
Zápisnica č. 1/2023 
 

                         z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 9.2.2023     

v zasadačke obecného úradu o17:30 hod. 

 
Prítomná: Mgr. Martina Pachová, starosta obce  

Prítomní poslanci: Marianna Hiblár-Perunová,  Mgr. Barbara Hereľová, Martin Herteľ, Štefan Ružička 

Ospravedlnení poslanci:  Sarah Kallaiová 

Neospravedlnení poslanci:   
Ostatní prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. VSE – faktúry za rok 2022, zálohové platby na rok 2023 

5. Plán akcií na rok 2023  

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

7. Čerpanie úveru za účelom prefinancovania schváleného projektu ,,Zvýšenie energetickej 

účinnosti verejnej budovy v obci Nový Salaš – budova Materskej školy 

8. Nájom potravín – Dodatok k zmluve  

9. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 

10. Rôzne 

11. Diskusia 

12. Záver 
 

 

K bodu 1./ Otvorenie zasadnutia  
Starostka obce Mgr. Martina Pachová privítala prítomných na prvom riadnom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva v roku 2023. 

 

K bodu 2./ Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

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

   Hlasovanie: 

 

Prítomní: 
4 

Marianna Hiblár-Perunová,  Mgr. Barbara Hereľová, Martin Herteľ, 

Štefan Ružička 

Neprítomní: 1 Sarah Kallaiová 

Za: 
4 

Marianna Hiblár-Perunová,  Mgr. Barbara Hereľová, Martin Herteľ, 

Štefan Ružička 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 
 

 

K bodu 3./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  
Starostka obce určila zapisovateľa a overovateľov zápisnice nasledovne: 

Zapisovateľ: Mgr. Martina Pachová 

Overovatelia zápisnice: Marianna Hiblár-Perunová, Štefan Ružička 

    

 

 

Hlasovanie: 



 

Prítomní: 
4 

Marianna Hiblár-Perunová,  Mgr. Barbara Hereľová, Martin Herteľ, 

Štefan Ružička 

Neprítomní: 1 Sarah Kallaiová 

Za: 
4 

Marianna Hiblár-Perunová,  Mgr. Barbara Hereľová, Martin Herteľ, 

Štefan Ružička 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

K bodu 4./ VSE faktúry za  rok 2022 a zálohové platby na rok 2023 
 

Starostka obce predložila členom OZ prehľad  spotreby za rok 2022, rozpis platieb za dodávky na 

nasledujúce obdobie 2023. Informovala členov OZ, že aj naša obec sa zapojila do Výzvy na 

predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na prekrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia 

cien plynu a elektriny, ktorá nám však bola zamietnutá. Starostka členov OZ informovala, že 

pravidelne sleduje všetky informácie, čo sa týka elektrickej energie (pravidelné stretnutia ZMOS, 

VO na nového dodávateľa, Energo dotácie a stránku Ministerstva hospodárstva). Starostka členov 

OZ informovala, že v dôsledku enormného zvyšovania mesačných zálohových platieb za elektrickú 

energiu je pre našu obec momentálna situácia alarmujúca. Prostredníctvom Združenia miest a obcí 

Slovenska (ZMOS) samosprávy žiadajú vládu o odpoveď, kedy príde finančná pomoc a v akom 

objeme a akým spôsobom. Starostka uviedla, že pravidelne sleduje všetky informácie ohľadom 

finančnej podpory samospráv a následne bude členov OZ informovať. Členovia OZ berú na 

vedomie informácie ohľadom elektrickej energie. 

 

 
   Hlasovanie: 

 

Prítomní: 
4 

Marianna Hiblár-Perunová,  Mgr. Barbara Hereľová, Martin Herteľ, 

Štefan Ružička 

Neprítomní: 1 Sarah Kallaiová 

Za: 
4 

Marianna Hiblár-Perunová,  Mgr. Barbara Hereľová, Martin Herteľ, 

Štefan Ružička 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

K bodu 5./ Plán akcií na rok 2022 

 

Starostka obce predložila členom OZ plán akcií na rok 2023. Po vzájomnej debate bol plán akcií 

predbežne odsúhlasený, ale vzhľadom na momentálnu finančnú situáciu je možné tento plán 

upraviť.  

 

Akcie v roku 2023 

Jarná brigáda na Dejči 

MDD a Stavanie mája 

Memoriál, Futbal slobodní/ženatí   



Stretnutie veteránov 

Posedenie s dôchodcami 

Rozsvietenie vianočného stromčeka a Mikuláš 

 
Hlasovanie: 

 

Prítomní: 
4 

Marianna Hiblár-Perunová,  Mgr. Barbara Hereľová, Martin Herteľ, 

Štefan Ružička 

Neprítomní: 1 Sarah Kallaiová 

Za: 
4 

Marianna Hiblár-Perunová,  Mgr. Barbara Hereľová, Martin Herteľ, 

Štefan Ružička 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

K bodu 6./ 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 7./ Čerpanie úveru za účelom prefinancovania schváleného projektu ,,Zvýšenie 

energetickej účinnosti verejnej budovy v obci Nový Salaš – budova Materskej školy 
 

V tomto bode starostka informovala členov OZ o začatí realizácie projektu „Zvýšenie energetickej 

účinnosti hospodárskej budovy v obci Nový Salaš – SO 02 budova Materskej školy“ a informovala 

ich o ponuke Slovenskej záručnej a rozvojovej banky na prefinancovanie schváleného projektu. 

Starostka predložila členom Stanovisko hlavného kontrolóra na čerpanie úveru za účelom 

prefinancovania schváleného projektu „Zvýšenie energetickej účinnosti hospodárskej budovy v obci 

Nový Salaš – SO 02 budova Materskej školy“, ktorú doručil hlavný kontrolór na OcÚ. OZ 

jednohlasne odsúhlasili a schválili čerpanie úveru . Následne ich informovala o začatí realizácie 

projektu od 13.2.2023. 

 
   Hlasovanie: 

 

Prítomní: 
4 

Marianna Hiblár-Perunová,  Mgr. Barbara Hereľová, Martin Herteľ, 

Štefan Ružička 

Neprítomní: 1 Sarah Kallaiová 

Za: 
4 

Marianna Hiblár-Perunová,  Mgr. Barbara Hereľová, Martin Herteľ, 

Štefan Ružička 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

K bodu 8./ Nájom potravín – dodatok k zmluve  
 

V bode 8 informovala starostka obce o ukončení platnosti dodatku k Zmluve o nájme s pani Orosovou pre 

priestory potravín. Zároveň členov OU informovala o vystavení opravnej faktúry za elektrickú energiu za rok 



2022. 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 

Marianna Hiblár-Perunová,  Mgr. Barbara Hereľová, Martin Herteľ, 

Štefan Ružička 

Neprítomní: 1 Sarah Kallaiová 

Za: 
4 

Marianna Hiblár-Perunová,  Mgr. Barbara Hereľová, Martin Herteľ, 

Štefan Ružička 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 
 
 

K bodu 9./ Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 

 

V bode 9 informovala starostka o potrebe vypracovania programu hospodárskeho rozvoja  

a sociálneho rozvoja (PHRSR) a komunitného plánu sociálnych služieb pre nové programové 

obdobie rokov2023-2030. 

Členovia OZ jednohlasne odsúhlasili a schválili vypracovanie uvedených dokumentov. 

 
   Hlasovanie: 

 

Prítomní: 
4 

Marianna Hiblár-Perunová,  Mgr. Barbara Hereľová, Martin Herteľ, 

Štefan Ružička 

Neprítomní: 1 Sarah Kallaiová 

Za: 
4 

Marianna Hiblár-Perunová,  Mgr. Barbara Hereľová, Martin Herteľ, 

Štefan Ružička 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 
 

 

 

 K bodu 10./ Rôzne 

 

V tomto bode starostka informovala o stave projektov v obci- Rekonštrukcia chodníka, kde sa čaká na 

vypracovanie Žiadosti o platbu. Ďalším projektom je rekonštrukcia sociálnych zariadení a sály kultúrneho 

domu, kde momentálne stále čakáme na vypracovanie rozpočtu. Starostka navrhla členom OZ o možnosti 

odpredaja elektrických ohrievačov, ktoré po rekonštrukcií už nebudú potrebné. Členovia jednohlasne 

odsúhlasili možnosť odpredaja nevyužívaných elektrických ohrievačov.  

Starostka vyzvala členov OZ, aby situáciu s ,,Cestou do kúta“ riešili, na čo ju členovia vyzvali na opätovné 

zaslanie Výzvy na presunutie brány pani Šakovej.  

. 



 

 

 

 

K bodu 11./ Diskusia 

 

V tomto bode členovia OZ diskutovali najmä o zvýšených cenách energie. Členovia OZ prehodnocovali 

rozpočet obce z dôvodu neplánovaných nákladov na elektrickú energiu a následne navrhli zrušiť finančný 

príspevok na stravovanie pre zamestnancov Materskej školy od 1.3.2023, nakoľko im stravovanie 

zabezpečené je. 

Ďalej v diskusii členovia OZ navrhovali rôzne brigády a projekty v spolupráci s DHZ a aktivačných 

pracovníkov, ktoré by bolo potrebné v danom roku zrealizovať na skvalitnenie života v obci. 

 

K bodu 12./ Záver 

 

Na záver starostka poďakovala všetkým za účasť na 1. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 

 

 

V Novom Salaši, dňa 9.2.2023 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

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

Marianna Hiblár-Perunová 

 

 

 

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

            Štefan Ružička 

 

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

Mgr. Martina Pachová                

zapisovateľka               


