
Zápisnica č. 1/2021 
 

                         z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 28.4.2021      

v zasadačke obecného úradu o18,00 hod. 

 
Prítomná: Ing. Andrea Michalková, starosta obce  

Prítomní poslanci: Veronika Tomková, Jaroslav Dibďák, Martin Kallai, Lukáš Jacko  

Ospravedlnení poslanci:  Ján Urban 

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. Plán akcií na rok 2021 – 690.výročie obce, 100.výročie DHZ 

6. Envirofond – Zvýšenie energetickej účinnosti verejnej budovy (projekt, stav.povolenie) 

7. MAS Hornád-Slanské vrchy – nové projekty, nové programovacie obdobie 

8. Oznámenie funkcií, činností a majetkových pomerov starostu obce, kontrolóra obce 

9. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2020 

10. Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie január-jún 2021 

11. Nájom potravín – dodatok k zmluve 

12. Sčítanie obyvateľstva – dotácia – čerpanie 

13. Stav obecnej komunikácie – cesta do kúta (hranica Šaková/Tobiáš) 

14. Cesta na Záhumní  

15. Celoplošné testovanie – náklady, príjmy 

16. NIVA  

17. Program rozvoja obce – predĺženie platnosti, Hodnotiaca správa o plnení  PRO  

18. Žiadosť o zníženie poplatku za TKO – Mattová, Pokus o zmier - Matta 

19. Rôzne 

 

 

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

zastupiteľstva v roku 2021. 

 

 

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, Matin Kallai, Lukáš Jacko 

Neprítomní: 0  

Za: 4 Veronika Tomková, Jaroslav Dibďák, Matin Kallai, Lukáš Jacko 

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, Matin Kallai, Lukáš Jacko 

Neprítomní: 0  

Za: 4 Veronika Tomková, Jaroslav Dibďák, Matin Kallai, Lukáš Jacko 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 
 

K bodu 5./ Plán akcií na rok 2021 – 690.výročie obce, 100. výročie DHZ 
 

Starostka obce predložila členom OZ plán akcií na rok 2021. Po rušnej debate bol plán akcií 

odsúhlasený nasledovne: 

 
Akcie v roku 2021 

3.7.2021   690. výročie založenia obce, 100. výročie založenia DHZ  

  8/2021    Futbal slobodní/ženatí 

10/2021 – Posedenie s dôchodcami 

12/2021 – Stretnutie so sv. Mikulášom 

 

Členovia OZ jednohlasne odsúhlasili zároveň aj čerpanie prostriedkov na oslavy obce nad rámec 

rozpočtu. Konkrétna výška bude stanovená v júli 2021. 

 
  Hlasovanie: 

Prítomní: 4 Veronika Tomková, Jaroslav Dibďák, Matin Kallai, Lukáš Jacko 

Neprítomní: 0  

Za: 4 Veronika Tomková, Jaroslav Dibďák, Matin Kallai, Lukáš Jacko 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 
K bodu 6./ Envirofond – Zvýšenie energetickej účinnosti verejnej budovy (projekt, stav. povolenie) 
 

Starostka obce informovala členov OZ o podanej žiadosti na Zvýšenie energetickej účinnosti 

verejnej budovy v obci, týkajúcej sa výmeny strechy na kultúrnom dome, zateplenia strechy, 

zateplenia obvodového plášťa kultúrneho domu, výmeny hasičských dverí, dverí na výleze na 

strechu, do vodárničky, okienok v potravinách a sklade a zateplenia obvodového plášťa materskej 

školy. Na uvedený projekt je už aj právoplatné stavebné povolenie a žiadosť bola v termíne podaná 

na Envirofond. Celková predpokladaná výška investície je 133.021,80 Eur.  

 
 

 

 



 

K bodu 7./ MAS Hornád-Slanské vrchy – nové projekty, nové programovacie obdobie 

 

Starostka obce informovala členov OZ o projekte z MAS-ky, a to konkrétne chodníka pred 

kostolom, ktorého realizácia vychádza na jún 2021. Zároveň starostka predložila členom OZ 

možnosť zapojenia sa aj do nových výziev. Na stretnutí MAS starostka nahlásila projekt zateplenia 

MŠ v obci Nový Salaš, o ktorý sa bude obec uchádzať v prípade, že zateplenie tejto budovy nebude 

schválené cez Envirofond. Pre ďalšie čerpanie peňazí z MAS-ky je potrebné súhlasiť so zaradením 

obce do územia pôsobnosti MAS. Členovia OZ jednohlasne odsúhlasili a schválili zaradenie obce 

Nový Salaš do územia pôsobnosti MAS Hornád-Slanské vrchy:  
 
  Hlasovanie: 

Prítomní: 4 Veronika Tomková, Jaroslav Dibďák, Matin Kallai, Lukáš Jacko 

Neprítomní: 0  

Za: 4 Veronika Tomková, Jaroslav Dibďák, Matin Kallai, Lukáš Jacko 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

K bodu 8./ Oznámenie funkcií, činností a majetkových pomerov starostu obce, kontrolóra 

obce 
 

Starostka obce informovala členov OZ, že do podateľne obecného úradu bolo podané jej 

Oznámenie funkcií, činností a majetkových pomerov a Oznámenie hlavného kontrolóra obce. 
 

K bodu 9./ Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2020 
 

Kontrolór obce Ing. Štefan Kacin informoval členov OZ o svojej činnosti v roku 2020 a predložil 

a prečítal Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2020. 
 

K bodu 10./ Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie január-jún 2020 

 

Starostka obce vyzvala hlavného kontrolóra, aby prečítal návrh Plánu kontrolnej činnosti na 

obdobie 1-6/2021. Členovia OZ jednohlasne odsúhlasili a schválili plán kontrolnej činnosti bez 

výhrad.  
 

  Hlasovanie: 

Prítomní: 4 Veronika Tomková, Jaroslav Dibďák, Matin Kallai, Lukáš Jacko 

Neprítomní: 0  

Za: 4 Veronika Tomková, Jaroslav Dibďák, Matin Kallai, Lukáš Jacko 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 K bodu 11./ Nájom potravín – dodatok k zmluve  
 

V bode 11 informovala starostka obce o ukončení platnosti dodatku k Zmluve o nájme s pani Orosovou pre 

priestory potravín. Členovia OZ jednohlasne odsúhlasili a schválili Dodatok k Zmluve o nájme, v ktorom sa 

nájom za rovnakých podmienok predlžuje o jeden rok od podpisu zmluvy.  

 



  Hlasovanie: 

 

Prítomní: 4 Veronika Tomková, Jaroslav Dibďák, Matin Kallai, Lukáš Jacko 

Neprítomní: 0  

Za: 4 Veronika Tomková, Jaroslav Dibďák, Matin Kallai, Lukáš Jacko 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

K bodu 12./ Sčítanie obyvateľstva – dotácia - čerpanie  
 

V bode 12 informovala starostka obce členov OZ o pridelenej dotácii pre sčítanie obyvateľstva a jej 

vyčerpaní. Z uvedenej sumy obec zakúpila mini notebook, projektor a plátno, ktoré vie obec využiť aj po 

samotnom sčítaní na rôzne podujatia.  

  

K bodu 13./ Stav obecnej komunikácie – cesta do kúta (hranica Šaková/Tobiáš) 

 

V bode 13 informovala starostka obce prítomných členov OZ o situácii, ktorá sa objavila pri geometrickom 

zameraní parcely pani Chomovej v kúte. Podľa uvedeného zamerania je na obecnej parcele umiestnené 

oplotenie, a to v dĺžke 37 m. Podľa uvedeného zamerania je aj parcela pani Šakovej posunutá v obecnej 

komunikácii. Po vzájomnej rozprave členovia OZ rozhodli o vyčlenení finančných prostriedkov na 

geometrické vytýčenie časti uvedenej parcely. Následne bude zvolané obecné zastupiteľstvo, kde sa 

rozhodne čo s uvedenou situáciou. Starostka obce predložila prítomným členom aj Žiadosť o povolenie 

odstránenia drobnej stavby – plota od MVDr. Tatiany Chomovej, ktorá navrhuje obci jeho bezplatné 

odstránenie. K uvedenej žiadosti sa obec vyjadrí až po vlastnom vytýčení parcely. Členovia OZ jednohlasne 

odsúhlasili a schválili geometrické vytýčenie parcely KN C č. 334/1 na hranici s pozemkom KN C č. 227/5 

a parcelami KN č. č. 81/2, 81/3, 81/4, 81/5: 

 
  Hlasovanie: 

 

Prítomní: 4 Veronika Tomková, Jaroslav Dibďák, Matin Kallai, Lukáš Jacko 

Neprítomní: 0  

Za: 4 Veronika Tomková, Jaroslav Dibďák, Matin Kallai, Lukáš Jacko 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

K bodu 14./ Cesta na Záhumní 

 

V bode 14 informovala starostka obce prítomných členov OZ o požiadavkách viacerých vlastníkov 

pozemkov na Záhumní ohľadne cesty, ktorú by využívala väčšina vlastníkov pozemkov na vstup k svojim 

parcelám. Starostka obce navrhla geometricky vytýčiť uvedenú parcelu, aby sa zistilo smerovanie parcely 

a stav oplotení parciel. Keďže je už schválené pokračovanie rekonštrukcie cesty III. triedy na Nový Salaš, je 

možné využiť vyfrézovaný asfalt práve ako podklad na uvedenú cestu. Členovia OZ jednohlasne odsúhlasili 

a schválili geometrické zameranie uvedenej parcely:  

 

 

 

 

 

 



  Hlasovanie: 

Prítomní: 4 Veronika Tomková, Jaroslav Dibďák, Matin Kallai, Lukáš Jacko 

Neprítomní: 0  

Za: 4 Veronika Tomková, Jaroslav Dibďák, Matin Kallai, Lukáš Jacko 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

K bodu 15./ Celoplošné testovanie – náklady, príjmy 

 

V bode 15 informovala starostka obce prítomných členov OZ o celkových nákladoch a príjmoch počas 

celoplošného testovania. Poďakovala všetkým zdravotníkom, administratívnym pracovníkom a členom DHZ 

Nový Salaš za ochotu pripraviť každé jedno testovanie.  

 

K bodu 16./ NIVA 

 

V bode 16 starostka obce informovala členov OZ, že o kúpu obecného auta zn. NIVA nikto neprejavil 

záujem. Členovia OZ sa zhodli na tom, že je potrebné znova uverejniť inzerát aj na internetovom bazári.  

 
K bodu 17./ Program rozvoja obce – predĺženie platnosti, Hodnotiaca správa o plnení PRO 

 

V bode 17 starostka obce informovala členov OZ o ukončení platnosti strategického dokumentu: Program 

rozvoja obce Nový Salaš a o potrebe predĺžiť jeho platnosť do roku 2023. Členovia OZ jednohlasne 

odsúhlasili a schválili predĺženie jeho platnosti do roku 2023. Zároveň sa schválila predložená hodnotiaca 

správa o plnení Programu rozvoja obce, ktorá sa zasiela na Úrad Košického samosprávneho kraja.  

 
  Hlasovanie: 

Prítomní: 4 Veronika Tomková, Jaroslav Dibďák, Matin Kallai, Lukáš Jacko 

Neprítomní: 0  

Za: 4 Veronika Tomková, Jaroslav Dibďák, Matin Kallai, Lukáš Jacko 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 
K bodu 18./ Žiadosť o zníženie poplatku za TKO – Mattová, Pokus o zmier – Matta  

 

V bode 18 starostka obce predložila členom OZ Žiadosť o zníženie poplatku za komunálny odpad a stavebný 

odpad od pani Moniky Mattovej, ktorá došla dňa 22.4.2021 poštou a list nazvaný Pokus o zmier od pána 

Petra Mattu, ktorý došiel mailom dňa 23.4.2021. 

 

VZN obce č. 4/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v § 10 uvádza 

možnosť zníženia poplatku a odpustenia poplatku za komunálny odpad, ak poplatník preukáže na základe 

podkladov, ktoré obec určí vo VZN, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo sa 

nezdržiaval v obci.  

 

Pani Monika Mattová žiada zníženie poplatku z dôvodu, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období 

nezdržiavala alebo sa nezdržiava na území obce Nový Salaš z dôvodov ktoré nie sú uvedené vo VZN č. 

4/2020. Starostka obce preto navrhla možnosť zmeny VZN, v ktorom sa rozšíria podklady pre zníženie 

poplatku a odpustenie poplatku, a to z dôvodov pandémie COVID-19, zákazu vychádzania a dlhodobej 

pracovnej neschopnosti.  

 



Po rozprave sa členovia OZ jednohlasne zhodli, že nesúhlasia so zmenou VZN  o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v časti týkajúcej sa zníženia a odpustenia poplatku 

a podkladov na preukázanie poplatníkov, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo 

nezdržiaval v obci, a to z dôvodu pandémie COVID-19, zákazu vychádzania a dlhodobej PN.  

 
Hlasovanie: 

Prítomní: 4 Veronika Tomková, Jaroslav Dibďák, Matin Kallai, Lukáš Jacko 

Neprítomní: 0  

Za: 0  

Proti: 4 Veronika Tomková, Jaroslav Dibďák, Matin Kallai, Lukáš Jacko 

Zdržal sa: 0  

 

V zmysle vyššie uvedeného obec nemôže vyhovieť žiadosti a starostka obce bola poverená 

informovať o uvedenom pani Moniku Mattovú. 

 

K listu pána Mattu mali viacerí poslanci OZ pripomienky, pretože podľa nich nemá náležitosti 

pokusu o zmier. Starostka obce bola poverená odpovedať pánovi Mattovi, že zriadenie vecného 

bremena bolo preverované už viackrát okresnou aj generálnou prokuratúrou a nikdy nebola zistená 

žiadna nezákonnosť v konaní obce. Obec sa už nebude vyjadrovať k podobným listom, je však 

potrebné informovať aj o skutočnosti, že vecné bremeno vzniklo zo zákona, a preto nie je 

v možnostiach obce ho zrušiť. Čo sa týka oplotenia pána Kacina (ktoré nie je na ceste): je len na 

zvážení orgánov obce – členov obecného zastupiteľstva, ako tento nesúlad medzi stavom užívacím 

a stavom právnym vysporiadajú. Oplotenie pána Kacina sa nijakým spôsobom netýka rodiny 

Mattovej. Vo veci náhrady škody, ktorú uvádza pán Matta, že mu mali spôsobiť „obyvatelia obce“ 

sa má obrátiť na uvedených ľudí, obec nezodpovedá za konanie priestupkov ľudí v obci. Za škodu 

vždy zodpovedá ten, kto škodu spôsobil.  
 

K bodu 19./ Rôzne  

 

V bode 19 Rôzne starostka obce predložila členom OZ myšlienku realizácie chodníka pri kostole, a to 

formou dotácie na farnosť. Členovia OZ diskutovali vzájomne o celkových možnostiach obce, o podaných 

projektoch a očakávanom spolufinancovaní, a tiež o výške sociálneho fondu. Po vzájomnej rozprave sa 

dohodli, že obec počká ako dopadne žiadosť na Envirofonde a neskôr sa k uvedenej myšlienke vráti.  

 

Členovia OZ poverili starostku obce požiadať Obec Slanskú Hutu o dotáciu k stravovaniu detí do MŠ na rok 

2021.  
 

V Novom Salaši, dňa 28.4.2021 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

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

   Veronika Tomková 

 

 

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

      Jaroslav Dibďák  

 

    

   

 



 

 

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

Ing. Andrea Michalková 

        zapisovateľka                    


