
  Z Á P I S N I C A 

z     VIII. zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Meliata,
   konaného dňa 10.12.2019 so začiatkom o 17.00 hod.

  Prítomní:  podľa prezenčnej listiny (viď. príloha č.1 zápisnice)
                 Poslanci:           5 poslanci  OZ ,
                                                

Starosta obce:    Csaba Husaník
                  Ďalší prítomní:   Šarolta Hunyáková

              Neprítomní:  Hlavný kontrolór :  Ing Štefan Kardos                                  
              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: Prejednanie VZN č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za     
      komunálne odpady a drobné odpady na území obce Meliata;
   5:  Prejednanie zapájania sa do novo vyhlásených výziev a stav prebiehajúcich     
       projektov.
    6:  Predkladanie ročnej správy od hlavného kontrolóra Ing Štefana Kardosa za rok    
       2018 ,a polročnej správy za rok 2019. Podľa  uznesenia č.6/VII/11112019.
    7:  Krátka správa starostu obce Meliata
        a.) Návrhy 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 5, t.j. zastupiteľstvo je    
           uznášaniaschopné.                                                                     
                       

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 Monika Molnárová  a Henrieta Oravcová  

                   
HLASOVANIE:  za 5, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0  / prítomní 5

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 5, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0  / prítomní 5
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K bodu 3.   Kontrola uznesení  z  minulého zasadnutia

Starosta obce informoval OZ o stave plnenia prijatých uznesení predchádzajúceho  
zasadnutia . 

Hlasovanie: poslanci vzali na vedomie poskytnutú informáciu starostu ohľadom 
plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ     

HLASOVANIE: za 5, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0 / prítomní 5
 

K bodu 4.    Prejednanie VZN č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za     
      komunálne odpady a drobné odpady na území obce Meliata;

 Starosta obce navrhuje zmeniť v § 9 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné 
stavebne odpady nasledovne : z 0,02739 EUR za osobu a kalendárny deň t.j. 10,00 EUR 
/osoba/rok za komunálne odpady.  
Zvýšiť na 0,03287 EUR za osobu a kalendárny deň t.j. 12,00 EUR /osoba/rok za 
komunálne odpady.  

   HLASOVANIE: za 5, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0 / prítomní 5
                                                                                                                                                               

K bodu 5.  Prejednanie zapájania sa do novo vyhlásených výziev a stav prebiehajúcich     
       projektov.
              Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo, že momentálne nie sú žiadne nové 

výzvy  ani  na  prístavbu  sociálnych  zariadení  ani  na  rekonštrukciu  miestnej 
komunikácie.

   HLASOVANIE: za 5, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0 / prítomní 5 

K bodu 6.  Predkladanie ročnej správy od hlavného kontrolóra Ing Štefana Kardosa za rok    
       2018 ,a polročnej správy za rok 2019. Podľa  uznesenia č.6/VII/11112019.

Nakoľko Pán Ing. Štefan Kardos nebol prítomný na zasadnutí OZ tento bod sme odložili 
na ďalšie zasadnutie OZ.

   HLASOVANIE: za 5, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0 / prítomní 5 
 

K bodu 7.   Krátka správa starostu obce Meliata 
   
                Starosta informoval prítomných:

  Pán Štefan  Ádám navrhuje  zvýšiť  jednorázové  výdavky s  ktorým môže  disponovať 
starosta obce Meliata Csaba Husaník na 1 000 EUR.
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   HLASOVANIE: za 5, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0 / prítomní 5 

K bodu 8.  Diskusia

Starosta obce dal priestor poslancov na diskusiu. 
Pán Jozef Mezóvari navrhol jednorázovú odmenu pre poslancov. Pán starosta Csaba   

      Husaník odpovedal, že finančné prostriedky neboli naplánované v rozpočte pre tento 
       rok.

Poslanci (Henrieta Oravcová, Monika Molnárová, Štefan Adam a István Kövesdi) sa  
       vzdali svojej tohtoročnej odmeny v prospech Obecného úradu.

K bodu 9.  Záver
Nakoľko  boli  vyčerpané  všetky  body  programu  zasadnutia,  starosta  obce  poďakoval 
všetkým  prítomným  za  účasť  a  ukončil  rokovanie  VIII.  zasadnutia  obecného 
zastupiteľstva o  18:00 hod .

V Meliate, dňa  10.12.2019

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

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

Overovatelia zápisnice :  

Monika Molnárová                              …......................

 Henrieta Oravcová                            ………………...
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