
Z Á P I S N I C A 

z     XXI. zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Meliata,
konaného dňa 19.09.2022 so začiatkom o 8.00 hod.

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny (viď. príloha č.1 zápisnice)
Poslanci:        3 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 plnenia uznesení z minulého zasadnutia 
4. Rozpočtové opatrenie č. 1/2022
5. Správy o výsledku kontroly plnenia príjmov a čerpania výdavkov za I.
polrok  2022.
6. Návrh na určenie nájmu za použitie športových zariadení budove v bývalej
materskej škole.
7. Krátka správa starostu obce Meliata
Vyhodnotenie Dňa Obce Meliata
8. Diskusia
9. Záver

K bodu 1.   Otvorenie zasadnutia

Zasadnutie otvoril a prítomných privítal  starosta obce Meliata p. Csaba Husaník. 
Následne konštatoval , že počet prítomných poslancov je 3 /tri/,  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 3, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0  / prítomní 3

Následne starosta obce predniesol návrh programu zasadnutia s výzvou na prípadnú zmenu, 
doplnenie predloženého návrhu. 

HLASOVANIE:  za 3, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0  / prítomní 3

K bodu 3.   Kontrola uznesení  z  minulého zasadnutia

Starosta obce informoval OZ o stave plnenia prijatých uznesení predchádzajúceho  zasadnutia 
konaného dňa 06.06.2022.



HLASOVANIE: za 3, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0 / prítomní 3

K bodu 4. Rozpočtové opatrenie č. 1/2022

Ekonómka obce predkladala návrh na zmenu rozpočtu obce za rok 2022.

HLASOVANIE: za 3, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0 / prítomní 3

OZ v Meliate schvaľuje zmenu rozpočtu obce na rok 2022 /zmena rozpočtu obce je prílohou tejto 
zápisnice/. 

HLASOVANIE: za 3, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0 / prítomní 3

K bodu 5.   Návrh správy o výsledku kontroly plnenia príjmov a čerpania výdavkov za I.
polrok  2022.

Hlavný kontrolór obce predkladal svoju správu o výsledku kontroly plnenia príjmov a čerpania 
výdavkov za I. polrok 2022.
OZ v Meliate berie na vedomie správu HK obce o výsledku kontroly plnenia príjmov a čerpania 
výdavkov za I. polrok 2022 /Správa je prílohou tejto zápisnice/.

HLASOVANIE: za 3, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0 / prítomní 3

K bodu 6.  Návrh na určenie nájmu za použitie športových zariadení budove v bývalej
materskej škole.

Starosta obce Meliata  informoval  OZ o možných výdavkov na rekonštrukciu budovy MŠ. Prípade 
záujmu počas zimného obdobia narastú náklady pre obec pri spotrebe elektriny aj na rekonštrukciu 
budovy. Navrhujem nájom za používanie športových zariadení budove starej materskej škole  na 
jeden mesiac 5 EUR pre jedného obyvateľa   obce Meliata. Pre cudzích záujemcov 10 EUR /osoba 
na jeden mesiac. Nájom  môžu záujemcovia zaplatiť na obecnom úrade v Meliate.
Starosta obce navrhuje pre obyvateľov ktorí už predchádzajúce roky požičali svoje vlastne športové 
posilňovacie stroje pre spoločne účely, aby na dobu neurčitú  mali možnosť využívať obnovenú 
posilovňu bez nájmu.

OZ v Meliate schvaľuje poplatok za používanie posilňovne:
-občan s trvalým pobytom v obci Meliata  5 EUR/mesiac,
-cudzí občan  10 EUR/mesiac.
Uznesenie bude mať platnosť od 01.10.2022.

HLASOVANIE: za 3, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0 / prítomní 3

K bodu 7.  Krátka správa starostu obce Meliata
a.) Vyhodnotenie Dňa Obce Meliata
Starosta obce Meliata  informoval  OZ o priebehu dni obce konaného dna 20.08.2022 .Všetko 
prebehlo bez problémov a veľmi úspešne. Poďakoval za spoluprácu  pri organizovaní čo bolo 
negatívne že všetko sa zdražilo a na podobnú akciu obec bude musieť vyčleniť väčšie náklady.
b.) Štefan  Ádám  navrhuje ešte tento rok opraviť krajnicu hlavnej cesty pri dome č. 102,103,104. 
Navrhuje jednu spoločnú brigádu aj na dokončenie požiarnej zbrojnici OZ určil brigádu na 
01.10.2022 sobotu od 7: 00 ráno.
c.) Starosta obce Meliata  informoval  O.Z o možnosti určenia osláv na deň k úctu k starším.



OZ odsúhlasilo program a termín udalosti na 06.11.2022 nedeľu poobede miestnom kultúrnom 
dome. Poverujú starostu obce ,aby zabezpečil program aj pozvánky pre seniorov obce Meliata. 

OZ v  Meliate schvaľuje financovanie dňa úctu k seniorom z bežného rozpočtu obce.

HLASOVANIE: za 3, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0 / prítomní 

K bodu 8.  Diskusia

K bodu 9.   Záver

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

V  Meliate, dňa  19.09.2022

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

Overovatelia zápisnice :  

Monika  Molnárová                        …......................

Štefan Ádám                          …………………

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





Uznesenia z XXI zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Meliata
konaného dňa 19.09.2022

Obecné zastupiteľstvo na svojom  zasadnutí prerokovalo:
2. Určenie zapisovateľa/ky a overovateľov zápisnice ,schválenie programu zasadnutia
3. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia 
4.  Rozpočtové opatrenie č. 1/2022
5. Správy o výsledku kontroly plnenia príjmov a čerpania výdavkov za I.
polrok  2022.
6. Návrh na určenie nájmu za použitie športových zariadení budove v bývalej
materskej škole.
7. 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/XXI/19092022
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: 3  István Kövesdi, Monika Molnárová, Štefan Ádám

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 0

Neprítomní: 2 Jozef Mezővári , Henrieta Oravcová

V Meliate, dňa .................2022

Csaba Husaník 
  starosta obce 

K     bodu programu  3: 

Uznesenie č: 2/XXI/19092022
Obecné zastupiteľstvo obce Meliata : 
A.: Berie na vedomie : 
        Kontrola plnenie uznesenia z minulého zasadnutia konaného dňa 06.06.2022



Hlasovanie:   počet mená poslancov

Za: 3  István Kövesdi, Monika Molnárová, Štefan  Ádám

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 0

Neprítomní: 2 Jozef  Mezővári, Henrieta Oravcová

V Meliate, dňa .................2022

Csaba Husaník 
  starosta obce 

K     bodu programu 4 :
 
Uznesenie č: 3/XXI/19092022
Obecné zastupiteľstvo obce Meliata : 
A.: Berie na vedomie:  Rozpočtové opatrenie č. 1/2022
OZ v Meliate schvaľuje zmenu rozpočtu obce na rok 2022 /zmena rozpočtu obce je prílohou 
tejto zápisnice/. 

Hlasovanie:   počet mená poslancov

Za: 3  István Kövesdi, Monika Molnárová, Štefan  Ádám

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 0

Neprítomní: 2 Jozef  Mezővári, Henrieta Oravcová

V Meliate, dňa .................2022

Csaba Husaník 
  starosta obce 

K     bodu programu  5 :
 
Uznesenie č: 4/XXI/19092022
Obecné zastupiteľstvo obce Meliata : 



A.: berie na vedomie  :Návrh správy o výsledku kontroly plnenia príjmov a čerpania 
výdavkov za I. polrok  2022.

 Poslanci  prerokovali   predložený  návrh  hlavného  kontrolóra,a  berú  na  vedomie  predložené 
stanovisko.  
Hlasovanie:   počet mená poslancov

Za: 3  István Kövesdi, Monika Molnárová, Štefan  Ádám

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 0

Neprítomní: 2 Jozef  Mezővári, , Henrieta Oravcová

V Meliate, dňa .................2022

                                                                                                           Csaba Husaník 
  starosta obce 

K     bodu programu 6 :

 Uznesenie č: 5/XXI/19092022
Obecné zastupiteľstvo obce Meliata : 
A.: Schvaľuje  :Návrh na určenie nájmu za použitie športových zariadení budove v 
bývalej  materskej škole.
    OZ v Meliate schvaľuje poplatok za používanie posilňovne:
-občan s trvalým pobytom v obci Meliata  5 EUR/mesiac,
-cudzí občan  10 EUR/mesiac.
Uznesenie bude mať platnosť od 01.10.2022. 

Hlasovanie:   počet mená poslancov

Za: 3  István Kövesdi, Monika Molnárová , Štefan  Ádám

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 0

Neprítomní: 2 Jozef  Mezővári , Henrieta Oravcová

V Meliate, dňa .................2022



Csaba Husaník 
  starosta obce 

K     bodu programu 7 :
 
Uznesenie č: 6/XXI/19092022
Obecné zastupiteľstvo obce Meliata : 
A.: Berie na vedomie : . Krátka správa starostu obce Meliata
a.) Vyhodnotenie  dňa obce 
b.) Starosta obce Meliata informoval  O.Z. o stálej problematike so spoločnosťou T- Com.
c.)Návrhy poslancov OZ Meliata 

Hlasovanie:   počet mená poslancov

Za: 3  István Kövesdi, Monika Molnárová , Štefan  Ádám

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 0

Neprítomní: 2 Jozef  Mezővári  Henrieta Oravcová

V Meliate, dňa .................2022

Csaba Husaník 
  starosta obce 


