ZÁPISNICA
z XX. zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Meliata,
konaného dňa 06.06.2022 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. Návrh Záverečného účtu obce Meliata za rok 2021 a stanovisko hlavného kontrolóra
obce Meliatak k návrhu záverečného účtu obce za rok 2021.
5. Návrh správy o výsledku kontroly plnenia príjmov a čerpania výdavkov za I.
štvrťrok 2022.
6. Otvorenie obálok na vyhlásenú verejnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného
zákonníka na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľnosti – trvalý trávnatý
porast v katastrálnom území obce Bretka.
7. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie (pracovného úväzku) starostu obce
Meliata nasledujúce volebne obdobie 2022 – 2026.
8. Návrh na určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva na nasledujúce volebné
obdobie 2022 – 2026.
9. Návrh na určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí v
roku 2022.
10.Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na II. poľrok 2022
11. Krátka správa starostu obce Meliata
a.) Prejednanie programu na deň obce konané dňa 20.08.2022 sobotu
b.) Starosta obce Meliata informoval O.Z. o stálej problematike so spoločnosťou T- Com.
c.)Návrhy poslancov OZ Meliata
12. Diskusia
13. 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, 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 Henrieta Oravcová 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 14.03.2022.
HLASOVANIE: za 4, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0 / prítomní 4
K bodu 4. Návrh Záverečného účtu obce Meliata za rok 2021 a stanovisko hlavného
kontrolóra obce Meliatak k návrhu záverečného účtu obce za rok 2021.
Ekonómka obce predkladala návrh záverečného účtu obce za rok 2021 a hlavný kontrolór obce
predložil svoje stanovisko k tomuto návrhu.
OZ v Meliate schvaľuje Záverečný účet a celoročné hospodárenie obce za rok 2021 bez výhrad
/Záverečný účet obce za rok 2021 je prílohou tejto zápisnice/.
HLASOVANIE: za 4, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0 / prítomní 4
OZ v Meliate berie na vedomie stanovisko HK obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2021
/stanovisko 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 I.
štvrťrok 2022.
Hlavný kontrolór obce predkladal svoju správu o výsledku kontroly plnenia príjmov a čerpania
výdavkov za I.Q 2022.
OZ v Meliate berie na vedomie správu HK obce o výsledku kontroly plnenia príjmov a čerpania
výdavkov za I.Q 2022 /Správa je prílohou tejto zápisnice/.
HLASOVANIE: za 4, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0 / prítomní 4
K bodu 6. Otvorenie obálok na vyhlásenú verejnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného
zákonníka na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľnosti – trvalý trávnatý
porast v katastrálnom území obce Bretka.
Starosta obce Meliata informoval O.Z. že na verejnú súťaž predaj nehnuteľnosti na katastrálnom
území obce Bretka sa prihlásil jeden uchádzač do vyhlásenej lehoty.Poprosím OZ, aby otvorili
obálku a vyhodnotili podmienky a návrh kupujúcej osobe.
OZ schvaľuje uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi obcou Meliata a Pavlom Sinanom,bytom Bretka
č.22.Predmetom kúpnej zmluvy je predaj nehnuteľnosti-trvalého trávneho porastu vo vlastníctve
obce Meliata,v katastrálnom území obce Bretka,vedený na liste vlastníctva č.286,parcely registra
„E“,parcelné č.571 vo výmere 1 502 m2,spoluvlastnícky podiel 1/12 /t.j. 125,16 m2/,
za kúpnu cenu vo výške 250,32 EUR /dvestopäťdesiat eur a tridsaťdva centov/,

náklady vkladu zápisu do katastra bude znášať kupujúci.
HLASOVANIE: za 4, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0 / prítomní 4
K bodu 7.Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie (pracovného úväzku) starostu obce
Meliata nasledujúce volebne obdobie 2022 – 2026.
OZ v Meliate určuje v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších zmien a doplnkov rozsah výkonu funkcie starostu obce Meliata na úväzok 0,55 na
celé funkčné obdobie rokov 2022-2026.
HLASOVANIE: za 4, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0 / prítomní 4
K bodu 8.Návrh na určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva na nasledujúce volebné
obdobie 2022 – 2026.
OZ v Meliate určuje v zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov počet poslancov obecného zastupiteľstva obce Meliata vo volebnom
období rokov 2022-2026 v počte 5 poslancov slovom: päť
HLASOVANIE

: za 4, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0 / prítomní 4

K bodu 9. Návrh na určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí v
roku 2022.
OZ v Meliate určuje v zmysle § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov jeden
volebný obvod pre voľby do orgánov samosprávy v Meliate v novom volebnom období rokov
2022 – 2026.

HLASOVANIE : za 4, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0 / prítomní 4
K bodu 10.Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na II. poľrok 2022
Hlavný kontrolór obce predkladal svoj plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022.
OZ v Meliate schvaľuje plán kontrolnej
činnosti HK obce na II. polrok 2022 /plán kontrolnej činnosti je prílohou tejto zápisnice/.

HLASOVANIE : za 4, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0 / prítomní 4
K bodu 11 Krátka správa starostu obce Meliata
a.)Prejednanie programu na deň obce konané dňa 20.08.2022 sobotu
b.) Starosta obce Meliata informoval O.Z. o stálej problematike so spoločnosťou T- Com. Pevná
linka ktorú užíva obecný úrad Meliata číslo 058/7921195 nefunguje poriadne. Po opakovanom
hlásení poruchy technici spoločnosti T- Com oznámili starostovi telefonicky,že pevnú linku nám
neopravia z dôvodu,že obec je jediným odberným miestom v obci. Odporúčali starostovi,aby
preniesol číslo k mobilnému operátorovi. Oficiálne písomné vyjadrenie doposiaľ nebolo doručené
na obecný úrad od T-Com.
Starosta obce Meliata navrhuje ,aby pevná linka ostala na obecnom úrade, bola odstránená porucha
a aby nebolo prenesené číslo k žiadnemu mobilnému operátorovi.

O.Z v Meliate berie na vedomie informácie starostu a odporúča opraviť pevnú linku a nie preniesť
číslo k mobilnému operátorovy.

HLASOVANIE

: za 4, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0 / prítomní 4

c.) Návrhy poslancov OZ Meliata

HLASOVANIE

: za 4, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0 / prítomní 4

K bodu 12.Diskusia
K bodu 13.Záver
Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu zasadnutia, starosta obce poďakoval všetkým
prítomným za účasť a ukončil rokovanie XX. zasadnutia obecného zastupiteľstva o 8:30 hod .
V Meliate, dňa 06.06.2022
Zapísal: István Kövesdi

…......................

Overovatelia zápisnice :
Monika Molnárová

…......................

Henrieta Oravcová

…………………

Csaba Husaník,

starosta obce

………………..

Uznesenia z XX zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Meliata
konaného dňa 06.06.2022
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
2. Určenie zapisovateľa/ky a overovateľov zápisnice ,schválenie programu zasadnutia
3. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia
4. Návrh Záverečného účtu obce Meliata za rok 2021 a stanovisko hlavného kontrolóra
obce Meliatak k návrhu záverečného účtu obce za rok 2021.
5. Návrh správy o výsledku kontroly plnenia príjmov a čerpania výdavkov za I.
štvrťrok 2022.
6. Otvorenie obálok na vyhlásenú verejnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného
zákonníka na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľnosti – trvalý trávnatý
porast v katastrálnom území obce Bretka.
7. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie (pracovného úväzku) starostu obce
Meliata nasledujúce volebne obdobie 2022 – 2026.
8. Návrh na určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva na nasledujúce volebné
obdobie 2022 – 2026.
9. Návrh na určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí v
roku 2022.
10.Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na II. poľrok 2022
11. Krátka správa starostu obce Meliata
a.) Prejednanie programu na deň obce konané dňa 20.08.2022 sobotu
b.) Starosta obce Meliata informoval O.Z. o stálej problematike so spoločnosťou T- Com.
c.)Návrhy poslancov OZ Meliata
K bodu programu 2 :
Uznesenie č: 1/XX/06062022
Obecné zastupiteľstvo obce Meliata :
A.: Berie na vedomie : 1. Určenie overovateľov zápisnice v zložení : Henriete Oravcová 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 .................2022

Csaba Husaník

starosta obce
K bodu programu 3:
Uznesenie č: 2/XX/06062022
Obecné zastupiteľstvo obce Meliata :
A.: Berie na vedomie :
Kontrola plnenie uznesenia z minulého zasadnutia konaného dňa 14.03.2022

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 .................2022

Csaba Husaník
starosta obce
K bodu programu 4 :
Uznesenie č: 3/XX/06062022
Obecné zastupiteľstvo obce Meliata :
A.: Schvaľuje :Návrh Záverečného účtu obce Meliata za rok 2021 a stanovisko hlavného
kontrolóra obce Meliatak k návrhu záverečného účtu obce za rok 2021.
Hlavný kontrolór obce predložil svoje stanovisko k tomuto návrhu.
OZ v Meliate schvaľuje Záverečný účet a celoročné hospodárenie obce za rok 2021 bez výhrad
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 .................2022
Csaba Husaník
starosta obce
K bodu programu 5 :
Uznesenie č: 4/XX/06062022
Obecné zastupiteľstvo obce Meliata :
A.: berie na vedomie :Návrh správy o výsledku kontroly plnenia príjmov a čerpania
výdavkov za I. štvrťrok 2022.
Poslanci prerokovali
stanovisko.
Hlasovanie:

predložený návrh hlavného kontrolóra,a berú na vedomie predložené
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 .................2022

Csaba Husaník
starosta obce
K bodu programu 6 :
Uznesenie č: 5/XX/06062022
Obecné zastupiteľstvo obce Meliata :
A.: Schvaľuje :Otvorenie obálok na vyhlásenú verejnú súťaž v zmysle § 281 a nasl.

Obchodného zákonníka na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľnosti –
trvalý trávnatý porast v katastrálnom území obce Bretka.
OZ schvaľuje uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi obcou Meliata a Pavlom Sinanom,bytom Bretka
č.22.Predmetom kúpnej zmluvy je predaj nehnuteľnosti-trvalého trávneho porastu vo vlastníctve
obce Meliata,v katastrálnom území obce Bretka,vedený na liste vlastníctva č.286,parcely registra
„E“,parcelné č.571 vo výmere 1 502 m2,spoluvlastnícky podiel 1/12 /t.j. 125,16 m2/, za kúpnu
cenu vo výške 250,32 EUR. náklady vkladu zápisu do katastra bude znášať kupujúci.

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 .................2022

Csaba Husaník
starosta obce
K bodu programu 7 :
Uznesenie č: 6/XX/06062022
Obecné zastupiteľstvo obce Meliata :
A.: Schvaľuje : Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie (pracovného úväzku) starostu
obce Meliata nasledujúce volebne obdobie 2022 – 2026.
OZ v Meliate určuje v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších zmien a doplnkov rozsah výkonu funkcie starostu obce Meliata na úväzok 0,55 na
celé funkčné obdobie rokov 2022-2026.
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 .................2022

Csaba Husaník

starosta obce
K bodu programu 8 :
Uznesenie č: 7/XX/06062022
Obecné zastupiteľstvo obce Meliata :
A.: Schvaľuje : Návrh na určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva na nasledujúce
volebné obdobie 2022 – 2026.
OZ v Meliate určuje v zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov počet poslancov obecného zastupiteľstva obce Meliata vo volebnom
období rokov 2022-2026 v počte 5 poslancov slovom: päť

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 .................2022

Csaba Husaník
starosta obce

K bodu programu 9 :
Uznesenie č: 8/XX/06062022
Obecné zastupiteľstvo obce Meliata :
A.: Schvaľuje : Návrh na určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy
obcí vroku 2022.

OZ v Meliate určuje v zmysle § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov jeden
volebný obvod pre voľby do orgánov samosprávy v Meliate.

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 .................2022

Csaba Husaník
starosta obce
K bodu programu 10 :
Uznesenie č: 9/XX/06062022
Obecné zastupiteľstvo obce Meliata :
A.: Schvaľuje : Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok 2022
OZ v Meliate schvaľuje plán kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok 2022
Hlasovanie:

počet mená poslancov

Za:

4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Nehlasoval:

0

Neprítomní:

1

V Meliate, dňa .................2022

István Kövesdi, Monika Molnárová, Henrieta Oravcová,
Štefan Ádám

Jozef Mezővári

Csaba Husaník
starosta obce

K bodu programu 11 :
Uznesenie č: 10/XX/06062021
Obecné zastupiteľstvo obce Meliata :
A.: Schvaľuje : . Krátka správa starostu obce Meliata
a.) Prejednanie programu na deň obce konané dňa 20.08.2022 sobotu
b.) Starosta obce Meliata informoval O.Z. o stálej problematike so spoločnosťou T- Com.
Starosta obce Meliata navrhuje ,aby pevná linka ostala na obecnom úrade, bola odstránená porucha
a aby nebolo prenesené číslo k žiadnemu mobilnému operátorovi.
O.Z v Meliate berie na vedomie informácie starostu a odporúča opraviť pevnú linku a nie preniesť
číslo k mobilnému operátorovy.
c.)Návrhy poslancov OZ Meliata
Hlasovanie:

počet mená poslancov

Za:

4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Nehlasoval:

0

Neprítomní:

1

Štefan Ádám, István Kövesdi, Monika Molnárová, Henrieta
Oravcová

, Jozef Mezővári

V Meliate, dňa .................2022

Csaba Husaník
starosta obce

