ZÁPISNICA
z IX. zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Meliata,
konaného dňa 22.01.2020 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:

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 programu na dni obce Meliata v roku 2020
5: Krátka správa starostu obce Meliata
a.) Návrhy poslancov OZ Meliata
6: Vyhlásenie voľby a schválenie podmienok voľby hlavného kontrolóra obce Meliata
7: Diskusia
8: 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 Jozef Mezóvari a Štefan Ádam
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

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 programu na dni obce Meliata v roku 2020
OZ odsúhlasili termín dni obcí Meliata na 22.08.2020
Program podujatia sa prerokuje na ďalšom zasadnutí
HLASOVANIE: za 5, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0 / prítomní 5
K bodu 5. Krátka správa starostu obce Meliata
Starosta obce Meliata oboznámil OZ o prijatia písomnej výpovedi hlavného
kontrolóra Ing.Štefana Kardosa zo dna 09.01.2020. OZ berie na vedomie rozhodnutie
hlavného kontrolóra a vypovedá pracovnú zmluvu podla žiadosti Ing. Štefana
Kardosa.
HLASOVANIE: za 5, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0 / prítomní 5
K bodu 6. Vyhlásenie voľby a schválenie podmienok voľby hlavného kontrolóra obce
Obecné zastupiteľstvo v Meliate uznesením č. 5/IX/22012020 zo dňa 22.01.2020
vyhlasuje v zmysle § 11 ods. 4 písm. j) a § 18a ods. 2 a 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
17. február 2020
za deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Meliata
Verejná vyhláška (Vid príloha č1)

HLASOVANIE: za 5, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0 / prítomní 5
K bodu 7. Diskusia
István Kövesdi navrhuje aby vstupenka na ples STAROSTOV, pre poslancov bola
hradená z obecných financií.
HLASOVANIE: za 5, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0 / prítomní 5
K bodu 8. Záver
Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu zasadnutia, starosta obce poďakoval

všetkým prítomným za účasť a ukončil rokovanie IX. zasadnutia obecného zastupiteľstva
o 18:00 hod .

V Meliate, dňa 22.01.2020

Zapísal:

István Kövesdi

…......................

..….........................
Csaba Husaník
starosta obce
Overovatelia zápisnice :
Jozef Mezövári

…......................

Štefan Ádám

………………...

Uznesenia zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Meliata
konaného dňa 22.01.2020
Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:
Prejednanie úväzku starostu obce Meliata;
2: Určenie zapisovateľa/ky a overovateľov zápisnice ,schválenie programu zasadnutia
3: Kontrola uznesení z minulého zasadnutia
4: Prejednanie programu na dni obce Meliata v roku 2020
5: Krátka správa starostu obce Meliata
a.) Návrhy poslancov OZ Meliata
6: Vyhlásenie voľby a schválenie podmienok voľby hlavného kontrolóra obce Meliata
K bodu programu 2 :
Uznesenie č: 1/IX/22012020
Obecné zastupiteľstvo obce Meliata :
A.: Berie na vedomie : 1. Určenie overovateľov zápisnice v zložení : Štefan Ádám a Jozef
Mezövári a zapisovateľa zápisnice :István Kövesdi
B.: Schvaluje : 1. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva v rozsahu zverejneného,
predneseného návrhu programu zasadnutia OZ

Hlasovanie:

poče
t

mená poslancov

Za:

5

Štefan Ádám, István Kövesdi, Jozef Mezővári,
Monika Molnárová, Henrieta Oravcová

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Nehlasoval:

0

Neprítomní:

0

V Meliate, dňa .................2020

Csaba Husaník
starosta obce
K bodu programu 3:
Uznesenie č: 2/IX/22012020
Obecné zastupiteľstvo obce Meliata :
A.: Berie na vedomie :
Kontrola uznesenia z minulého zasadnutia;
Hlasovanie:

poče
t

mená poslancov

Za:

5

Štefan Ádám, István Kövesdi, Jozef Mezővári,
Monika Molnárová, Henrieta Oravcová

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Nehlasoval:

0

Neprítomní:

0

V Meliate, dňa .................2020

Csaba Husaník
starosta obce

K bodu programu 4 :
Uznesenie č: 3/IX/22012020
Obecné zastupiteľstvo obce Meliata :
A.: Schvaľuje : OZ odsúhlasili termín dni obcí Meliata na 22.08.2020
Program podujatia sa prerokuje na ďalšom zasadnutí
Hlasovanie:

poče
t

mená poslancov

Za:

5

Štefan Ádám, István Kövesdi, Jozef Mezővári,
Monika Molnárová, Henrieta Oravcová

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Nehlasoval:

0

Neprítomní:

0

V Meliate, dňa .................2020

Csaba Husaník
starosta obce

K bodu programu 5 :
Uznesenie č: 4/IX/22012020
Obecné zastupiteľstvo obce Meliata :
A.: Schvaľuje : Starosta obce Meliata oboznámil OZ o prijatia písomnej výpovedi hlavného
kontrolóra Ing.Štefana Kardosa zo dna 09.01.2020. OZ berie na vedomie rozhodnutie hlavného
kontrolóra a vypovedá pracovnú zmluvu podla žiadosti Ing. Štefana Kardosa.
Hlasovanie:

poče
t

mená poslancov

Za:

5

Štefan Ádám, István Kövesdi, Jozef Mezővári,
Monika Molnárová, Henrieta Oravcová

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Nehlasoval:

0

Neprítomní:

0

V Meliate, dňa .................2020

Csaba Husaník
starosta obce

K bodu programu 6 :
Uznesenie č: 5/IX/22012020
Obecné zastupiteľstvo obce Meliata :
A.: Schvaľuje :
Obecné zastupiteľstvo v Meliate uznesením č. 5/IX/22012020 zo dňa 22.01.2020 vyhlasuje v zmysle §
11 ods. 4 písm. j) a § 18a ods. 2 a 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
17. február 2020
za deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Meliata
Verejná vyhláška (Vid príloha č1)

Hlasovanie:

poče
t

mená poslancov

Za:

5

Štefan Ádám, István Kövesdi, Jozef Mezővári,
Monika Molnárová, Henrieta Oravcová

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Nehlasoval:

0

Neprítomní:

0

V Meliate, dňa .................2020

Csaba Husaník
starosta obce

VYHLÁSENIE VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE MELIATA
V súlade s § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v
zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Meliate č.5/IX/22012020 zo dňa 22.01.2020 Obecné
zastupiteľstvo v Meliate vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Meliata na deň 17.02.2020.
Kvalifikačné predpoklady:
 ukončené minimálne úplne stredné vzdelanie
Ďalšie podmienky:
znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy
Podmienky na zaradenie uchádzača do volieb na funkciu kontrolóra obce:
 písomná prihláška, v ktorej kandidát uvedie meno, priezvisko, titul, bydlisko a kontaktné
údaje
 údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č.
330/2007 Z. z. o registri trestov,
 overená kópia dokladu o vzdelaní,


profesijný životopis,



súhlas so spracovaním a zverejnením osobných údajov na rokovaní obecného
zastupiteľstva podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.



informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú
zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov
právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.

Pracovný úväzok hlavného kontrolóra: 4,0 hod./týždenne tj. 10% pracovný úväzok.
Podmienky predloženia prihlášky: Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať alebo
doručiť svoju písomnú prihlášku najneskôr 14.02.2020 do 12:00 hod. v uzatvorenej obálke v
kancelárii Obecného úradu v Meliate alebo poštou na adresu: Obec Meliata, Meliata 100, 049 12
Gemerská Hôrka. Obálka musí byť označená heslom „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA
OBCE CAKOV – NEOTVÁRAŤ!“
Úplnosť predložených prihlášok na voľbu hlavného kontrolóra vyhodnotí obecné zastupiteľstvo .
Na voľbu hlavného kontrolóra dňa 17.02..2020 postúpia len prihlášky kandidátov, ktorí budú spĺňať
všetky stanovené podmienky a predložia s prihláškou všetky požadované doklady.
V Meliate 22.01.2020
..............................................
Csaba Husaník starosta obce Meliata

