
Zápisnica č. 1/2018 
 

                         z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 10.12.2018      

v zasadačke obecného úradu o18,00 hod. 

 
Prítomná: Ing. Andrea Michalková, starosta obce  

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

Ospravedlnení poslanci:   

Neospravedlnení poslanci:  Martin Kallai 

Ostatní prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

3. Kontrola predchádzajúceho uznesenia  

4. Určenie overovateľov zápisnice 

5. Návrh rozpočtu na rok 2019 

6. VZN o miestnych daniach, VZN o miestnom poplatku za KO  

7. Výsledok ŠSD stavebné úpravy miestnej komunikácie Cesta do kúta – Oznámenie o výsledku 

(podnet Krajská prokuratúra Košice,  Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky) – 

postúpenie podania p. Mattová 

8. ŠSD rodinný dom Michalková – Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky, Slovenská 

stavebná inšpekcia – postúpenia podania p. Matta 

9. JPÚ vysporiadanie pozemku pod stavbou C-KN č. 74/2 – Rozhodnutie Okresný úrad Košice-okolie, 

pozemkový a lesný odbor 

10. Úprava rozpočtu 

11. Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie január – jún 2019 

12. Rôzne (stav realizácie MŠ)  

13. Záver 

 

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

zastupiteľstva. 

 

K bodu 2./ Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Starostka obce dala hlasovať o programe 1. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva: 
 

  Hlasovanie: 

 

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

Neprítomní: 1 Martin Kallai 

Za: 4 Veronika Tomková, 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 nevyplynuli žiadne povinnosti.  
 

 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. Jaroslav Dibďák  

 
Hlasovanie: 

 

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

Neprítomní: 1 Martin Kallai 

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

K bodu 5./ Návrh rozpočtu na rok 2019 

 

Starostka obce predložila členom OZ návrh rozpočtu na rok 2019. Položkovito sa prebehol celý rozpočet 

a po vzájomnej diskusii členovia OZ jednohlasne odsúhlasili a schválili rozpočet na rok 2019. 

 
Hlasovanie: 

 

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

Neprítomní: 1 Martin Kallai 

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 
K bodu 6./ VZN o miestnych daniach, VZN o miestnom poplatku za KO 

 

Starostka obce informovala členov OZ o platnom VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za KO. 

Predložila členom OZ prehľad poplatkov, ktoré obec platí za vývoz TKO spoločnosti KOSIT a.s. Po 

vzájomnej diskusii všetci členovia OZ dospeli k záveru, že nie je potrebné meniť výšku poplatkov a sadzieb 

v miestnych daniach a miestnom poplatku za KO. 

 

 K bodu 7./ Výsledok ŠSD stavebné úpravy miestnej komunikácie Cesta do kúta – Oznámenie 

o výsledku 

 

Starostka obce informovala členov OZ o výsledku vykonaného štátneho stavebného dohľadu na časti 

miestnej komunikácie, ktorý bol vykonaný dňa 11.9.2018 s výsledkom: Realizáciou stavebných úprav na 

miestnej komunikácii nedošlo k porušeniu stavebného zákona. V predmetnej komunikácii sa nenachádza 

žiadna drobná stavba oplotenie. Starostka obce informovala členov OZ o podaní podnetu pani Mattovej 

v uvedenej veci na Krajskú prokuratúru Košice.  

 

 

 

 

 



 

 

 

K bodu 8./ ŠSD rodinný dom Michalková – Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky, 

Slovenská stavebná inšpekcia – postúpenia podania p. Matta 
 

Starostka obce informovala členov OZ podanom podnete pána Mattu na výkon štátneho stavebného dohľadu 

ako na príslušný stavebný úrad, ako aj na Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky, týkajúce 

sa rekonštrukcie rodinného domu starostky obce Ing. Andrey Michalkovej. Starostka obce informovala 

členov OZ, že poverila týmto ŠSD Ing. Viliama Guľu dňa 5.11.2018. Keďže postúpenie podania 

z Okresného úradu znova na obec sa pánovi Mattovi nepozdáva, žiadal o výkon ŠSD aj Slovenskú stavebnú 

inšpekciu.  

 

Starostka obce predložila členom OZ právoplatné stavebné povolenie, projekt a doklady, na základe ktorých 

bola realizácia jej stavby uskutočňovaná. Predložila aj doklady a komplet agendu spolu s kolaudáciou 

stavby. 

 

Označila vyjadrenie pána Mattu, že podľa jeho informácií si obyvatelia obce menia strechy a zobytňujú svoje 

podkrovia bez stavebných povolení za čisté ohováranie a špinenie dobrého mena tejto obce. Obec Nový 

Salaš aj keď je maličkou obce si plní svoje zákonné povinnosti. Pred členmi OZ starostka obce uviedla, že ak 

budú pokračovať takéto ohovárania, podá na pána Mattu trestné stíhanie za poškodzovanie dobrého mena 

nielen seba, ale aj tejto obce.  

 

 

K bodu 9./ JPÚ vysporiadanie pozemku pod stavbou C-KN č. 74/2 – Rozhodnutie Okresný úrad 

Košice-okolie, pozemkový a lesný odbor 

 

V bode 9 starostka obce predložila rozhodnutie Pozemkového a lesného odboru o zastavení JPÚ 

vysporiadania pozemku pod stavbou C-KN č. 74/2. Členovia OZ sa dohodli na pokračovaní postupu 

vysporiadania.  

 

 

K bodu 10./ Úprava rozpočtu  

V bode 10 starostka obce predložila členom OZ úpravu rozpočtu za rok 2017, a to v dôsledku príjmových 

položiek, a to dotácii ktoré dostala obec z Ministerstva vnútra, Ministerstva financií, od spoločnosti LESY 

SR, a v dôsledku výdavkových položiek – voľby do samosprávy obcí. Členovia OZ jednohlasne odsúhlasili 

a schválili úpravu rozpočtu.  

 
  Hlasovanie: 

 

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

Neprítomní: 1 Martin Kallai 

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 
 

 

 

 

 



K bodu 11./ Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie január – jún 2019 

 

V bode 11 predložil kontrolór obce Ing. Štefan Kacin návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie mesiacov 

január-jún 2019. Členovia OZ jednohlasne odsúhlasili a schválili plán kontrolnej činnosti.  

 
  Hlasovanie: 

 

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

Neprítomní: 1 Martin Kallai 

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

K bodu 12./ Rôzne (MŠ – stav realizácie) 

V bode 12 informovala starostka obce o prebiehajúcich prácach na materskej škole, o riešení vykurovania 

v priestoroch materskej školy a o poskytnutej dotácii 12.000,- Eur z úradu vlády na rekonštrukciu priestorov 

pre MŠ.  

 

 

 

V Novom Salaši, dňa 10.12.2018 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

 

 

 

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

      Veronika Tomková 

 

 

 

 

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

        Jaroslav Dibďák 

 

         

   

 

 

 

          

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

Ing. Andrea Michalková 

        zapisovateľka                    


