ZÁPISNICA
z X. zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Meliata,
konaného dňa 17.02.2020 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: Voľba hlavného kontrolóra obce Meliata
5: Krátka správa starostu obce Meliata
a.) Návrhy poslancov OZ Meliata
6: Diskusia
7: 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 Mezövári a Štefan Ádám
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. Voľba hlavného kontrolóra obce Meliata
V zmysle vyhlásenej voľby a podmienok pre vykonanie voľby hlavného kontrolóra obce
Meliata obec obdržala v stanovenej lehote jednu prihlášku. Po otvorení obálky a kontrole
jej obsahu dokumentov OZ konštatuje, že prihláška obsahuje všetky stanovené doklady
zmysle vyhlásených podmienok voľby. Na základe uvedených dokumentov je
právoplatným kandidátom na voľbu hl. kontrolóra.
V ďalšom kroku OZ môže vykonať voľbu hlavného kontrolóra obce.
Poslanci zvolili za hl. kontrolóra obce pre obdobie od 1.3.2020 do 28.02.2026 s
pracovným úväzkom 0,1 (t.j. 4hodiny týždenne)

v

Ladislav Kisfaludi

HLASOVANIE: za 5, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0 / prítomní 5
K bodu 5. Krátka správa starostu obce Meliata
Neboli žiadne návrhy.

K bodu 6. Diskusia
Neboli žiadne návrhy.

K bodu 7. Záver
Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu zasadnutia, starosta obce poďakoval
všetkým prítomným za účasť a ukončil rokovanie X. zasadnutia obecného zastupiteľstva o
18:00 hod .

V Meliate, dňa 17.02.2020

Zapísal:

István Kövesdi

…......................

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

…......................

Štefan Ádám

………………...

Uznesenia z X zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Meliata
konaného dňa 17.02.2020
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
2: Určenie zapisovateľa/ky a overovateľov zápisnice ,schválenie programu zasadnutia
3: Kontrola uznesení z minulého zasadnutia
4: Voľba hlavného kontrolóra obce Meliata
K bodu programu 2 :
Uznesenie č: 1/X/17022020
Obecné zastupiteľstvo obce Meliata :
A.: Berie na vedomie : 1. Určenie overovateľov zápisnice v zložení : Monika Molnárová a
Henrieta Oravcová 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:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Nehlasoval:

0

Neprítomní:

0

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

V Meliate, dňa .................2020

Csaba Husaník
starosta obce
K bodu programu 3:
Uznesenie č: 2/X/17022020
Obecné zastupiteľstvo obce Meliata :
A.: Berie na vedomie :
Kontrola uznesenia z minulého zasadnutia;
Hlasovanie:

počet 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/X/17022020
Obecné zastupiteľstvo obce Meliata :
A.: Schvaľuje :
V zmysle vyhlásenej voľby a podmienok pre vykonanie voľby hlavného kontrolóra obce
Meliata obec obdržala v stanovenej lehote jednu prihlášku. Po otvorení obálky a kontrole jej
obsahu dokumentov OZ konštatuje, že prihláška obsahuje všetky stanovené doklady v zmysle
vyhlásených podmienok voľby. Na základe uvedeného Ladislav Kisfaludi je právoplatným
kandidátom na voľbu hl. kontrolóra.
V ďalšom kroku OZ môže vykonať voľbu hlavného kontrolóra obce. Poslanci zvolili za hl.
kontrolóra obce pre obdobie od 01.03.2020 do 28.02.2026 s pracovným úväzkom
0,1 ( t.j. 4 hodiny týždenne) Ladislav Kisfaludi.
Hlasovanie:

počet mená poslancov

Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Nehlasoval:

0

Neprítomní:

0

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

V Meliate, dňa .................2020
Csaba Husaník
starosta obce

K bodu programu 5 :
Uznesenie č: 4/X/17022020
Obecné zastupiteľstvo obce Meliata :
A.: Berie na vedomie :
Krátka správa starostu obce Meliata
a.) Návrhy poslancov OZ Meliata
Hlasovanie:
počet mená poslancov
Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Nehlasoval:

0

Neprítomní:

0

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

V Meliate, dňa .................2020

Csaba Husaník
starosta obce

