ZÁPISNICA
z XIV. zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Meliata,
konaného dňa 07.12.2020 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: Mária Šedová

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 navrhu VZN č. 5/2020o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebne odpady na území obce Meliata;
5. Rozpočtové opatrenia,návrh na rozpočtové opatrenie č.2/2020
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Meliata na I. polrok 2021.
7. Schválenie darovacej zmluvy podľa vzájomne dohody medzi darujúcimi s pánom
Štefan Szabo Dózsa a obdarovaným Obcou Meliata č.100, 049 12.
8. Krátka správa starostu obce Meliata
a.) Návrhy poslancov OZ Meliata
Starosta obce Meliata navrhuje mimoriadnu odmenu v hodnote 140EUR hrubom pre
všetkých poslancom.
Starosta obce Meliata navrhuje mimoriadnu odmenu v hodnote 140EUR hrubom pre
hlavného kontrolóra.
Štefan Ádám navrhuje pre pána starostu navýšenie platu za obdobie december 2020 a
január 2021 o 60% základného platu.
10. Diskusia
11:. 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 konaného dňa 16.09.2020.
HLASOVANIE: za 5, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0 / prítomní 5
K bodu 4.

Schválenie návrhu VZN č. 5/2020o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné odpady na území obce Meliata;

Starosta obce navrhuje zmeniť podľa §3 ods. 4 ročné sadzby daní u vybraných
druhov pozemkov nasledovne :
orná pôda, chmeľnice,vinice,ovocné sady a trvalé trávne porasty
zo základu dane na 0,60%
Hlasovanie : OZ schvaľuje vyššie uvedené úpravy sadzieb dane a hodnoty pozemku, uznáša sa na
VZN č. 5/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebne
odpady na území obce Meliata.
HLASOVANIE: za 5, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0 / prítomní 5
K bodu 5.

Rozpočtové opatrenia,návrh na rozpočtové opatrenie č.2/2020
Účtovníčka Mária Šedová obce oboznámil poslancov s návrhom rozpočtu na
rozpočtové opatrenie č.2/2020.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 6. Schválenie správy hlavného kontrolóra obce o plnení rozpočtu za I. polrok 2021
OZ v Meliate schvaľuje správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti obce Meliata
za I. polrok 2021.
HLASOVANIE
K bodu 7.

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

Schválenie darovacej zmluvy podľa vzájomne dohody medzi darujúcimi s

pánom Štefan Szabo Dózsa a obdarovaným Obcou Meliata č.100.
OZ jednohlasne odsúhlasilo darovaciu zmluvu podľa vzájomne dohody medzi
darujúcimi pánom Štefan Szabo Dózsa a obdarovaným Obcou Meliata č.100, 049 12
(viď. príloha zápisnice).
HLASOVANIE: za 5, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0 / prítomní 5
K bodu 8. Krátka správa starostu obce Meliata
a.) Návrhy poslancov OZ Meliata
Starosta obce Meliata navrhuje mimoriadnú odmenu pre všetkých poslancom v
hodnote 140 EUR hrubom za výbornú odvedenú prácu v roku 2019 a 2020 aj v
ťažkej situácií kvôli COVID-19.
Starosta obce Meliata navrhuje mimoriadnu odmenu v hodnote 140EUR hrubom
pre hlavného kontrolóra obce.
Štefan Ádám navrhuje pre pána starostu navýšenie platu za obdobie december 2020
a január 2021 o 60% základného platu.
HLASOVANIE: za 5 , proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0 / prítomní 5
K bodu 9.

Diskusia
István Kövesdi navrhuje údržbu v dome smútku v roku 2021.
Jozef Mezővári navrhuje údržbu miestnej komunikácií smerom k starého mlynu.
Starosta obce informoval OZ že odkúpenie pozemku pod materskou škôlkou
sa posúva na budúci rok kvôli chybe v uznesení Evanjelickej cirkvi
Starosta obce navrhuje na tento rok uskutočniť verejný prieskum pre obyvateľom
obce Meliata, lebo kvôli opatreniam COVID-19 sa nemôžeme zvolávať verejnú
schôdzu.
HLASOVANIE: za 5 , proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0 / prítomní 5

K bodu 10. Záver
Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu zasadnutia, starosta obce poďakoval
všetkým prítomným za účasť a ukončil rokovanie XIV. zasadnutia obecného zastupiteľstva
o 8:30 hod .
V Meliate, dňa 07.12.2020
Zapísal:

István Kövesdi

…......................

Overovatelia zápisnice :
Štefan Ádám

…......................

Jozef Mezővári

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

Uznesenia z XIV. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Meliata
konaného dňa 07.12.2020
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 navrchu VZN č. 5/2020o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné odpady na území obce Meliata;
5. Rozpočtové opatrenia,návrh na rozpočtové opatrenie č.2/2020
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Meliata na I. polrok 2021.
7. Schválenie darovacej zmluvy podľa vzájomne dohody medzi darujúcimi s pánom
Štefan Szabo Dózsa a obdarovaným Obcou Meliata č.100.
8. Krátka správa starostu obce Meliata
a.) Návrhy poslancov OZ Meliata
Starosta obce Meliata navrhuje mimoriadnu odmenu v hodnote 140EUR hrubom pre všetkých
poslancom.
Starosta obce Meliata navrhuje mimoriadnu odmenu v hodnote 140EUR hrubom pre hlavného
kontrolóra.
Štefan Ádám navrhuje pre pána starostu navýšenie platu za obdobie december 2020 a január
2021 o 60% základného platu.
K bodu programu 2 :
Uznesenie č: 1/XIV/07122020
Obecné zastupiteľstvo obce Meliata
A.: Berie na vedomie : určenie overovateľov zápisnice v zložení : Štefana Ádáma a ,Jozefa
Mezőváriho a zapisovateľa zápisnice :István Kövesdi.
B.: Schvaluje program zasadnutia obecného zastupiteľstva v rozsahu predneseného návrhu
programu zasadnutia OZ.
Hlasovanie:

počet mená poslancov

Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Nehlasoval:

0

Neprítomní:

0

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

V Meliate, dňa 07.12.2020
Csaba Husaník
starosta obce

K bodu programu 3:
Uznesenie č: 2/XIV/07122020
Obecné zastupiteľstvo obce Meliata
A. Berie na vedomie :
kontrola uznesenia z minulého zasadnutia konaného dňa 16.09.2020.
Hlasovanie:

počet mená poslancov

Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Nehlasoval:

0

Neprítomní:

0

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

V Meliate, dňa 07.12.2020
Csaba Husaník
starosta obce
K bodu programu 4 :
Uznesenie č: 3/XIV/07122020
Obecné zastupiteľstvo obce Meliata
A. Schvaľuje :
Schválenie navrchu VZN č. 5/2020o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebne odpady na území obce Meliata;
Starosta obce navrhuje zmeniť podľa §3 ods. 4 ročné sadzby daní u vybraných druhov pozemkov
nasledovne :
Orná pôda, chmeľnice,vinice,ovocné sady a trvalé trávne porasty
zo základu dane na 0,60%
Hlasovanie:

počet mená poslancov

Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Nehlasoval:

0

Neprítomní:

0

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

V Meliate 07.12.2020
Csaba Husaník

starosta obce
K bodu programu 5 :
Uznesenie č: 4/XIV/07122020
Obecné zastupiteľstvo obce Meliata
A. Schvaľuje: Rozpočtové opatrenia,návrh na rozpočtové opatrenie č.2/2020.
OZ 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

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Nehlasoval:

0

Neprítomní:

0

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

V Meliate, dňa 07.12.2020
Csaba Husaník
starosta obce
K bodu programu 6 :
Uznesenie č: 5/XIV/07122020
Obecné zastupiteľstvo obce Meliata
A. Schvaľuje : Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Meliata na I. polrok 2021.
OZ v Meliate schvaľuje správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti obce Meliata za I. polrok
2021.
Hlasovanie:

počet mená poslancov

Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Nehlasoval:

0

Neprítomní:

0

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

V Meliate, dňa 07.12.2020

Csaba Husaník
starosta obce
K bodu programu 7 :
Uznesenie č: 6/XIV/07122020
Obecné zastupiteľstvo obce Meliata
A. Schvaľuje :
OZ jednohlasne odsúhlasilo darovaciu zmluvu podľa vzájomnej dohody, medzi darujúcimi
pánom Štefan Szabo Dózsa a obdarovaným Obcou Meliata č.100,049 12 (darovacia zmluva tvorí
prílohu zápisnice)
Hlasovanie:
počet mená poslancov
Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Nehlasoval:

0

Neprítomní:

0

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

V Meliate, dňa 07.12.2020

Csaba Husaník
starosta obce
K bodu programu 8 :
Uznesenie č: 7/XIV/07122020
Obecné zastupiteľstvo obce Meliata
A. Schvaľuje : Krátka správa starostu obce Meliata
OZ jednohlasne odsúhlasilo mimoriadnu odmenu pre všetkých poslancom v
hodnote 140 EUR hrubom za výbornú odvedenú prácu v roku 2019 a 2020 aj v
ťažkej situácií kvôli COVID-19. Starosta obce Meliata navrhuje mimoriadnu
odmenu v hodnote 140EUR hrubom pre hlavného kontrolóra obce.
B.Schvaľuje : OZ jednohlasne odsúhlasilo pre pána starostu navýšenie platu za obdobie
december 2020 a január 2021 o 60% základného platu.
Hlasovanie:

počet mená poslancov

Za:

5

István Kövesdi, Monika Molnárová, Henrieta

Oravcová, Štefan Ádám,Jozef Mezővári
Proti:

0

Zdržal sa:

0

Nehlasoval:

0

Neprítomní:

0

V Meliate, dňa 07.12.2020
Csaba Husaník
starosta obce

