ZÁPISNICA
z XVIII. zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Meliata,
konaného dňa 13.12.2021 so začiatkom o 8.00 hod.
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny (viď. príloha č.1 zápisnice)
Poslanci:
4 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. Rozpočtové opatrenia,návrh na rozpočtové opatrenie č.2/2021
5. Návrh správy o výsledku kontroly plnenia príjmov a čerpania výdavkov za III. štvrťrok
2021
6. Prerokovanie zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení novely č.
65/2021
7. Krátka správa starostu obce Meliata
a.) Návrhy poslancov OZ Meliata
Starosta obce Meliata navrhuje mimoriadnu odmenu v hodnote 140 EUR hrubom
pre všetkých poslancom.
Starosta obce Meliata navrhuje mimoriadnu odmenu v hodnote 140 EUR
hrubom pre hlavného kontrolóra.
b.)Návrh na navýšenie platu starostu obce
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na I. polrok 2022
9. Diskusia
10.Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie otvoril a prítomných privítal starosta obce Meliata p. Csaba Husaník.
Následne konštatoval , že počet prítomných poslancov je 4, 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 Monika Molnárová.
HLASOVANIE: za 4, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0 / prítomní 4
Následne starosta obce predniesol návrh programu zasadnutia s výzvou na prípadnú zmenu,
doplnenie predloženého návrhu.

HLASOVANIE: za 4, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0 / prítomní 4
K bodu 3. Kontrola uznesení z minulého zasadnutia
Starosta obce informoval OZ o stave plnenia prijatých uznesení predchádzajúceho zasadnutia
konaného dňa 06.09.2021.
HLASOVANIE: za 4, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0 / prítomní 4
K bodu 4. Rozpočtové opatrenia,návrh na rozpočtové opatrenie č.2/2021
Ekonómka obce predkladala návrh rozpočtových opatrení č.2/2021.

OZ v Meliate schvaľuje rozpočtové opatrenie č.2/2021 /Rozpočtové opatrenie je prílohou
tejto zápisnice.
HLASOVANIE: za 4, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0 / prítomní 4
K bodu 5. Návrh správy o výsledku kontroly plnenia príjmov a čerpania výdavkov za III.
štvrťrok 2021
Hlavný kontrolór obce predkladal svoju správu o výsledku kontroly plnenia príjmov a
čerpania výdavkov za III. štvrťrok 2021.OZ v Meliate berie na vedomie správu H.K.
HLASOVANIE : za 4, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0 / prítomní 4
K bodu 6. Prerokovanie zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení novely č.
65/2021
OZ v Meliate prerokovalo zákon o veterinárnej starostlivosti v znení novely č. 65/2021.
Starosta obce navrhuje osobnú prehliadku v obci pri domácnostiach kde majitelia majú nahlásené
psy.
HLASOVANIE: za 4, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0 / prítomní 4
K bodu 7. Krátka správa starostu obce Meliata
a.) Návrhy poslancov OZ Meliata
Starosta obce Meliata navrhuje mimoriadnu odmenu v hodnote 140 EUR hrubom
pre všetkých poslancom za rok 2021 za brigádnicke práce a pri pomocných prácach počas
pandémie COVID-19.
Starosta obce Meliata navrhuje odmenu v hodnote 140EUR
hrubom pre hlavného kontrolóra obce za rok 2021.
b.) Návrhy poslancov OZ Meliata
OZ navrhuje pre pána starostu navýšenie platu o 60% základného platu za obdobie december 2021
a január 2022.
Starosta obce oznámil poslancom že podarilo sa dokončiť plánovane pozemne práce (cesty) v obci
Meliata na tento rok.
HLASOVANIE: za 4, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0 / prítomní 4
K bodu 8. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na I. polrok 2022

Hlavný kontrolór obce predkladal svoj plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022.
OZ v Meliate odsúhlasilo plán kontrolnej činnosti na I polrok 2022.
HLASOVANIE : za 4, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0 / prítomní 4
K bodu 9. Diskusia
Poslanci Monika Molnárová a Henrieta Oravcová sa postarajú ,aby do konca roka boli rozdané
darčeky pre seniorov.
Poslanci OZ prerokovali organizovanie vylosovania koncoročných darčekov medzi obyvateľmi
obce ,ponúknutých súkromnými osobami,ktoré sa uskutoční dňa 31.12.2021 o 15:00 hod.
K bodu 10.Záver
Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu zasadnutia, starosta obce poďakoval všetkým
prítomným za účasť a ukončil rokovanie XVIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva o 8:30 hod .
V Meliate, dňa 13.12.2021
Zapísal: István Kövesdi

…......................

Overovatelia zápisnice :
Monika Molnárová
Štefan Ádám
Csaba Husaník,

…......................
…………………

starosta obce

………………..

Uznesenia z XVIII zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Meliata
konaného dňa 13.12.2021
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
2. Určenie zapisovateľa/ky a overovateľov zápisnice ,schválenie programu zasadnutia
3. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia
4. Rozpočtové opatrenia,návrh na rozpočtové opatrenie č.2/2021
5. Návrh správy o výsledku kontroly plnenia príjmov a čerpania výdavkov za III. štvrťrok
2021
6. Prerokovanie zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení novely č.
65/2021
7. Krátka správa starostu obce Meliata
a.) Návrhy poslancov OZ Meliata
Starosta obce Meliata navrhuje mimoriadnu odmenu v hodnote 140 EUR hrubom
pre všetkých poslancom.
Starosta obce Meliata navrhuje mimoriadnu odmenu v hodnote 140 EUR
hrubom pre hlavného kontrolóra.
b.)Návrh na navýšenie platu starostu obce
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na I. p olrok 2022

K bodu programu 2 :
Uznesenie č: 1/XVIII/13122021
Obecné zastupiteľstvo obce Meliata :
A.: Berie na vedomie : 1. Určenie overovateľov zápisnice v zložení : Štefan Ádám a Monika
Molnárová, zapisovateľa zápisnice :István Kövesdi.
B.: Schvaľuje : 1. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva v rozsahu zverejneného návrhu
programu zasadnutia OZ.

Hlasovanie:

počet mená poslancov

Za:

4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Nehlasoval:

0

Neprítomní:

1

István Kövesdi, Monika Molnárová, Henrieta Oravcová,
Štefan Ádám

Jozef Mezővári

V Meliate, dňa .................2021

Csaba Husaník
starosta obce

K bodu programu 3:
Uznesenie č: 2/XVIII/13122021
Obecné zastupiteľstvo obce Meliata :
A.: Berie na vedomie :
Kontrola plnenie uznesenia z minulého zasadnutia konaného dňa 06.09.2021

Hlasovanie:

počet mená poslancov

Za:

4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Nehlasoval:

0

Neprítomní:

1

István Kövesdi, Monika Molnárová, Henrieta Oravcová,
Štefan Ádám

Jozef Mezővári

V Meliate, dňa .................2021

Csaba Husaník
starosta obce
K bodu programu 4 :
Uznesenie č: 3/XVIII/13122021
Obecné zastupiteľstvo obce Meliata :
A.: Schvaľuje : OZ v Meliate schvaľuje rozpočtové opatrenia,návrh na rozpočtové opatrenie
č.2/2021 je prílohou tejto zápisnice.

Hlasovanie:

počet mená poslancov

Za:

4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Nehlasoval:

0

Neprítomní:

1

V Meliate, dňa .................2021

István Kövesdi, Monika Molnárová, Henrieta Oravcová,
Štefan Ádám

Jozef Mezővári

Csaba Husaník
starosta obce

K bodu programu 5 :
Uznesenie č: 4/XVIII/13122021
Obecné zastupiteľstvo obce Meliata :
A.: berie na vedomie :OZ v Meliate berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce o
výsledku kontroly plnenia príjmov a čerpania výdavkov za III. štvrťrok 2021 /správa je prílohou
tejto zápisnice/.
Hlasovanie:

počet mená poslancov

Za:

4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Nehlasoval:

0

Neprítomní:

1

István Kövesdi, Monika Molnárová, Henrieta Oravcová,
Štefan Ádám

Jozef Mezővári

V Meliate, dňa .................2021

Csaba Husaník
starosta obce
K bodu programu 6 :
Uznesenie č: 5/XVIII/13122021
Obecné zastupiteľstvo obce Meliata :
A.: Berie na vedomie :OZ berie na vedomie novelizáciu zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej
starostlivosti v znení novely č. 65/2021. Po osobnej prehliadke a po konzultácií s majiteľmi psov
OZ novelizáciu zákona sa ešte prerokuje.

Hlasovanie:

počet mená poslancov

Za:

4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Nehlasoval:

0

Neprítomní:

1

István Kövesdi, Monika Molnárová, Henrieta Oravcová,
Štefan Ádám

Jozef Mezővári

V Meliate, dňa .................2021

Csaba Husaník
starosta obce
K bodu programu 7 :
Uznesenie č: 6/XVIII/13122021
Obecné zastupiteľstvo obce Meliata :
A.: Schvaľuje : Krátka správa starostu obce Meliata
a.) Návrhy poslancov OZ Meliata
Starosta obce Meliata navrhuje mimoriadnu odmenu v hodnote 140 EUR hrubom
pre všetkých poslancom.
Starosta obce Meliata navrhuje mimoriadnu odmenu v hodnote 140 EUR
hrubom pre hlavného kontrolóra.
b.) OZ navrhuje navýšenie platu starostu obce Meliata o 60% základného platu za obdobie
december 2021 a január 2022.
Hlasovanie:

počet mená poslancov

Za:

4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Nehlasoval:

0

Neprítomní:

1

István Kövesdi, Monika Molnárová, Henrieta Oravcová,
Štefan Ádám

Jozef Mezővári

V Meliate, dňa .................2021

Csaba Husaník

starosta obce
K bodu programu 8 :
Uznesenie č: 7/XVIII/13122021
Obecné zastupiteľstvo obce Meliata :
A.: Schvaľuje : OZ schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na I. polrok 2022
plán je prílohou tejto zápisnice.
Hlasovanie:

počet mená poslancov

Za:

4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Nehlasoval:

0

Neprítomní:

1

István Kövesdi, Monika Molnárová, Henrieta Oravcová,
Štefan Ádám

Jozef Mezővári

V Meliate, dňa .................2021

Csaba Husaník
starosta obce

