
Zápisnica č. 3/2022 
 

                         z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 11.7.2022      

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:  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. Určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obci 

6. Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva pre roky 2022-2026 

7. Určenie pracovného úväzku starostu obce pre obdobie na roky 2022-2026 

8. VZN o výške príspevku na úhradu nákladov v MŠ 

9. Stanovisko hlavného kontrolóra za rok 2021 k záverečnému účtu, Záverečný účet za rok 2021 

10. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 2. polrok 2022 

11. Úprava rozpočtu na rok 2022 (elektrina, MŠ, dotácie) 

12. Právna analýza JUDr. Jozef Sotolář, PhD.  

13. Úrad KSK – postúpenie podania sťažnosť 

14. Rôzne (podaný projekt na Envirofond) 

 

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

zastupiteľstva v roku 2022. 
 

K bodu 2./ Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Starostka obce dala hlasovať o programe 3. 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 na základe predchádzajúceho uznesenia bolo začaté verejné 

obstarávanie na rekonštrukciu komunikácie a podpísaná kúpno-predajná zmluva na predaj automobilu 

NIVA. 
 

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. Ján Urban 

    

 

 

 



 

 

 

 

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./ Určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí  
 

Starostka obce informovala členov OZ o nutnosti schválenia volebných obvodov pre voľby do 

orgánov samosprávy obcí. Členovia OZ jednohlasne odsúhlasili a schválili 1. volebný obvod.  

 
   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./ Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva pre roky 2022-2026  
 

Starostka obce informovala členov OZ o nutnosti schválenia počtu poslancov obecného 

zastupiteľstva pre roky 2022-2026. Členovia OZ jednohlasne odsúhlasili a schválili počet poslancov 

obecného zastupiteľstva: 5. 

 
   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 7./ Určenie pracovného úväzku starostu obce pre obdobie na roky 2022-2026 
 

Starostka obce informovala členov OZ o nutnosti schválenia pracovného úväzku budúceho starostu 

obce pre roky 2022-2026. Členovia OZ jednohlasne odsúhlasili a schválili 80 % - ný úväzok pre 

budúceho starostu obce na roky 2022-2026.  

   

 



   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 8./ VZN o výške príspevku na úhradu nákladov v MŠ 
 

Starostka obce predložila členom OZ návrh VZN o výške príspevku na úhradu nákladov v MŠ. 

Vzájomne sa diskutovalo o potrebe zvýšenia réžie, hlavne príplatku ku strave a finančného pásma 

pre nákup potravín na jedno jedlo, keďže už teraz obec na stravu detí dopláca. Členovia OZ 

jednohlasne odsúhlasili a schválili návrh VZN, ktorým sa odsúhlasuje 3. finančné pásmo pre deti 

MŠ a príplatok ku strave vo výške 1,- Eur/obed/dieťa/deň.  

 
   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 9./ Stanovisko hlavného kontrolóra za rok 2021 k záverečnému účtu, Záverečný účet 

za rok 2021  
 

V tomto bode starostka obce predložila členom OZ Záverečný účet Obce Nový Salaš za rok 2021. 

Obecné zastupiteľstvo nemalo výhrady k záverečnému účtu a k hospodáreniu za rok 2021. 

Výsledkom hospodárenia k 31.12.2021 je prebytok finančných prostriedkov na účtoch vo výške 

11.932,36 Eur. Následne hlavný kotrolór Ing. Štefan Kacin predložil stanovisko k záverečnému 

účtu obce a hospodáreniu obce za rok 2021 a zhodnotil, že účtovná závierka bola vykonaná podľa 

zákona o účtovníctve a vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu 

obce k 31.12.2021 a výsledok hospodárenia za uvedený rok je v súlade so zákonom o účtovníctve. 

Kontrolór obce odporučil zastupiteľstvu schváliť záverečný účet bez výhrad a prebytok ročného 

rozpočtového hospodárenia v sume 11.932,36 Eur použiť na tvorbu rezervného fondu. Následne 

prebehlo hlasovanie za schválenie záverečného účtu obce a hospodárenia za rok 2021 bez výhrad a 

schválenie prebytku z ročného hospodárenia na tvorbu rezervného fondu. 

 
   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 10./ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 2. polrok 2022 

 

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

obdobie 6-12/2022. Starostka obce navrhla doplnenie plánu o body preverenia týkajúce sa právneho 

vzťahu pozemkov pod futbalovým ihriskom a rezervoára. Členovia OZ jednohlasne odsúhlasili 

a schválili plán kontrolnej činnosti bez výhrad.  
 

   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./ Úprava rozpočtu na rok 2022 (elektrina, MŠ, dotácie) 
 

V tomto bode starostka obce predložila členom OZ úpravu rozpočtu, a to v dôsledku zvýšenia 

výdavkových položiek: elektrická energia, servis tepelného čerpadla, právne služby, PHM – 

humanitárna pomoc, materiál verejné priestranstvo, pieskovisko, PHM-palivá kosenie, žiadosť 

o záverečné vyúčtovanie PPA Dom smútku, MŠ – odmeny zo zákona, doplatok k platu MŠ. 

Členovia OZ jednohlasne odsúhlasili a schválili navrhovanú 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 12./ Právna analýza JUDr. Jozef Sotolář, PhD. 
 

V tomto bode starostka obce predložila členom OZ právnu analýzu, ktorú spracovala advokátska 

kancelária Doc. JUDr. Jozefa Sotolářa, PhD. ohľadom miestnej komunikácie do kúta. Členovia OZ 

sa s ňou v plnom rozsahu stotožňujú a znova je zdôraznený cieľ zachovať cestu do kúta prejazdnú. 

Starostka obce informovala členov OZ o trestných oznámeniach, ktoré boli podávané na starostku 

obce od r. Mattovej, o úradných záznamoch a záznamoch z polície, ktoré boli spísané po návštevách 

r. Mattovej na obecnom úrade.  

 

K bodu 13./ Úrad KSK – postúpenie podania sťažnosť 

 

V tomto bode starostka obce predložila členom OZ postúpenie podania od Úradu KSK – Sťažnosť 

na starostku obce Nový Salaš. Starostka obce prečítala prítomným sťažnosť pána V.Štullera. 

Členovia OZ konštatovali, že v liste sú uvedené len klamstvá, ktorých cieľom je vrhať zlé meno 

nielen na starostku obce ale aj členov obecného zastupiteľstva. Členovia OZ odporúčajú oznámiť p. 

Štullerovi, že obec dospela k záveru, že nejde o sťažnosť a bude založené do spisového materiálu 

týkajúceho sa zákonného vecného bremena. Pokiaľ ide o ďalšie uvádzané podnety na zlepšenie 

práce a činnosti obce  (o tom, čo sa deje v obci) týmito sa obec priebežne zaoberá a bude zaoberať 

podľa dostupnosti finančných zdrojov a možností a v súlade so schváleným rozpočtom. Členovia 

OZ podotkli, že ide o zjavnú snahu zvrátiť stav, ktorý vznikol zo zákona a preto má možnosť 

domáhať sa uvedených nárokov v rámci súdneho, resp. súdnych konaní.     

 

K bodu 14./ Rôzne (podaný projekt na Envirofond) 

 

V tomto bode starostka obce informovala členov OZ o podanom projekte na Envirofond – znova 

zateplenie KD a MŠ, o podanom projekte na zavedenie WIFI v obci.  

 

V bode Rôzne vystúpil p. Lukáš Jacko s dotazom na zarastené parcely – Pažica, Šipšír, Paprec 

a s nutnosťou, aby sa uvedené pozemky vo vlastníctve obyvateľov pokosili a vyčistili. Starostka 

obce zistí, kto má uvedené pozemky v nájme a bude sa urgovať náprava.  

 

Pred členmi OZ vystúpil p. Ladislav Munka, ktorý predniesol členom OZ záznamy z Pozemno-

knižnej vložky č. 13, ktorá dokazuje, že cesty na Močidlá vždy existovali a dve cesty neprešli do 

vlastníctva obce a rovnako aj parcela, kde bol židovský cintorín.  Informoval členov OZ o krokoch, 

ktoré podnikol ako obyvateľ tejto obce.  

 

 

 

 

V Novom Salaši, dňa 11.7..2022 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

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

      Veronika Tomková 

 

 

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

            Ján Urban 

 

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

Ing. Andrea Michalková 

        zapisovateľka               


