
Z Á P I S N I C A 

z     XVI. zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Meliata,
konaného dňa 07.06.2021 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 plnenia uznesení z minulého zasadnutia 
4. Prejednanie správy prokurátorky o vykonaní previerky zameranej na zistenie stavu
zákonnosti postupu obci pri dodržiavaní vybraných ustanovení zákona č.  
369/1990Zb. o. obecnom  zriadení.
5. Prejednanie rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva v obci Meliata
6. Návrh Záverečného účtu obce Meliata za rok 2020 a stanoviska HK obce Meliata k návrhu 
záverečného účtu obce za rok 2020
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021
8. Správa o výsledku kontroly plnenia rozpočtu obce za I.štvrťrok 2021
9. Prerokovanie statického posudku na „Prekrytie Meliatského potoka pod miestnou
komunikáciou“ 
10. Návrh na rozpočtové opatrenie č.1/2021
11. Návrh VZN č.1/2021 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom
12. Krátka správa starostu obce Meliata
a.) Návrhy poslancov OZ Meliata 
13.  Diskusia
14. 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 Mezövári.

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 Štefan Ádám  navrhuje doplniť o bod Návrh na pozastavenie 
prieskumu geotermálneho vrtu na území obce.

Starosta obce dal hlasovať o programe zasadnutia OZ s jednou zmenou.
1. Otvorenie zasadnutia  
2. Určenie zapisovateľa/ky a overovateľov zápisnice ,schválenie programu zasadnutia
3. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia 
4. Prejednanie správy prokurátorky o vykonaní previerky zameranej na zistenie stavu
zákonnosti postupu obci pri dodržiavaní vybraných ustanovení zákona č.  
369/1990Zb. o. obecnom  zriadení.
5. Prejednanie rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva v obci Meliata
6. Návrh Záverečného účtu obce Meliata za rok 2020 a stanoviska HK obce Meliata k návrhu 
záverečného účtu obce za rok 2020
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021
8. Správa o výsledku kontroly plnenia rozpočtu obce za I.štvrťrok 2021
9. Prerokovanie statického posudku na „Prekrytie Meliatského potoka pod miestnou
komunikáciou“ 
10. Návrh na rozpočtové opatrenie č.1/2021
11. Návrh VZN č.1/2021 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom
12.Návrh na pozastavenie prieskumu geotermálneho vrtu na území obce
13. Krátka správa starostu obce Meliata
a.) Návrhy poslancov OZ Meliata 
14.  Diskusia
15. Záver

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 03.03.2021.

Uznesenie:  OZ  v Meliate berie na vedomie poskytnutú informáciu starostu ohľadom plnenia 
uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ konaného dňa 03.03.2021.    
HLASOVANIE: za 5, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0 / prítomní 5

K bodu 4.  Prejednanie správy prokurátorky o vykonaní previerky zameranej na zistenie
stavu     zákonnosti postupu obci pri dodržiavaní vybraných ustanovení zákona č.
369/1990Zb. o. obecnom  zriadení.

Starosta obce prečítal správu prokurátora o vykonaní previerky na zistenie stavu zákonnosti postupu 
obce pri dodržaní vybraných ustanovení zákona č.369/1990 ZB.o obecnom zriadení.
 OZ v Meliate berie na vedomie správu prokurátora o vykonaní previerky/ Protokol o vykonaní 
previerky je prílohou tejto zápisnice/ .
HLASOVANIE: za 5, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0 / prítomní 5

K bodu 5. Prejednanie rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva v obci Meliata

Starosta  obce informoval  poslancov o zistených nedostatkov na základe protokolu prokurátorky 
v rokovacom  poriadku  obecného  zastupiteľstva.  Hlavný  kontrolór  obce  zapracoval  do  nového 
rokovacieho poriadku prokurátorkou navrhované zákonné zmeny.
OZ v Meliate schvaľuje rokovací poriadok obecného zastupiteľstva. 
 



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

K bodu 6.   Návrh Záverečného účtu obce Meliata za rok 2020 a stanoviska HK obce Meliata k 
návrhu záverečného účtu obce za rok 2020

Ekonómka obce predkladala návrh záverečného účtu obce za rok 2020 a hlavný kontrolór obce 
predložil svoje stanovisko k tomuto návrhu.
 OZ v Meliate schvaľuje Záverečný účet a celoročné hospodárenie obce za rok 2020 bez výhrad  
/Záverečný účet obce za rok 2020 je prílohou tejto zápisnice/.
HLASOVANIE: za 5, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0 / prítomní 5
  OZ v Meliate berie na vedomie stanovisko HK obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 
2020 /stanovisko je prílohou tejto zápisnice/.
HLASOVANIE: za 5, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0 / prítomní 5

K bodu 7.   Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok 2021

Hlavný kontrolór obce predkladal svoj plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2021.
OZ v Meliate berie na vedomie  plán kontrolnej    
činnosti HK obce na II. polrok 2021 /plán kontrolnej činnosti je prílohou tejto zápisnice/.

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

K bodu 8. Správa o výsledku kontroly plnenia rozpočtu obce za I.štvrťrok 2021

Hlavný kontrolór obce predložil svoju správu o plnení rozpočtu obce za I Q 2021v ktorej upozornil 
na vykonanie rozpočtových zmien.
OZ v Meliate berie na vedomie správu HK obce o výsledku kontroly plnenia rozpočtu obce za I.Q 
2021/Správa HK obce je prílohou tejto zápisnice/. 

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

K bodu 9.  Prerokovanie statického posudku na „Prekrytie Meliatského potoka pod 
miestnou   komunikáciou“.

Starosta obce informoval poslancov,že bol vypracovaný odborný statistický posudok na prekrytie 
Meliatskeho potoka pod miestnou komunikáciou v ktorom bolo konštatované a doporučené 
maximálna zaťažiteľnosť 10 tón na jednu nápravu s výnimkou pre autobusy do 11,5 tony.
OZ poveruje starostu obce Meliata o zvolanie zasadnutia dotknutých orgánov ,aby sa
prerokovalo  štatistický posudok.  

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

K bodu 10. Návrh na rozpočtové opatrenie č.1/2021

Ekonómka obce predkladá návrh rozpočtových opatrení č.1/2021.
OZ v Meliate  schvaľuje rozpočtové opatrenie č.1/2021 /Rozpočtové opatrenie je prílohou tejto 
zápisnice/.

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



K bodu 11. Návrh VZN č.1/2021 o     nakladaní s     komunálnym odpadom a     drobným stavebným 
odpadom

Starosta obce predkladal návrh VZN č.1/2021 o nakladaní s KO a DSO.
OZ v Meliate schvaľuje VZN č.1/2021 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným 
odpadom na území obce.

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

K bodu 12. Návrh na pozastavenie prieskumu geotermálneho vrtu na území obce

Poslanec Štefan Ádám navrhol ,aby počas pandémie Covid-19 bol pozastavený prieskum 
geotermálneho vrtu na území obce, aj kvôli finančným prostriedkam.   
OZ v Meliate schvaľuje pozastavenie prieskumu geotermálneho vrtu na dobu neurčitú.

HLASOVANIE: za 4 , proti 1, zdržal sa 0, nehlasoval 0 / prítomní 5

K bodu 13.  Krátka správa starostu obce Meliata

Návrhy poslancov OZ Meliata: 
Ištván Kövesdi navrhuje údržbu, brúsenie a na novo  natieranie drevenej konštrukcií  
prístrešku pri dome smútku.

K bodu 14.Diskusia

Poslanec Jozef Mezövári upozornil starostu obce na havarijný stav neobývaného domu č.106 
a navrhol,aby ak sa objaví majiteľ domu hneď bol upozornení starostom obce na okamžité 
odstránenie nebezpečného stavu strechy.

K bodu 15.Záver 

Nakoľko  boli  vyčerpané  všetky  body  programu  zasadnutia,  starosta  obce  poďakoval 
všetkým prítomným za účasť a ukončil rokovanie XVI. zasadnutia obecného zastupiteľstva 
o  8:30 hod .

V  Meliate, dňa  07.06.2021

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

Overovatelia zápisnice :  

Ádám Štefan                         …......................

Jozef  Mezövári                   …………………

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



Uznesenia z XVI zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Meliata
konaného dňa 07.06.2021

Obecné zastupiteľstvo na svojom  zasadnutí prerokovalo:
                 
                                                                                                         
2. Určenie zapisovateľa/ky a overovateľov zápisnice ,schválenie programu zasadnutia
3. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia 
4. Prejednanie správy prokurátorky o vykonaní previerky zameranej na zistenie stavu
zákonnosti postupu obci pri dodržiavaní vybraných ustanovení zákona č.  
369/1990Zb. o. obecnom  zriadení.
5. Prejednanie rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva v obci Meliata
6. Návrh Záverečného účtu obce Meliata za rok 2020 a stanoviska HK obce Meliata k návrhu 
záverečného účtu obce za rok 2020
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021
8. Správa o výsledku kontroly plnenia rozpočtu obce za štvrťrok 2021
9. Prerokovanie statického posudku na „Prekrytie Meliatského potoka pod miestnou
komunikáciou“ 
10. Návrh na rozpočtové opatrenie č.1/2021
11. Návrh VZN č.1/2021 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom
12. Krátka správa starostu obce Meliata
a.) Návrhy poslancov OZ Meliata 

K     bodu programu 2  :

Uznesenie č: 1/XVI/07062021
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. zo strany poslancov Štefan Ádám  navrhuje doplniť 
za  bod 12. Návrh na pozastavenie prieskumu geotermálneho vrtu na území obce.

2. Určenie zapisovateľa/ky a overovateľov zápisnice ,schválenie programu zasadnutia
3. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia 
4. Prejednanie správy prokurátorky o vykonaní previerky zameranej na zistenie stavu
zákonnosti postupu obci pri dodržiavaní vybraných ustanovení zákona č.  
369/1990Zb. o. obecnom  zriadení.
5. Prejednanie rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva v obci Meliata
6. Návrh Záverečného účtu obce Meliata za rok 2020 a stanoviska HK obce Meliata k návrhu 
záverečného účtu obce za rok 2020
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021
8. Správa o výsledku kontroly plnenia rozpočtu obce za I.štvrťrok 2021
9. Prerokovanie statického posudku na „Prekrytie Meliatského potoka pod miestnou
komunikáciou“ 
10. Návrh na rozpočtové opatrenie č.1/2021
11. Návrh VZN č.1/2021 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom
12.Návrh na pozastavenie prieskumu geotermálneho vrtu na území obce
13. Krátka správa starostu obce Meliata



a.) Návrhy poslancov OZ 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 .................2021

Csaba Husaník 
  starosta obce 

K     bodu programu  3: 

Uznesenie č: 2/XVI/07062021
Obecné zastupiteľstvo obce Meliata : 
A.: Berie na vedomie : 
        Kontrola plnenie 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 .................2021

Csaba Husaník 
  starosta obce 



K     bodu programu 4 :
 
Uznesenie č: 3/XVI/07062021
Obecné zastupiteľstvo obce Meliata : 
A.: Berie na vedomie  : 
OZ v Meliate berie na vedomie správu prokurátora o vykonaní previerky/ Protokol o vykonaní previerky je 
prílohou tejto zápisnice zo dna 17.05. 2021.     
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 .................2021

Csaba Husaník 
  starosta obce 

K     bodu programu  5 :
 
Uznesenie č: 4/XVI/07062021
Obecné zastupiteľstvo obce Meliata : 
A.: Schvaľuje :

 OZ v Meliate schvaľuje rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v obci 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 .................2021



Csaba Husaník 
  starosta obce 

K     bodu programu 6 :

 
Uznesenie č: 5/XVI/07062021
Obecné zastupiteľstvo obce Meliata : 
A.: Schvaľuje  :
  OZ schvaľuje záverečný účet za rok 2020  bez výhrad.    
B.:Berie  na  vedomie:OZ  berie  na  vedomie  stanovisko  hlavného  kontrolóra  obce  k  návrhu 
záverečného účtu obce Meliata za rok 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 .................2021

Csaba Husaník 
  starosta obce 

K     bodu programu 7 :
 
Uznesenie č: 6/XVI/07062021
Obecné zastupiteľstvo obce Meliata : 
A.: Schvaľuje  : 
OZ v Meliate schvaľuje plán kontrolnej  činnosti HK obce na II. polrok 2021 /plán kontrolnej činnosti je 
prílohou tejto 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 .................2021

Csaba Husaník 
  starosta obce 

K     bodu programu 8 :
 
Uznesenie č: 7/XVI/07062021
Obecné zastupiteľstvo obce Meliata : 
A.: Berie na vedomie  :  
OZ v Meliate berie na vedomie správu HK obce o výsledku kontroly plnenia rozpočtu obce za I.Q 
2021/Správa HK obce je prílohou tejto 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 .................2021

Csaba Husaník 
  starosta obce 

K     bodu programu 9:
 
Uznesenie č: 8/XVI/07062021
Obecné zastupiteľstvo obce Meliata :
A.: Schvaľuje :  
OZ schvaľuje a  poveruje starostu obce Meliata o zvolanie zasadnutia dotknutých orgánov a 



miestnych podnikateľov, aby sa prerokoval  štatistický posudok do najbližšieho 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 .................2021

Csaba Husaník 
  starosta obce 

K     bodu programu 10 :
 
Uznesenie č: 9/XVI/07062021
Obecné zastupiteľstvo obce Meliata : 
A.: Schvaľuje  : 

 OZ v Meliate  schvaľuje rozpočtové opatrenie č.1/2021 /Rozpočtové opatrenie je prílohou tejto 
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 .................2021

Csaba Husaník 
  starosta obce 

K     bodu programu 11 :
 
Uznesenie č: 10/XVI/07062021
Obecné zastupiteľstvo obce Meliata : 



A.: Schvaľuje :
 O.Z v Meliate schvaľuje VZN č.1/2021 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným 
stavebným odpadom na území 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 .................2021

Csaba Husaník 
  starosta obce 

K     bodu programu 12 :
 
Uznesenie č: 11/XVI/07062021
Obecné zastupiteľstvo obce Meliata : 
A.: Schvaľuje  : 
 OZ v Meliate schvaľuje pozastavenie prieskumu geotermálneho vrtu na dobu neurčitú.

     
Hlasovanie:   počet mená poslancov

Za: 4 Štefan Ádám, , Monika Molnárová, Henrieta Oravcová, 
Jozef Mezővári

Proti: 1 István Kövesdi,

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 0

Neprítomní: 0

V Meliate, dňa .................2021

Csaba Husaník 
  starosta obce 

K     bodu programu 13 :



 
Uznesenie č: 12/XVI/07062021
Obecné zastupiteľstvo obce Meliata :  
A.: Schvaľuje  :
Poslanec  Ištván Kövesdi navrhuje údržbu, brúsenie a na novo  natieranie drevenej konštrukcií  
prístrešku pri dome smútku.      
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 .................2021

Csaba Husaník 
  starosta obce 


