítomná: Ing. Andrea Michalková, starosta obce  

Prítomní poslanci: Jaroslav Dibďák, Lukáš Jacko, Ján Urban  

Ospravedlnení poslanci:  Veronika Tomková, 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. Finančné výkazy za rok 2019, Individuálna účtovná závierka k 31.12.2019 

6. Dotácia DHZO na rok 2020 

7. Informácia o krátení rozpočtu na rok 2020 

8. Členstvo v Klube akcionárov VVAK, a.s. 

9. VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

10. MŠ – zápis detí, poplatky za MŠ 

11. Inventúrny súpis majetku – vyradenie nefunkčných tlačiarní a počítačov, inv.komisia 

12. Poistenie majetku OcÚ – info  

13. Kancelária OcÚ 

14. Podané projekty (Lesy SR, U.S.STEEL, Ministerstvo vnútra, Zbor väz.a justičnej stráže) 

15. Zámer prenájmu parcely KN E č. 2519 

16. Rôzne  
 

 

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

zastupiteľstva v roku 2020. 

 

 

K bodu 2./ Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Starostka obce dala hlasovať o programe 2. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva: 
 

  Hlasovanie: 

 

Prítomní: 3 Jaroslav Dibďák, Lukáš Jacko, Ján Urban 

Neprítomní: 2 Veronika Tomková, Matin Kallai, 

Za: 3 Jaroslav Dibďák, Lukáš Jacko, Ján Urban 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

K bodu 3./ Kontrola predchádzajúceho uznesenia 

Starostka obce informovala prítomných, že z predchádzajúcich uznesení vyplynula povinnosť starostky obce  

podpísať zmluvu na dotácie CVČ mimo obce a dodatok zmluvy na nájom priestorov pre prevádzku potravín 

s pani Orosovou. Tieto zmluvy boli starostkou obce podpísané.  
 
 



 

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

Zapisovateľ: Ing. Andrea Michalková 

Overovatelia zápisnice: p. Jaroslav Dibďák, p. Ján Urban  
 

  Hlasovanie: 

Prítomní: 3 Jaroslav Dibďák, Lukáš Jacko, Ján Urban 

Neprítomní: 2 Veronika Tomková, Matin Kallai, 

Za: 3 Jaroslav Dibďák, Lukáš Jacko, Ján Urban 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

 

K bodu 5./ Finančné výkazy za rok 2019, Individuálna účtovná závierka k 31.12.2019 
 

V tomto bode pani starostka informovala obecné zastupiteľstvo o finančných výkazoch za rok 2019. 

Obecné zastupiteľstvo nemalo výhrady k hospodáreniu za rok 2019. Výsledkom hospodárenia 

k 31.12.2019  je zisk vo výške 4 269,01 Eur.  
 

 
K bodu 6./ Dotácia DHZO na rok 2020 
 

Starostka obce informovala členov OZ o dotácii 3000,- Eur z ministerstva vnútra na zakúpenie a 

vybavenie hasičskej techniky, opráv a materiálne zabezpečenie hasičského príslušenstva. Poslanci 

jednohlasne odsúhlasili a schválili spolufinancovanie vo výške 5%. O pripísaní sumy 3000,- Eur 

informovala starostka obce predsedu DHZ v mesiaci 4/2020.  

 
 

  Hlasovanie: 

Prítomní: 3 Jaroslav Dibďák, Lukáš Jacko, Ján Urban 

Neprítomní: 2 Veronika Tomková, Matin Kallai, 

Za: 3 Jaroslav Dibďák, Lukáš Jacko, Ján Urban 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

 K bodu 7./ Informácia o krátení rozpočtu na rok 2020 
 
 

Starostka obce informovala členov OZ o krátení rozpočtu na rok 2020, ktorá je k dnešnému dňu cca. o 7-8% 

menej oproti schválenému ročnému rozpočtu. V prípade uvedeného krátenia počas roka 2020 ide o čiastku 7 

632,38 Eur. Uvedenú čiastku je potrebné nájsť v jednotlivých položkách schváleného rozpočtu a pripraviť sa 

na nečerpanie týchto položiek. Členovia OZ súhlasili hlavne s nečerpaním prostriedkov na všetky 

spoločenské akcie, brigády v roku 2020, nákup kopírovacieho stroja, všeobecný materiál na verejné 

osvetlenie, geometrický plán, údržbu prevádzkových prístrojov. V prípade prevádzky MŠ sa členovia OZ 

zhodli na udržaní prevádzky v prípade možnosti jej otvorenia, ale krátení všetkých nákladov na 

reprezentačné-MŠ.  

 



  Hlasovanie: 

 

Prítomní: 3 Jaroslav Dibďák, Lukáš Jacko, Ján Urban 

Neprítomní: 2 Veronika Tomková, Matin Kallai, 

Za: 3 Jaroslav Dibďák, Lukáš Jacko, Ján Urban 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

K bodu 8./ Členstvo v Klube akcionárov VVAK, a.s. 

 
Starostka obce predložila členom OZ možnosť obce stať sa členom v Klube akcionárov VVAK, a.s., ktorý 

by zastupoval obec v prípade jednaní so spoločnosťou VVAK, a.s., v ktorej obec je akcionárom. Členovia 

OZ berú na vedomie informácie starostky obce.  

 

 

K bodu 9./ VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb 
 

Starostka obce informovala členov OZ o povinnosti obce mať prijaté VZN o určení pravidiel času 

predaja v obchode a času prevádzky služieb. Návrh uvedeného VZN bol zverejnený na úradnej 

tabuli obce od 27.4.2020. Členovia OZ jednohlasne odsúhlasili a schválili VZN o určení pravidiel 

času predaja v obchode a času prevádzky služieb.  

 
  Hlasovanie: 

 

Prítomní: 3 Jaroslav Dibďák, Lukáš Jacko, Ján Urban 

Neprítomní: 2 Veronika Tomková, Matin Kallai, 

Za: 3 Jaroslav Dibďák, Lukáš Jacko, Ján Urban 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

K bodu 10./ MŠ – zápis detí, poplatky za MŠ 

 

Starostka obce informovala členov OZ o prebiehajúcom zápise detí do MŠ a prihláškach detí do MŠ 

v obci. Keďže kapacita škôlky je obmedzená, nie je možné prijať viaceré deti. Všetci členovia OZ 

sa jednohlasne zhodli, že uprednostňované budú hlavne deti s trvalým pobytom v obci Nový Salaš. 

Členovia OZ jednohlasne odsúhlasili a schválili poplatok za réžiu 18,- Eur pre každé dieťa aj počas 

zatvorenia materskej školy do konca školského roka 2019/2020, keďže je nevyhnutné pokryť 

režijné náklady materskej školy.  

 
  Hlasovanie: 

 



Prítomní: 3 Jaroslav Dibďák, Lukáš Jacko, Ján Urban 

Neprítomní: 2 Veronika Tomková, Matin Kallai, 

Za: 3 Jaroslav Dibďák, Lukáš Jacko, Ján Urban 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 
 

 K bodu 11./ Inventúrny súpis majetku – vyradenie nefunkčných tlačiarní a počítačov, 

inv.komisia 
 

Starostka obce požiadala členov OZ o zriadení inventúrnej komisie pre vyradenie nefunkčných 

tlačiarní a počítačov, ktoré sú uložené v sklade pri školskej výdajni. Za členov inventúrnej komisie 

boli určení p. Jaroslav Dibďák a p. Martin Kallai. Inventúra prebehne v mesiaci jún 2020. 
 

K bodu 12./ Poistenie majetku OcÚ – info 
 

V bode 12 informovala starostka obce o podpísaní dodatku k poistnej zmluve majetku obce. Dopoistená bola 

MŠ, obecné komunikácie do Kúta a na Hrabinu, obecné rigoly. 

 

 

K bodu 13./ Kancelária OcÚ 

 
V bode 13 informovala starostka obce o potrebe rekonštrukcie obecného úradu, keďže len v tejto miestnosti 

nie sú prerobené rozvody elektrickej energie. Keďže terajšia situácia je dosť zložitá, s rekonštrukciou 

kancelárie sa počká podľa finančnej situácie a výšky zaslaných podielových daní štátom.   

 

 

K bodu 14./ Podané projekty (Lesy SR, U.S.STEEL, Ministerstvo vnútra, Zbor väz.a justičnej 

stráže) 
 

V bode Rôzne informovala starostka obce členov OZ o podaných projektoch na LESY SR, U.S.STEEL, 

Ministerstvo vnútra a o možnosti zamestnania ľudí cez Zbor väzenskej a justičnej stráže.  

 

 

K bodu 15./ Zámer prenájmu parcely KN E č. 2519 

 

V bode Rôzne informovala starostka obce členov OZ o parcele KN E č. 2519, ktorá je vo vlastníctve obce 

a navrhla uvedenú parcelu prenajať, keďže v momentálnej situácii je využitie parcely z hľadiska obce 

nulové. Členovia OZ jednohlasne odsúhlasili a schválili zámer prenájmu z hľadiska osobitného zreteľa pre 

spoločnosť AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o. Zemplínska Teplica, keďže uvedená spoločnosť už mnoho 

rokov hospodári na väčšine pozemkov v katastrálnom území obce Nový Salaš a na uvedenú parcelu berie aj 

dotácie na hospodárenie.  

 

Zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre AGROPODNIK SLAMOZ spol. 

s r.o. so sídlom Hlavná 480, 076 64 Zemplínska Teplica v súlade s § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 

Z. z. o majetku obce v znení neskorších predpisov parcely KN-E č. 2519, trvalý trávny porast, o výmere 

22 488 m2 ,zahrňujúce parcely KN C č. 210/1, 215/1, 215/2, 314/2, evidovanej na liste vlastníctva č. 216 vo 

vlastníctve obce Nový Salaš v katastrálnom území Nový Salaš. 
 

Odôvodnenie: Predmetná parcela bola na základe Protokolu č. 02226/2019-UVOP-U00103/19.00 dňa 

24.9.2019 odovzdaná obci od Slovenského pozemkového fondu. Zápis parcely na LV č. 216 bol vykonaný 

Okresným úradom Košice-okolie, katastrálny odbor dňa 4.11.2019. Nadobúdateľ riadne hospodári na 

väčšine pozemkov v katastrálnom území obce Nový Salaš a na uvedené parcely berie aj dotácie pre 

hospodárenie.   



 

Tento prevod bude realizovaný za cenu stanovenú obecným zastupiteľstvom po zverejnení zámeru previesť 

uvedený majetok týmto spôsobom na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce Nový Salaš a to až 

do doby uzatvorenia Zmluvy o nájme nehnuteľnosti. 
 

 

Hlasovanie: 

 

Prítomní: 3 Jaroslav Dibďák, Lukáš Jacko, Ján Urban 

Neprítomní: 2 Veronika Tomková, Matin Kallai, 

Za: 3 Jaroslav Dibďák, Lukáš Jacko, Ján Urban 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

K bodu 16./ Rôzne 

 

V bode Rôzne navrhla starostka obce členom OZ, aby každý člen zrealizoval oddychové miesto v okolí 

Salaša, čím by vzniklo 5 oddychových zón – posedení pre obyvateľov obce. Po diskusii navrhli členovia OZ, 

aby sa spravilo len jedno posedenie, a to na Kašeľačke, s čím starostka obce súhlasila.  

 

Starostka obce informovala členov OZ o sčítaní obyvateľstva, ktoré bude prebiehať od 1.6.2020 do 

12.2.2021.  

 

Členovia OZ vyjadrili svoju nespokojnosť s hospodárením SHR Pavlíková, keďže hovädzí dobytok je vkuse 

uteká z oplotení a bol predložení návrh, aby sa voda, na ktorú je napojená SHR Pavlíková zavrela. Starostka 

obce bude kontaktovať p. Pavlíkovú a zistí aký je stav vody v rezervoári. V prípade, že je v rezervoári málo 

vody, upozorní p. Pavlíkovú, aby vodu, ktorá prechádza cez parcelu, ktorú má v nájme nevyužívala pre 

dobytok. V prípade, že sa problém nevyrieši, bude pani Pavlíková pozvaná na nasledujúce zasadnutie OZ.  

 

Pán Jaroslav Dibďák predniesol návrh na realizáciu Multifunkčného ihriska v obci. Starostka obce v tom 

nevidí problém, keďže už niekoľko rokov sa snaží získať nejakú parcelu pre uvedené ihrisko. Čo je však 

veľký problém, keďže parcely sú v podielových vlastníctvach viacerých ľudí.  

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

 

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

      Jaroslav Dibďák 

 

 

 

 

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

            Ján Urban  

 

 

 

          

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

Ing. Andrea Michalková 

        zapisovateľka                    


