
   Z Á P I S N I C A 

z     XII. zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Meliata,
   konaného dňa 22.06.2020 so začiatkom o 8.00 hod.

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

Starosta obce:    Csaba Husaník
                  Hlavný kontrolór : Ladislav Kisfaludi
                                    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: Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Meliata na II polrok
  5:  Schválenie záverečného účtu obce Meliata za rok 2019
  6:  Prejednanie návrhu VZN obce Meliata č.2/2020 o organizácií miestneho 
       referenda
  7:  Prejednanie návrhu VZN obce Meliata č.3/2020 o pyrotechnických výrobkov na   
       území obce Meliata
  8:  Prejednanie návrhu VZN obce Meliata č.4/2020 o určení názvov ulíc a ich
       verejných priestranstiev
  9:  Prejednanie majetkových pomerov verejného funkcionára
 10:  Poverenie starostu obce pri  zastupovaní o nájme obecných pozemkov ,na valnom
       zhromaždení pre poľovnícke združenie Meliata v roku 2020
 11: Prejednanie správy hlavného kontrolóra o kontrole všeobecne záväzných nariadení
        a interných smerníc obce Meliata 
 12: Rozpočtové opatrenia, návrh  na rozpočtové opatrenie č. 1/2020
 13: Krátka správa starostu obce Meliata
        a.) Návrhy poslancov OZ Meliata  
          Prejednanie  dni obce Meliata      
 14:  Diskusia
 15:  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 Štefan Ádám a Jozef Mezővári  

                   
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 konaného dňa 

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. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Meliata na II. polrok  

                    Obecné zastupiteľstvo v Meliate schvaľuje prednesení návrh plánu kontrolnej 
                    činnosti hlavného kontrolóra na druhí  polrok 2020

         HLASOVANIE: za 5, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0 / prítomní 5
                                                                                                                                                                 
K bodu 5.    Schválenie záverečného účtu obce Meliata za rok 2019

             Starosta obce vyzval hlavného kontrolóra Ladislava Kisfaludi aby oboznámil OZ so svojim 
stanoviskom  k  záverečnému  účtu  obce  za  rok  2019,  ktorého  vypracovanie  a 
predloženie OZ ustanovuje zákon o obecnom zriadení.

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce Meliata za rok 
2019: viď. príloha tejto zápisnice.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu 
záverečného účtu obce za rok 2019.

HK skonštatoval, že obsah spracovaného návrhu záverečného účtu je v poriadku a   
 neboli zistené nedostatky. Prešiel položku po položke, záverom oboznámenia OZ so 
 svojim stanoviskom HK odporučil schválenie záverečného účtu Obce Meliata za rok  
 2019 bez výhrad. 

                Starosta obce dal poslancom OZ hlasovať o schválení záverečného účtu obce za rok 2019  
s návrhom, aby sa prerokovanie záverečného účtu za rok 2019 uzavrelo s výrokom 
"celoročné  hospodárenie  sa  schvaľuje  bez  výhrad.   Prednesený  návrh  uznesenia  s 
uvedeným výrokom poslanci jednohlasne schválili. Zároveň boli schválené výsledky 
rozpočtového  hospodárenia  obce  Meliata  za  rok  2019  ako  aj  hospodárenie 
jednotlivých peňažných fondov obce /rezervný, fond rozvoja obce/. 

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



   

 K bodu 6. Prejednanie návrhu VZN obce Meliata č.2/2020 o organizácií miestneho 
       referenda
                   Starosta obce predložil  poslancom   návrh VZN č.2/2020 o organizácií miestneho 
                     referenda. 

      Po výzve na prípadnú zmenu a doplnenie zo strany OZ, neboli navrhnuté  zmeny 
a   
       doplnenia zo strany poslancov: 

                 OZ jednohlasne schvaľuje  návrh VZN č.2/2020 o organizácií miestneho 
                     referenda. 

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

K bodu 7.  Prejednanie návrhu VZN obce Meliata č.3/2020 o používaní pyrotechnických 
výrobkov na   území obce Meliata
                  Starosta obce predložil  poslancom   návrh VZN č.3/2020 o používaní pyrotechnických
                  výrobkov na území obce Meliata.

      Po výzve na prípadnú zmenu a doplnenie zo strany OZ, neboli navrhnuté  zmeny 
a   
       doplnenia zo strany poslancov: 

                  OZ jednohlasne schvaľuje  návrh VZN č.3/2020 o používaní pyrotechnických  ýrobkov
                  na území obce Meliata

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

K bodu 8.   Prejednanie návrhu VZN obce Meliata č.4/2020 o určení názvov ulíc a ich
                    verejných priestranstiev
                  Starosta obce predložil  poslancom   návrh VZN č.4/2020 o určení názvov ulíc a ich
                     verejných priestranstiev na území obce Meliata

      Po výzve na prípadnú zmenu a doplnenie zo strany OZ, neboli navrhnuté  zmeny 
a   

                   doplnenia zo strany poslancov: 
                    OZ jednohlasne schvaľuje  návrh VZN  č.4/2020 o určení názvov ulíc a ich
                     verejných priestranstiev na území obce Meliata

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

K bodu 9.  Prejednanie majetkových pomerov verejného funkcionára
                    Predseda komisie na ochranu verejného záujmu obce informoval poslancov,že do
                   30.04.2020 boli odovzdané majetkové priznania verejných funkcionárov.
                    OZ v Meliate berie na vedomie majetkové priznanie starostu obce a hlavného
                    kontrolóra obce.

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

K bodu 10.  Poverenie starostu obce pri  zastupovaní o nájme obecných pozemkov ,na  
                     valnom   zhromaždení pre poľovní revír  Meliata v roku 2020

                     OZ v Meliate  schvaľuje a poveruje starostu obce Meliata Csaba Husaníka  pri
                      zastupovaní o nájme obecných pozemkov, na valnom zhromaždení pre poľovní revír 
                      Meliata v roku 2020.



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

K bodu 11.  Prejednanie správy hlavného kontrolóra o kontrole všeobecne záväzných   
                      nariadení  a interných smerníc obce Meliata  
                    
                    OZ v Meliate berie na vedomie správu hlavného kontrolóra  o kontrole všeobecne 
                      záväzných   nariadení  a interných smerníc obce Meliata.  

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

K bodu 12.  Rozpočtové opatrenia, návrh  na rozpočtové opatrenie č. 1/2020

                  Účtovníčka Mária Šedová  obce oboznámil poslancov s návrhom rozpočtu na
                  rozpočtové opatrenie  č.1/2020.Rozpočtové opatrenie obsahuje presun rozpočtových
                  prostriedkov v rámci  rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy. 
                  

 Hlasovanie: poslanci schvaľujú vykonané opravy položiek schváleného rozpočtu na rok 
2020 v rozsahu predloženého návrhu na rozpočtové opatrenie (viď. príloha zápisnice) 

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

K bodu 13.   Krátka správa starostu obce Meliata
                     a.) Návrhy poslancov OZ Meliata  
                          Prejednanie  dni obce Meliata OZ schvaľuje  zrušenie  dni obce Meliata kvôli 
                       COVID 19.
                       OZ schvaľuje finanční príspevok vo výške 30 EUR na základe doručenej žiadosti od  
                        Vörös Attila o vydanie knihy k výročiu 90- tých narodenín jeho otca, básnika
                       Jánosa  Vörösa.

                 HLASOVANIE: za 5, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0 / prítomní 5
K bodu 14. Diskusia
                 Neboli zo starni prítomných žiadne návrhy. 
                 
K bodu 15.  Záver

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

V  Meliate, dňa  22.06.2020
Zapísal:    István  Kövesdi                …......................

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



  Jozef  Mezővári                   …......................

 Štefan  Ádám                       ………………...
                                                 





Uznesenia z XII zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Meliata
konaného dňa 22.06.2020

Obecné zastupiteľstvo na svojom  zasadnutí prerokovalo:
                 
                                                                                                         
  2: Určenie zapisovateľa/ky a overovateľov zápisnice ,schválenie programu zasadnutia
  3: Kontrola uznesení z minulého zasadnutia 
 4: Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Meliata na II polrok
  5:  Schválenie záverečného účtu obce Meliata za rok 2019
  6:  Prejednanie návrhu VZN obce Meliata č.2/2020 o organizácií miestneho 
       referenda
  7:  Prejednanie návrhu VZN obce Meliata č.3/2020 o pyrotechnických výrobkov na   
       území obce Meliata
  8:  Prejednanie návrhu VZN obce Meliata č.4/2020 o určení názvov ulíc a ich
       verejných priestranstiev
  9:  Prejednanie majetkových pomerov verejného funkcionára
 10:  Poverenie starostu obce pri  zastupovaní o nájme obecných pozemkov ,na valnom
       zhromaždení pre poľovnícke združenie Meliata v roku 2020
 11: Prejednanie správy hlavného kontrolóra o kontrole všeobecne záväzných nariadení
        a interných smerníc obce Meliata 
 12: Rozpočtové opatrenia, návrh  na rozpočtové opatrenie č. 1/2020
 13: Krátka správa starostu obce Meliata
        a.) Návrhy poslancov OZ Meliata  
          Prejednanie  dni obce Meliata    

K     bodu programu 2  :

Uznesenie č: 1/XII/22062020
Obecné zastupiteľstvo obce Meliata : 
A.: Berie na vedomie :    1. Určenie overovateľov zápisnice v zložení : Jozef Mezövári ,  Štefan 
Ádám  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 Štefan Ádám, István Kövesdi, Monika Molnárová, 
Henrieta Oravcová, Jozef Mezővári

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 0

Neprítomní: 0

V Meliate, dňa .................2020



Csaba Husaník 
  starosta obce 

K     bodu programu  3: 

Uznesenie č: 2/XII/22062020
Obecné zastupiteľstvo obce Meliata : 
A.: Berie na vedomie : 
        Kontrola uznesenia z minulého zasadnutia;

Hlasovanie:   počet mená poslancov

Za: 5 Štefan Ádám, István Kövesdi, Monika Molnárová, 
Henrieta Oravcová, Jozef Mezővári

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 0

Neprítomní: 0

V Meliate, dňa .................2020

Csaba Husaník 
  starosta obce 

K     bodu programu 4 :
 
Uznesenie č: 3/XII/22062020
Obecné zastupiteľstvo obce Meliata : 
A.: Schvalije  :  Plán  kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Meliata na II polrok.

  Obecné zastupiteľstvo v Meliate schvaľuje prednesení návrh plánu kontrolnej  činnosti
 hlavného kontrolóra na II. polrok 2020.

     
Hlasovanie:   počet mená poslancov

Za: 5 Štefan Ádám, István Kövesdi, Monika Molnárová, 
Henrieta Oravcová, Jozef Mezővári



Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 0

Neprítomní: 0

V Meliate, dňa .................2020

Csaba Husaník 
  starosta obce 

K     bodu programu  5 :
 
Uznesenie č: 4/XII/22062020
Obecné zastupiteľstvo obce Meliata : 
A.: Schvaluje :  Schválenie záverečného účtu obce Meliata za rok 2019
    
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu
 záverečného účtu obce za rok 2019.  OZ schvaľuje záverečný účet za rok 2019  bez výhrad.
Hlasovanie:   počet mená poslancov

Za: 5 Štefan Ádám, István Kövesdi, Monika Molnárová, 
Henrieta Oravcová, Jozef Mezővári

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 0

Neprítomní: 0

V Meliate, dňa .................2020

Csaba Husaník 
  starosta obce 



K     bodu programu 6 :
 
Uznesenie č: 5/XII/22062020
Obecné zastupiteľstvo obce Meliata : 
A.: Schvaľuje  :   Návrh  VZN obce Meliata č.2/2020 o organizácií miestneho  referenda

       Starosta obce predložil  poslancom   návrh VZN č.2/2020  o organizácií miestneho 
       referenda. Po výzve na prípadnú zmenu a doplnenie zo strany OZ, neboli navrhnuté  zmeny a   
        doplnenia zo strany poslancov. OZ jednohlasne  schvaľuje VZN č.2/2020. 
                      
Hlasovanie:   počet mená poslancov

Za: 5 Štefan Ádám, István Kövesdi, Monika Molnárová, 
Henrieta Oravcová, Jozef Mezővári

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 0

Neprítomní: 0

V Meliate, dňa .................2020

Csaba Husaník 
  starosta obce 

K     bodu programu 7 :
 
Uznesenie č: 6/XII/22062020
Obecné zastupiteľstvo obce Meliata : 
A.: Schvaľuje  :  Návrh VZN obce Meliata č.3/2020 o pyrotechnických výrobkov na   
       území obce Meliata
               
 Starosta obce predložil  poslancom   návrh VZN č.3/2020 o pyrotechnických výrobkov na   
  území obce Meliata Po výzve na prípadnú zmenu a doplnenie zo strany OZ, neboli navrhnuté  
zmeny a  doplnenia zo strany poslancov. OZ jednohlasne  schvaľuje VZN č.3/2020.      
Hlasovanie:   počet mená poslancov

Za: 5 Štefan Ádám, István Kövesdi, Monika Molnárová, 
Henrieta Oravcová, Jozef Mezővári

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 0



Neprítomní: 0

V Meliate, dňa .................2020

Csaba Husaník 
  starosta obce 

K     bodu programu 8 :
 
Uznesenie č: 7/XII/22062020
Obecné zastupiteľstvo obce Meliata : 
A.: Schvaľuje  :    Návrh VZN obce Meliata č.4/2020 o určení názvov ulíc a
                              ich   verejných priestranstiev 
               
 Starosta obce predložil  poslancom   návrh VZN č.4/2020 o určení názvov ulíc a
  ich   verejných priestranstiev.  Po výzve na prípadnú zmenu a doplnenie zo strany OZ, neboli
 navrhnuté  zmeny a  doplnenia zo strany poslancov. OZ jednohlasne  schvaľuje VZN č.4/2020.      
Hlasovanie:   počet mená poslancov

Za: 5 Štefan Ádám, István Kövesdi, Monika Molnárová, 
Henrieta Oravcová, Jozef Mezővári

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 0

Neprítomní: 0

V Meliate, dňa .................2020

Csaba Husaník 
  starosta obce 

K     bodu programu 9:
 
Uznesenie č: 8/XII/22062020
Obecné zastupiteľstvo obce Meliata :
A.: Berie na vedomie  :   Prejednanie majetkových pomerov verejného funkcionára

     Predseda komisie na ochranu verejného záujmu obce informoval poslancov,že do

     30.04.2020 boli odovzdané majetkové priznania verejných funkcionárov.
     OZ v Meliate berie na vedomie majetkové priznanie starostu obce a hlavného



                    kontrolóra obce.

Hlasovanie:   počet mená poslancov

Za: 5 Štefan Ádám, István Kövesdi, Monika Molnárová, 
Henrieta Oravcová, Jozef Mezővári

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 0

Neprítomní: 0

V Meliate, dňa .................2020

Csaba Husaník 
  starosta obce 

K     bodu programu 10 :
 
Uznesenie č: 9/XII/22062020
Obecné zastupiteľstvo obce Meliata : 
A.: Schvaľuje  :   Poverenie starostu obce pri  zastupovaní o nájme obecných pozemkov ,na     
valnom  zhromaždení pre poľovnícke združenie Meliata v roku 2020

 OZ v Meliate  schvaľuje a poveruje starostu obce Meliata, Csaba Husaníka  pri
   zastupovaní o nájme obecných pozemkov, na  zhromaždení vlastníkov  poľovných pozemkov  
   v  revíri Meliata, dňa 3.7.2020 v Rozhanovciach.           

     
Hlasovanie:   počet mená poslancov

Za: 5 Štefan Ádám, István Kövesdi, Monika Molnárová, 
Henrieta Oravcová, Jozef Mezővári

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 0

Neprítomní: 0

V Meliate, dňa .................2020

Csaba Husaník 
  starosta obce 

K     bodu programu 11 :



 
Uznesenie č: 10/XII/22062020
Obecné zastupiteľstvo obce Meliata : 
A.: Berie na vedomie :    Prejednanie správy hlavného kontrolóra o kontrole všeobecne 
záväzných  nariadení  a interných smerníc obce Meliata  
                    
   OZ v Meliate berie na vedomie správu hlavného kontrolóra  o kontrole všeobecne 
   záväzných   nariadení  a interných smerníc obce Meliata.  

     
Hlasovanie:   počet mená poslancov

Za: 5 Štefan Ádám, István Kövesdi, Monika Molnárová, 
Henrieta Oravcová, Jozef Mezővári

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 0

Neprítomní: 0

V Meliate, dňa .................2020

Csaba Husaník 
  starosta obce 

K     bodu programu 12 :
 
Uznesenie č: 11/XII/22062020
Obecné zastupiteľstvo obce Meliata : 
A.: Schvaľuje  :  Rozpočtové opatrenia, návrh  na rozpočtové opatrenie č. 1/2020

Poslanci schvaľujú vykonané opravy položiek schváleného rozpočtu na rok 2020 v rozsahu 
predloženého návrhu na rozpočtové opatrenie (viď. príloha zápisnice) 

     
Hlasovanie:   počet mená poslancov

Za: 5 Štefan Ádám, István Kövesdi, Monika Molnárová, 
Henrieta Oravcová, Jozef Mezővári

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 0

Neprítomní: 0

V Meliate, dňa .................2020

Csaba Husaník 
  starosta obce 



K     bodu programu 13 :
 
Uznesenie č: 12/XII/22062020
Obecné zastupiteľstvo obce Meliata :  
A.: Schvaľuje  :  Krátka správa starostu obce Meliata

  Prejednanie  dni obce Meliata, OZ schvaľuje  zrušenie  dni obce Meliata kvôli   COVID 19 v  roku 
2020.
  OZ schvaľuje finanční príspevok vo výške 30 EUR na základe doručenej žiadosti od  
  Vörös Attila o vydanie knihy k výročiu 90- tých narodenín jeho otca, básnika Jánosa  Vörösa.
 

     
Hlasovanie:   počet mená poslancov

Za: 5 Štefan Ádám, István Kövesdi, Monika Molnárová, 
Henrieta Oravcová, Jozef Mezővári

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 0

Neprítomní: 0

V Meliate, dňa .................2020

Csaba Husaník 
  starosta obce 


