
  Z Á P I S N I C A 

z     VII. zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Meliata,
   konaného dňa 11.11.2019 so začiatkom o 08.00 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (viď. príloha č.1 zápisnice)
                 Poslanci:           3 poslanci  OZ ,
                                                   neprítomný: 2 

Starosta obce:    Csaba Husaník
                  Ďalší prítomní:   
                                    Hlavný kontrolór :  neospravedlnené                                      
              Ostatní prítomní :  Mária  Šeďová                         
                         
   Program:   Obecné zastupiteľstvo na svojom  zasadnutí prerokovalo:
                    1: Otvorenie zasadnutia
                    2: Určenie zapisovateľa/ky a overovateľov zápisnice ,schválenie programu zasadnutia
                    3: Kontrola uznesení z minulého zasadnutia 
                    4:  Určenie termínu a programu zvolania zhromaždenia obyvateľov obce Meliata
                    5: Určenie termínu a programu zvolania na deň dôchodcov
                    6: Rozpočtové opatrenia, navrch na rozpočtové opatrenie č. 3/2019
                    7: Krátka správa starostu obce Meliata
                         a.) Navrch i poslancov OZ Meliata
                    8:  Diskusia
                    9:  Záver
K bodu 1.   Otvorenie zasadnutia.

   Zasadnutie otvoril a prítomných privítal  starosta obce Meliata p. Csaba Husaník. 
            Následne konštatoval , že počet prítomných poslancov je 3, t.j. zastupiteľstvo je    
              uznášaniaschopné.                                                                     
             Neprítomný Monika Molnárová a Štefan Adam         

K bodu 2.  Určenie zapisovateľa/ky a overovateľov zápisnice, 
                   schválenie  programu  zasadnutia
                 

Po otvorení starosta obce určil za zapisovateľa Istvána  Kövesdiho  a zároveň 
navrhol, aby overovateľmi zápisnice boli Henrieta Oravcová  a Jozef Mezövári        

                   
HLASOVANIE:  za 3, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0  / prítomní 2

Následne starosta obce predniesol návrh programu zasadnutia s výzvou na prípadnú 
zmenu, doplnenie predloženého návrhu. 
Zo strany poslancov neboli prednesené návrhy na zmenu alebo doplnenie 

           programu. Program sa schválil v rozsahu a obsahu predloženého návrhu programu.

HLASOVANIE:  za 3, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0  / prítomní 2

K bodu 3.   Kontrola uznesení  z  minulého zasadnutia

Starosta obce informoval OZ o stave plnenia prijatých uznesení predchádzajúceho  
zasadnutia . 
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Hlasovanie: poslanci vzali na vedomie poskytnutú informáciu starostu ohľadom  
plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ     

HLASOVANIE: za 3, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0 / prítomní 2

K bodu 4. Určenie termínu a programu zvolania zhromaždenia obyvateľov obce 
                     Starosta obce navrhol termín na zvolanie zhromaždenia obyvateľov na 14.12.2019 o   

15:00 hod.  kultúrnom dome Meliata.
                  S programom : 
              1. Otvorenie zhromaždenia obyvateľov

  2.  Určenie zapisovateľa/ky a overovateľov zápisnice ,schválenie programu
                             zhromaždenia
                         3. Informovanie prítomných o očakávaných dopadoch zmeny zákona č. 329/2018 

      Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č.  
      587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde 

                         4. Informácie o aktualitách v živote obce a činnosti obecného úradu.
                         5. Diskusia 
                         6. Záver  
                             Hlasovanie: poslanci určili termín konania zhromaždenia obyvateľov obce  
                             Meliata  na 14.12.2019 o 15.00hod.

 
   HLASOVANIE: za 3, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0 / prítomní 2

                                                                                                                                                               
K bodu  5: Určenie termínu a programu zvolania na deň dôchodcov 

               Starosta obce navrhol termín  na deň dôchodcov 24.11.2019  nedeľu   o14:00 hod. v 
kultúrnom dome Meliata.

                    OZ odsúhlasilo nákup darčekov pre seniorov a jubilantov.

 HLASOVANIE: za 3, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0 / prítomní 2

K bodu  6: Rozpočtové opatrenia, navrch na rozpočtové opatrenie č. 3/2019 

                   Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom rozpočtu na rozpočtové opatrenie 
č.3/2019.Rozpočtové opatrenie obsahuje presun rozpočtových prostriedkov v rámci 
schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy ale sa navyšujú kapitálové 
výdavky o 15.000,- €

                    Starosta informoval Obecné zastupiteľstvo o navýšení rozpočtu o 15000,- €, nakoľko
                    po súhlase z Ministerstva financií tento rok boli realizované práce na akciu Zvýšenie
                    energetickej účinnosti objektu kultúrneho domu a obecného úradu v obci Meliata,
                    nakoľko som žiadal zmenu účelu poskytnutej dotácie z akcii Výstavba vodovodu k
                    cintorínu. Návrh rozpočtového opatrenia č.3/2019 vypracovala účtovníčka Mária 

       Šeďová, ktorá zdôvodnila jednotlivé presuny. 
 -   podpory formou dotácie z 80.000 EUR na „Energetickej účinnosti objektu KD a 

Obecného  úradu  v  obci  Meliata“   obecne  zastupiteľstvo  odsúhlasilo  úhradu  za 
spoluúčasť z fondu pre rozvoj obce v sume 4.210.53 EUR.

 -  oprava príjmových finančných operácií,  s vyčlenením časti  položky  z prevodov z  
peňažných fondov do  položky  prostriedky  z  predchádzajúcich  rokov s  príslušným 
kódom zdroja ;
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Hlasovanie: poslanci schvaľujú vykonané opravy položiek schváleného rozpočtu  
na rok 2019 v rozsahu predloženého návrhu na rozpočtové opatrenie (viď. príloha 
zápisnice) a berú na vedomie poskytnuté informácie o záujemcovi o poskytovanie 
pripojenia do internetu.

   HLASOVANIE: za 3, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0 / prítomní 2 

K bodu 7.  Krátka správa starostu obce Meliata  
                      a.) Navrch i poslancov OZ Meliata

Obecné  zastupiteľstvo  na  svojom  zasadnutí  žiada  kontrolóra  obce  Ing.  Štefana 
Kardoša aby  písomne predložil  ročnú správu za rok 2018 a polročnú správu za rok 2019 
Na najbližšie zasadnutie OZ (predpoklad.06.12.2019) rozsahu ustanovení § 18d zákona č. 
369/1990 Zb.

   HLASOVANIE: za 3, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0 / prítomní 2 
K bodu 8.  Diskusia 

Starosta obce vyzval poslancov na diskusiu. 
Nakoľko neodzneli žiadne príspevky do diskusie zo strany poslancov, starosta uzavrel 

       rokovanie o tomto bode. 

  K bodu 9.  Záver
             Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu zasadnutia, starosta obce poďakoval  

všetkým prítomným za účasť a ukončil rokovanie VII. zasadnutia obecného zastupiteľstva   
              o  9:00    hod .

V Meliate, dňa  11.11.2019

Zapísal:    István  Kövesdi                …......................

              ..….........................
                                                                                  Csaba Husaník   
                                   starosta obce

    Overovatelia zápisnice :  

    Henrieta Oravcová                              …......................

    Jozef   Mezövári                             …………………
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Uznesenia zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Meliata
konaného dňa 11.11.2019

                     Obecné zastupiteľstvo na svojom VII  zasadnutí prerokovalo
                  2: Určenie zapisovateľa/ky a overovateľov zápisnice ,schválenie programu zasadnutia
                  3: Kontrola uznesenia z minulého zasadnutia 
                  4:  Určenie termínu a programu zvolania zhromaždenia obyvateľov obce
                       Meliata
                5: Určenie termínu a programu zvolania na deň dôchodcov
                6: Rozpočtové opatrenia, navrch na rozpočtové opatrenie č. 3/2019
                7: Krátka správa starostu obce Meliata
                         a.) Navrch i poslancov OZ Meliata
                        
K     bodu programu 2  :

Uznesenie č: 1/VII/11112019
Obecné zastupiteľstvo obce Meliata : 
A.: Berie na vedomie :   1. Určenie overovateľov zápisnice v zložení : Henriete Oravcová a Jozef 
Mezövári  a zapisovateľa zápisnice :István Kövesdi  

B.: Schvaluje : 1. Program  zasadnutia obecného zastupiteľstva v rozsahu zverejneného,  
predneseného návrhu programu zasadnutia OZ
            
Hlasovanie:   počet mená poslancov

Za: 3 , Henrieta Oravcová , Jozef  Mezővári,
István Kövesdi 

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 0

Neprítomní: 2   Monika Molnárová, Štefan Ádám

V Meliate, dňa .................2019

Csaba Husaník 
  starosta obce 

K     bodu programu  3: 

Uznesenie č: 2/VII/11112019
Obecné zastupiteľstvo obce Meliata : 
A.: Berie na vedomie :  Starosta obce informoval OZ o stave plnenia prijatých uznesení  
                                     predchádzajúceho zasadnutia . 
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Hlasovanie:   počet mená poslancov

Za: 3 , Henrieta Oravcová , Jozef  Mezővári,
István Kövesdi 

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 0

Neprítomní: 2   Monika Molnárová, Štefan Ádám

V Meliate, dňa .................2019

Csaba Husaník 
  starosta obce 

K     bodu programu 4 :
 
Uznesenie č: 3/VII/11112019
Obecné zastupiteľstvo obce Meliata : 
A.: Schvaluje :  OZ v Meliate odsúhlasilo  termín na zvolanie zhromaždenia obyvateľov na 
14.12.2019
                       o 15:00 hod.  kultúrnom dome Meliata. 
                       S programom : 
                           1. Otvorenie zhromaždenia obyvateľov

             2.  Určenie zapisovateľa/ky a overovateľov zápisnice ,schválenie programu
                             zhromaždenia
                         3. Informovanie prítomných o očakávaných dopadoch zmeny zákona č. 329/2018 

                Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 
           587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde.

                         4. Informácie o aktualitách v živote obce a činnosti obecného úradu.
                         5. Diskusia 
                         6. Záver

                                 
Hlasovanie:   počet mená poslancov

Za: 3 , Henrieta Oravcová , Jozef  Mezővári,
István Kövesdi 

Proti: 0

Zdržal sa: 0
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Nehlasoval: 0

Neprítomní: 2   Monika Molnárová, Štefan Ádám

V Meliate, dňa .................2019

Csaba Husaník 
  starosta obce 

K     bodu programu  5 :
 
Uznesenie č: 4/VII/11112019
Obecné zastupiteľstvo obce Meliata : 
A.: Schvaľuje :    Určenie termínu a programu zvolania na deň dôchodcov 

               Starosta obce navrhol termín  na deň dôchodcov 24.11.2019  nedeľu   o14:00 hod. v 
kultúrnom dome Meliata  OZ odsúhlasilo nákup darčekov pre seniorov a jubilantov. 

Hlasovanie:   počet mená poslancov

Za: 3 , Henrieta Oravcová , Jozef  Mezővári,
István Kövesdi 

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 0

Neprítomní: 2   Monika Molnárová, Štefan Ádám

V Meliate, dňa .................2019

Csaba Husaník 
  starosta obce 

K bodu programu 6:

Uznesenie č: 5/VII/11112019
Obecné zastupiteľstvo obce Meliata : 
A.: Schvaľuje :    Rozpočtové opatrenia, navrch na rozpočtové opatrenie č. 3/2019 
                   Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom rozpočtu na rozpočtové opatrenie 

č.3/2019.Rozpočtové opatrenie obsahuje presun rozpočtových prostriedkov v rámci 
schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy ale sa navyšujú kapitálové 
výdavky  o  15.000,-  €     Starosta  informoval  Obecné  zastupiteľstvo  o  navýšení 
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rozpočtu o 15000,- €, nakoľko    po súhlase z Ministerstva financií tento rok boli 
realizované práce na akciu Zvýšenie  energetickej účinnosti objektu kultúrneho domu 
a obecného úradu v obci  Meliata,   nakoľko som žiadal  zmenu účelu poskytnutej 
dotácie  z  akcii  Výstavba  vodovodu  k  cintorínu.  Návrh  rozpočtového  opatrenia 
č.3/2019  vypracovala  účtovníčka  Mária     Šeďová,  ktorá  zdôvodnila  jednotlivé 
presuny. 

-  oprava  príjmových finančných operácií,  s  vyčlenením časti  položky  z  prevodov  z  
peňažných fondov do  položky  prostriedky  z  predchádzajúcich  rokov s  príslušným 
kódom zdroja ;

-   podpory formou dotácie z 80.000 EUR na „Energetickej  účinnosti  objektu KD a 
Obecného  úradu  v  obci  Meliata“   obecne  zastupiteľstvo  odsúhlasilo  úhradu  za 
spoluúčasť z fondu pre rozvoj obce v sume 4.210.53 EUR.

  Hlasovanie:  poslanci  schvaľujú  vykonané  opravy položiek  schváleného  rozpočtu  
na rok 2019 v rozsahu predloženého návrhu na rozpočtové opatrenie (viď. príloha 
zápisnice) a berú na vedomie poskytnuté informácie o záujemcovi o poskytovanie 
pripojenia do internetu.

Hlasovanie:   počet mená poslancov

Za: 3 , Henrieta Oravcová , Jozef  Mezővári,
István Kövesdi 

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 0

Neprítomní: 2   Monika Molnárová, Štefan Ádám

V Meliate, dňa .................2019

Csaba Husaník 
  starosta obce 

K bodu programu 7:

Uznesenie č: 6/VII/11112019
Obecné zastupiteľstvo obce Meliata : 
A.: Schvaľuje :   

 Krátka správa starostu obce Meliata  
                      a.) Navrch i poslancov OZ Meliata

Obecné  zastupiteľstvo  na  svojom  zasadnutí  žiada  kontrolóra  obce  Ing.  Štefana 
Kardoša aby  písomne predložil  ročnú správu za rok 2018 a polročnú správu za rok 2019 
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Na najbližšie zasadnutie OZ (predpoklad.06.12.2019) rozsahu ustanovení § 18d zákona č. 
369/1990 Zb.

Hlasovanie:   počet mená poslancov

Za: 3 , Henrieta Oravcová , Jozef  Mezővári,
István Kövesdi 

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 0

Neprítomní: 2   Monika Molnárová, Štefan Ádám

V Meliate, dňa .................2019

Csaba Husaník 
  starosta obce 
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