
Z Á P I S N I C A 

z     III. zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Meliata,
konaného dňa 07.03.2023 so začiatkom o 14.30 hod.

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny (viď. príloha č.1 zápisnice)
Poslanci:        4   poslanci  OZ 

Starosta obce:    Csaba Husaník,
Hlavný kontrolór : Ladislav  Kisfaludi 
Ďalší prítomní:  Maria Šeďová 

Návrh programu zasadnutia : 
 1: Otvorenie zasadnutia
 2: Určenie zapisovateľa/ky a overovateľov zápisnice ,schválenie                         
     návrhu programu III. zasadnutia
  3: Kontrola plnenia  uznesenia z minulého zasadnutia 
  4:  Schválenie  návrhu rozpočtu pre rok 2023-2025
  5:  Stanovisko hlavné ho kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Meliata  
      na rok 2023 a k návrhu viacročnému rozpočtu obce na roky 2024-2025
  6: Ročná správa o kontrolnej činnosti za rok 2022
  7: Prejednanie termínu na environmentálny deň v obci Meliata
  8: Prejednanie termínu na deň obce Meliata 
  9: Krátka správa starostu obce Meliata 
  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 4,  zastupiteľstvo je    
uznášaniaschopné. 

K  bodu  2.   Určenie  zapisovateľa/ky  a  overovateľov  zápisnice,  schválenie   programu 
zasadnutia      

Po otvorení starosta obce vymenoval za zapisovateľku Henrietu  Oravcovú a zároveň 
navrhol, aby overovateľmi zápisnice boli Monika Molnárová a  Erika Benyüsová

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

K bodu 3.   Kontrola uznesení  z  II.   zasadnutia OZ.

Starosta obce informoval OZ o  plnenia prijatých uznesení  zo  zasadnutia konaného dňa 
04.12.2022.

OZ berie na vedomie
HLASOVANIE: za 4, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0 / prítomní 4

K bodu 4.   Schválenie  návrhu rozpočtu pre rok 2023-2025
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            Poslanci prerokovali  predložený návrh rozpočtu pre obdobie 2023-2025
Po objasnení pripomienok a vysvetlení niektorých položiek poslanci schválili predložený 
návrh rozpočtu pre rok 2023 a vzali na vedomie návrh rozpočtu pre roky 2024-2025. 
Rozpočet pre rok 2023 bol schválený v objeme:  Celkové príjmy vrátane FO 189 498 ,00

            EUR a  celkové výdavky vrátane FO 170 214, 00  EUR t.j. s prebytkom 19 284,00  EUR.
Schválený rozpočet tvorí prílohu číslo 1 tejto zápisnice. 

OZ schvaľuje
HLASOVANIE: za 4, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0 / prítomní 4

   K bodu 5.   Stanovisko hlavné ho kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Meliata  
  na rok 2023 a k návrhu viacročnému rozpočtu obce na roky 2024-2025 

OZ v Meliate berie na vedomie predložené stanovisko hlavného kontrolóra obce Meliata.

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

K bodu 6.   Ročná správa o kontrolnej činnosti za rok 2022 

OZ v Meliate berie  na vedomie ročnú správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti
 za rok 2022.

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

K bodu   7.  Prejednanie termínu na environmentálny deň v obci Meliata 

OZ  prerokovalo  a schválilo termín a program na čistenie rieky Muráň.
Environmentálny deň v obci Meliata sa bude konať 22.04.2023. Starosta obce prerokuje program s 
poľovníkmi, vodákmi,  ochranármi a starostami susedných obci. Obec zabezpečí odvoz odpadu 
občerstvenie, vrecia a rukavice.

OZ schvaľuje 
HLASOVANIE: za 4 , proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0 / prítomní 4

K bodu 8.   Prejednanie termínu na deň obce Meliata 

           OZ prerokovalo  termín na kultúrne podujatie Deň obce  na základe predbežných informácií 
OZ MAS,po dlhom čakaní projekt na rekonštrukciu domu Meliatskej keramiky tento 
rok bude aktuálny a realizovateľný. Prípade stavebných prác starosta obce navrhuje v 
roku 2023zrušiť Deň obce z bezpečnostných aj  finančných dôvodov. 

OZ schvaľuje 
HLASOVANIE: za 4, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0 / prítomní 4

K bodu 9.  Krátka správa starostu obce Meliata

a.)  Obci Meliata úroveň vytriedenia odpadu za rok 2022 – 31,44 %,
b.)  Obec dostal sponzorský dar, zbíjačku tipu CLASSIC TC-DH 43 len na obecné účely,
c.)  Projekt na rekonštrukciu Dom Meliatskej Keramiky bol odovzdaný projektantovi na
      prepracovanie a na výpočet novej cenovej kalkulácie,
d.)  Ladislav Sergely navrhuje vyčistiť koryto Meliatského potoka  nad dedinou od spadnutých 
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stromov. Poveruje  starostu obce o vybavenie súhlasu od správcu toku a organizovať spoločnú 
brigádu pre obyvateľov obce Meliata. Aby záujemcovia mohli drevo zužitkovať na vlastnú 
spotrebu za  čistenie koryta.

OZ berie na vedomie
 HLASOVANIE: za 4, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0 / prítomní 4

K bodu 10.  Diskusia 

Diskusií sa nikto ne prihlásil 

K bodu 11.  Záver 

Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu zasadnutia, starosta obce poďakoval všetkým 
prítomným za účasť a ukončil rokovanie III. zasadnutia obecného zastupiteľstva o  15:00 hod .

V  Meliate, dňa  07.03.2023

Zapísala: Henrieta  Oravcová               …......................

Overovatelia zápisnice :  

Erika  Benyüsová                        …......................

Monika Molnárová                     …………………

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