
Zápisnica č. 1/2017 
 

                         z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 10.3.2017 

v zasadačke obecného úradu o17,00 hod. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

Program: 
1. Otvorenie 

2. Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

3. Kontrola predchádzajúceho uznesenia  

4. Určenie overovateľov zápisnice 

5. Výzva na zateplenie kultúrneho domu – EÚ 

6. Výzva na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice – Ministerstvo vnútra 

7. Majetkové priznanie starostu, kontrolóra 

8. Plán akcií na rok 2017 

9. Cenník nájmu priestorov 

10. Rôzne – podané projekty (Karpatská nadácia, LESY SR, š.p., DM-Drogerie, VÚB banka), Lada 

Niva, vyúčtovanie maškarného plesu 
 

Otvorenie rokovania 1.zasadnutia  obecného zastupiteľstva v roku 2017, zahájila starostka obce Ing. Andrea 

Michalková.   
 

K bodu 1 – 3 

Starostka obce predniesla program rokovania Obecného zastupiteľstva, ktorý bol jednohlasne 

schválený. Overovatelia zápisnice a členovia návrhovej komisie boli jednohlasne schválení. Bolo 

odsúhlasená kontrola uznesenia z 13.12.2016.  

K bodu 4  

Za overovateľov zápisnice boli poverení Ing. Richard Hriš a Štefan Ružička.  

K bodu 5 

Starostka obce predložila členom OZ možnosť zúčastniť sa výzvy zameranej na zníženie 

energetickej hospodárnosti verejných budov. Členovia OZ súhlasia so zapojením našej obce do tejto 

výzvy.  

K bodu 6 

Starostka obce predložila členom OZ možnosť zúčastniť sa výzvy zameranej na rekonštrukciu 

hasičských zbrojníc z Ministerstva vnútra. Členovia OZ súhlasia so zapojením našej obce do tejto 

výzvy.  

K bodu 7 

Starostka obce informovala členov OZ o podaní svojho majetkového priznania do podateľne 

obecného úradu.  

K bodu 8 

Bol schválený plán akcií pre rok 2017. 

K bodu 9 

Členovia OZ jednohlasne odsúhlasili a schválili nový cenník výpožičky priestorov, nábytku, riadu 

a nový cenník cintorínskych poplatkov 

K bodu 10  

V bode Rôzne starostka obce predložila členom OZ zoznam projektov, ktoré podala: Karpatská 

nadácia – kamera, prístrešok na detské ihrisko, LESY SR – asfalt na hrabinu, DM-Drogerie-

vymaľovanie klubu, VÚB banka – obnova zvonice. 

 

V bode Rôzne členovia OZ jednohlasne odsúhlasili a schválili náklady na opravu LADA NIVA 

a náklady na občerstvenie a guľáš na jarnú brigádu. 

 

V tomto bode bola odsúhlasená aj výstavba RD na parcele č. 9, v k.ú. Nový Salaš, žiadateľ p. Juraj 



Stolár. 

 

V bode Rôzne bol spísaný aj záznam z prieskumu trhu na realizáciu webovej stránky obce 

a pravidelný webhosting a doménu. Víťazom ktorý predložil najnižšiu cenu bola spoločnosť wbx, 

s.r.o. Starostke obce udelili členovia OZ povinnosť podpísania zmluvy s touto spoločnosťou. 

 

Starostka obce informovala členov OZ o vyúčtovaní maškarného plesu, za výťažok z plesu sa 

obloží stena za spotrebičmi v kuchyni, dá sa spraviť vitrína do zasadačky a prístrešok nad kríž na 

cintoríne. Všetci členovia OZ s tým súhlasia. 

 

V bode Rôzne predniesla starostka obce Zmluvu o nájme, ktorú zaslala spoločnosť AGROPODNIK 

SLAMOZ Zemplínska Teplica pred uplynutím doby nájmu pôvodnej zmluvy. Všetci členovia OZ 

sa jednohlasne zhodli na tom, aby zmluva nebola podpísaná.  

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

 

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

      Ing. Richard Hriš 

 

 

 

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

        Štefan Ružička 

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

                   Ing. Andrea Michalková      

                                                  starostka obce Nový Salaš 


