Zápisnica
z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Černochov,
konaného dňa 13.02.2015
______________________________________________________________________
Prítomní:
Angela Kálmánová, starosta obce
Poslanci : Norbert Bacskai, Beáta Kováčová, Štefan Laczko,
Kristína Pappová Rosohová, Mgr., Ladislav Zádori
Neprítomní: .....................................................................................................
Ďalší prítomní: Mgr. Karol Kačala, Ing. Monika Hudačková,
Verejnosť:
Ladislav Bajzath, Alžbeta Varanaiová, Marta Takácsová
PROGRAM :
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Voľba hlavného kontrolóra
6. Voľba členov komisií
7. Voľba zástupcu starostu obce
8. Prenájom nebytových priestorov
9. Rôzne
10. Schválenie návrhu na uznesenie
11. Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie Obecného zastupiteľstva otvorila Angela Kálmánová, starosta obce. Privítala
všetkých prítomných.
Ospravedlnení poslanci: 0
Starosta konštatoval, že v momente zahájenia sa zasadnutia počet prítomných poslancov je 3
a OZ je uznášania schopné. Dvaja poslanci prídu na zasadnutie neskôr.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice: Štefan Laczko
Ladislav Zádori
Návrhová komisia:
Beáta Kováčová, Štefan Laczko a Ladislav Zádori
Zapisovateľka:
Beáta Kováčová
Hlasovanie:
Výsledky hlasovania

Počet

Za:

3

Proti:

0

Mená poslancov
Beáta Kováčová, Štefan Laczko,
Ladislav Zádori

1

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Norbert Bacskai, Mgr. Kristína Pappová Rosohová

Uznesenie č. 3/A/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Černochov
schvaľuje a určuje
za overovateľov zápisnice: Štefan Laczko
Ladislav Zádori
Návrhová komisia:
Beáta Kováčová, Štefan Laczko a Ladislav Zádori
Zapisovateľka:
Beáta Kováčová
K bodu 3. Schválenie programu zasadnutia
Počas zasadnutia o 18.13 hod. došiel poslanec Norbert Bacskai.
Návrhy poslancov:
Poslanci nemali pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy k programu rokovania.
Starostka obce dala za návrh hlasovať.
Hlasovanie:
Výsledky hlasovania

Počet

Za:

4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

Mená poslancov
Norbert Bacskai, Beáta Kováčová, Štefan Laczko,
Ladislav Zádori

Mgr. Kristína Pappová Rosohová

Uznesenie č. 3/B/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Černochov
schvaľuje
program rokovania
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Voľba hlavného kontrolóra
6. Voľba členov komisií
7. Voľba zástupcu starostu obce
8. Prenájom nebytových priestorov
9. Rôzne
10. Schválenie návrhu na uznesenie
11. Záver
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K bodu 4. Informácia o plnení uznesení zo zasadnutí OZ
Predložila starostka obce. Starostka obce dala za návrh hlasovať.
Hlasovanie:
Výsledky hlasovania

Počet

Za:

4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

Mená poslancov
Norbert Bacskai, Beáta Kováčová, Štefan Laczko,
Ladislav Zádori

Mgr. Kristína Pappová Rosohová

Uznesenie č. 3/C/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Černochov
berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení zo zasadnutí OZ.
Počas zasadnutia došla pani Ing. Monika Hudačková, záujemca o funkciu hlavného kontrolóra
obce Černochov.
K bodu 5. Voľba hlavného kontrolóra
Postavenie hlavného kontrolóra obce určuje § 18 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov. Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na obdobie 6
rokov. Obecné zastupiteľstvo v Černochove svojím uznesením č. 2/J/2014 zo dňa 29.12.2014
v zmysle § 18a ods. 4 a ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
1. vyhlásilo voľbu hlavného kontrolóra obce Černochov. Deň konania voľby hlavného
kontrolóra obce Černochov určilo na deň 13.02.2015
2. stanovilo náležitosti písomnej prihlášky nasledovne:
 ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
 súhlas so spracovaním a zverejnením osobných údajov podl'a zákona č. 122/2013 Z.z.
o ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom vykonania vol'by hlavného
kontrolóra
 riadne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 profesijný životopis s prehl'adom doterajšej praxe
3. určilo pracovný uväzok hlavného kontrolóra obce Černochov na 0,15 uväzku mesačne
4. stanovilo podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce Černochov.
Písomná prihláška s požadovanými prílohami musí byť doručená v termíne do 13.2.2015 do
12.00 hod. na adresu: Obecný úrad Černochov, Lesná 40/12, 076 32 Černochov alebo osobne
odovzdať na Obecnom úrade v Černochove v zatvorenej obálke . Na obálku uviesť:
,,Výberové konanie hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“.
V určenom termíne boli na Obecný úrad v Černochove doručené a zaevidované dve obálky.
Jedna obálka bola podaná bez uvedenia ,,Výberové konanie hlavného kontrolóra –
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NEOTVÁRAŤ“, pani starostka obce preto obálku otvorila. Druhá obálka bola riadne
označená ,,Výberové konanie hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“. Starostka obce
predložila obálky poslancom obecného zastupiteľstva. Obálky s písomnými prihláškami
otvorili poslanci Obecného zastupiteľstva Beáta Kováčová a Ladislav Zádori. Po otvorení
obálok bolo konštatované, že prihlášku do funkcie hlavného kontrolóra podali v stanovenom
termíne 2 kandidáti: Mgr. Karol Kačala, bytom Hlavná 15, 040 01 Košice a Ing. Monika
Hudačková, Hlavná 36, 076 14 Michaľany. Všetci kandidáti priložili požadované prílohy k
písomnej prihláške v zmysle zákona, splnili podmienky stanovené uznesením OZ. Pani
Hudačková mala všetko v poriadku aj pán Kačala zaslal všetky potrebné doklady.
Termín a program dnešného verejného zasadnutia OZ bol zverejnený na webovej stránke
obce, na úradnej tabuli obce a v obecnom rozhlase. Starostka obce dňa 13.2.2015 o 13.03 hod
emailom pozvala kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra na zasadnutie OZ a v prílohe im
zaslala aj pozvánku na toto zasadnutie obecného zastupiteľstva, emailová adresa kandidátky
Hudačkovej bolo uvedené na obálke a emailová adresa pána Kačalu bola známa, ako aj
uvedená v neoznačenej prihláške. Na emailové pozvanie uvedení kandidáti účasť na voľbe
hlavného kontrolóra potvrdili.
Pani Hudačková bola prítomná na zasadnutí, preto bola požiadaná starostkou obce o krátke
predstavenie sa prítomným poslancom obecného zastupiteľstva, medzičasom o 18.22 hod.
došiel aj pán Kačala, aj on bol požiadaný starostkou obce o krátke predstavenie sa. Pán
Kačala vo svojom krátkom vystúpení zhodnotil svoju doterajšiu prácu vo funkcii hlavného
kontrolóra v obci Černochov.
Z dôvodu prípravy hlasovacích lístkov a za účelom oboznámenia sa poslancov obecného
zastupiteľstva s doručenými písomnými prihláškami uchádzačov o funkciu hlavného
kontrolóra obce, starostka obce prerušila zasadnutie obecného zastupiteľstva na 20 minút.
Na základe doručených prihlášok mená uchádzačov o funkciu hlavného kontrolóra boli v
abecednom poradí zapísané na hlasovací lístok v poradí:
1. Ing. Monika Hudačková
2. Mgr. Karol Kačala
Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa
začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce. Hlavnému kontrolórovi vzniká po
zvolení nárok na uzavretie pracovnej zmluvy s obcou. Funkcia hlavného kontrolóra je
nezlúčiteľná najmä s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva, starostu obce, člena orgánu
právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec, iného zamestnanca obce.
Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých
poslancov obecného zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné
zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja
kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti
hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných
hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných
hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole sa rozhoduje žrebom.
Poslanci obecného zastupiteľstva po obdržaní hlasovacích lístkov vykonali tajnú voľbu
hlavného kontrolóra. Po vykonaní voľby boli odovzdané hlasovacie lístky verejne pred
všetkými prítomnými prekontrolované a spočítané poslancami. Po spočítaní hlasov bolo
zistené, že v prvom kole voľby hlavného kontrolóra obce Černochov boli odovzdané
hlasovacie lístky nasledovne:
Počet všetkých poslancov OZ
5

4

Počet prítomných poslancov OZ a odovzdaných hlasovacích lístkov
Počet platných hlasovacích lístkov
Počet neplatných hlasovacích lístkov

4
4
0

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:
č. 1 - Ing. Monika Hudačková, za hlasovali 4 poslanci OZ
č. 2 - Mgr. Karol Kačala, za hlasovali 0 poslanci OZ
Na základe výsledkov tajného hlasovania starostka obce skonštatovala, že za hlavného
kontrolóra obce Černochov bola v prvom kole nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov
OZ zvolená kandidátka č. 1 – Ing. Monika Hudačková, bytom Hlavná 36, 076 14 Michaľany,
ktorá získala 4 platné hlasy poslancov obecného zastupiteľstva.
Starostka obce dala za návrh hlasovať.
Hlasovanie:
Výsledky hlasovania

Počet

Za:

4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

Mená poslancov
Norbert Bacskai, Beáta Kováčová, Štefan Laczko,
Ladislav Zádori

Mgr. Kristína Pappová Rosohová

Uznesenie č. 3/D/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Černochov
konštatuje, že
voľba hlavného kontrolóra sa uskutočnila v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov,
volí
v súlade s § 11 ods. 4 písm.j), § 18a ods.1 a § 18a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov do funkcie hlavného kontrolóra
Ing. Moniku Hudačkovú, bytom Hlavná 36, 07614 Michaľany na obdobie šiestich rokov
od 17.02.2015,
určuje
v súlade s § 11 ods. 4 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov s účinnosťou od 17.02.2015 plat hlavného kontrolóra obce Černochov podľa § 18c
ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vo výške
násobku koeficientu 1,15 určeného podľa počtu obyvateľov obce a priemernej mesačnej
mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického
úradu Slovenskej republiky vždy za predchádzajúci kalendárny rok, a to s účinnosťou odo
dňa vzniku pracovného pomeru na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce, v rozsahu
výkonu funkcie hlavného kontrolóra obce Černochov 15 % pracovného uväzku.
Po vyhlásení výsledku voľby hlavného kontrolóra bola požiadaná starostkou obce pani
Hudačková o slovo, ktorá poďakovala poslancom za prejavenú dôveru, o slovo bol požiadaný
aj pán Kačala, ktorý zaželal pani Hudačkovej veľa úspechov v práci.
Medzičasom o 18.42 hod. došla na zasadnutie poslankyňa Mgr. Kristína Pappová Rosohová.
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K bodu 6. Voľba členov komisií
Poslanci prerokovali určenie členov komisií. Po prerokovaní došlo aj k zmene predsedu
komisie športu a komisie finančnej a sociálnych vecí.
Ostatní členovia komisií boli určení podľa návrhov poslancov.
Komisia finančná a sociálnych vecí:
a) Predseda komisie: Mgr. Kristína Pappová Rosohová
b) členovia komisie:
 poslancov Beáta Kováčová, Štefan Laczko, Ladislav Zádori
 odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Agáta Buzásová, Karol Rosoha
Komisia kultúry,vzdelávania a mládeže:
a) Predseda komisie: Ladislav Zádori
b) členovia komisie:
 poslancov Mgr.Kristína Pappová Rosohová,Norbert Bacskai,
 odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb:Ladislav Bajzath,Anita Ležáková,
Zuzana Šipošová
Komisia športu:
a) Predseda komisie:Štefan Laczko
b) členovia komisie:
 poslancov Ladislav Zádori,Mgr.Kristína Pappová Rosohová
 odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Dávid Győri, Attila Šipoš,
Ádám Patkanóci,Rudolf Kováč
Komisia životného prostredia,verejného poriadku,vybavovania sťažnosti,
výstavby a rozvoja obce:
a) Predseda komisie: Norbert Bacskai
b) členovia komisie:
 poslancov Štefan Laczko, Beáta Kováčová
 odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Tünde Katonaová,
Ladislav Bajzath, Zsolt Kosely, Attila Šipoš
Komisia na ochranu verejného záujmu:
a) Predseda komisie: Beáta Kováčová
b) členovia komisie : Norbert Bacskai, Mgr.Kristína Pappová Rosohová.
Starostka obce dala za návrh hlasovať.
Hlasovanie:
Výsledky hlasovania
Za:

Počet
5

Mená poslancov
Norbert Bacskai, Beáta Kováčová, Štefan Laczko,
6

Mgr. Kristína Pappová Rosohová,
Ladislav Zádori
Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Uznesenie č. 3/E/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Černochov
volí
a) Predsedu komisie finančnej a sociálnych vecí: Mgr. Kristína Pappová Rosohová
b) členov komisie finančnej a sociálnych vecí:
 poslancov: Beáta Kováčová, Štefan Laczko, Ladislav Zádori
 odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Agáta Buzásová, Karol Rosoha
c) členov komisie kultúry,vzdelávania a mládeže:
 poslancov: Mgr.Kristína Pappová Rosohová,Norbert Bacskai,
 odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Ladislav Bajzath,Anita Ležáková,
Zuzana Šipošová
d) Predsedu komisie športu: Štefan Laczko
e) členov komisie športu:
 poslancov: Ladislav Zádori, Mgr.Kristína Pappová Rosohová
 odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Dávid Győri, Attila Šipoš,
Ádám Patkanóci,Rudolf Kováč
f) členov komisie životného prostredia,verejného poriadku, vybavovania sťažnosti,
výstavby a rozvoja obce:
 poslancov: Štefan Laczko, Beáta Kováčová
 odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Tünde Katonaová,
Ladislav Bajzath, Zsolt Kosely, Attila Šipoš
g) členov komisie na ochranu verejného záujmu:
 poslancov: Norbert Bacskai, Mgr.Kristína Pappová Rosohová
K bodu 7. Voľba zástupcu starostu obce
V zmysle § 13b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov starosta obce má kompetenciu obsadiť funkciu zástupcu starostu obce. Starosta
obce má možnosť spomedzi poslancov určiť svojho zástupcu najneskôr 60 dní od zloženia
sľubu starostu. V prípade, že starosta obce nepoverí zástupcu v tejto lehote, zvolí ho obecné
zastupiteľstvo. Starostka obce do 60 dní od zloženia svojho sľubu nepoverila zastupovaním
starostu obce žiadneho poslanca, t.j. výkonom funkcie zástupca starostu obce, z toho dôvodu
požiadala poslancov, aby tajným hlasovaním zvolili zástupcu starostu obce.
Poslanci obecného zastupiteľstva po obdržaní hlasovacích lístkov vykonali tajnú voľbu
zástupcu starostu obce. Po vykonaní voľby boli odovzdané hlasovacie lístky verejne pred
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všetkými prítomnými prekontrolované a spočítané poslancami. Po spočítaní hlasov bolo
zistené, že pre voľby zástupcu starostu obce boli odovzdané hlasovacie lístky nasledovne:
Počet všetkých poslancov OZ
Počet prítomných poslancov OZ a odovzdaných hlasovacích lístkov
Počet platných hlasovacích lístkov
Počet neplatných hlasovacích lístkov

5
5
5
0

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:
č. 1 - Norbert Bacskai, za hlasoval 1 poslanec OZ
č. 2 - Beáta Kováčová, za hlasoval 1 poslanec OZ
č. 3 - Štefan Laczko, za hlasovali 3 poslanci OZ
č. 4 – Mgr. Kristína Pappová Rosohová, za hlasovali 0 poslanci OZ
č. 5 – Ladislav Zádori, za hlasovali 0 poslanci OZ
Na základe výsledkov tajného hlasovania starostka obce skonštatovala, že za zástupcu
starostu obce Černochov bol nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov OZ zvolený za
zástupcu starostu obce Štefan Laczko, ktorý získal 3 platné hlasy všetkých poslancov
obecného zastupiteľstva.
Starostka obce dala za návrh hlasovať.
Hlasovanie:
Výsledky hlasovania

Počet

Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Mená poslancov
Norbert Bacskai, Beáta Kováčová, Štefan Laczko,
Mgr. Kristína Pappová Rosohová,
Ladislav Zádori

Uznesenie č. 3/F/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Černochov
volí
za zástupcu starostu obce poslanca Štefan Laczko.
K bodu 8. Prenájom nebytových priestorov
Poslanci prerokovali návrh na prenájom nebytových priestorov v majetku obce, t.j. bývalej
knižnice pre účely obchodu a aj sčasti kuchyne kultúrneho domu na skladové účely.
Záujemcom o prenájom je pani Marta Tóthová z Veľkej Bary. Poslanci sa dohodli na stretnutí
s pani Martou Tóthovou.
K bodu 9. Rôzne
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V tomto bode bol prerokovaný doručenie sťažnosti poslancom Norbertom Bacskaim od pani
Dariny Šipošovej. Pani starostka obce zobrala zo stola spred pána Bacskaiho sťažnosť,
podpísala prevzatie a zároveň porozdávala poslancom obecného zastupiteľstva na prečítanie.
Starostka obce uviedla, že áno bola jej doručená požiadavka na zaslanie pozvánky na
zasadnutie OZ, ale jej podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení takáto povinnosť
nevyplýva, zároveň uviedla, že pozvánka na uvedené zasadnutie bolo vyvesené na úradnej
tabuli 3 dni pred zasadnutím, zároveň bolo vyvesené na internetovej stránke obce, o čom má
takisto potvrdenie, zároveň bolo aj vyhlásené v miestnom rozhlase. Obecné zastupiteľstvo
prerokovalo podanú sťažnost a dospelo k záveru, že berie na vedomie podanú sťažnosť, s
tým, že starostka obce svoju zákonnú povinnosť splnila, pozvánka bola zverejnená aj na
webovej stránke obce aj na úradnej tabuli. Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení takúto
zákonnú povinnosť neukladá, z toho dôvodu sťažnosť je bezpredmetná. Starostka obce splnila
podmienku určenú v zákone a na základe toho komisia pre vybavovanie sťažnosti nebude sa
týmto zaoberať.
Starostka obce dala za návrh poslancov hlasovať.
Hlasovanie:
Výsledky hlasovania

Počet

Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Mená poslancov
Norbert Bacskai, Beáta Kováčová, Štefan Laczko,
Mgr. Kristína Pappová Rosohová,
Ladislav Zádori

Uznesenie č. 3/G/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Černochov
berie na vedomie
podanú sťažnosť na starostku obce, ale nakoľko starostka obce splnila podmienku určenú v
zákone, na základe toho komisia pre vybavovanie sťažnosti nebude sa týmto zaoberať.
K bodu 10. Diskusia
Tento bod bol prerokovaný ohľadom ihriska, poslanci ako aj starostka obce navrhli stretnutie
s pánom Sepešim od firmy Darien, Košice, ktorá zrealizovala projekt Detské ihrisko a ktorý
má zrealizovať aj projekt Viacúčelové ihrisko.
K bodu 11. Schválenie návrhu na uznenie
Schválením uznesení sa program rokovania vyčerpal.
K bodu 12. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20.30 h.
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Zapísal/(a): Beáta Kováčová
....................................................
Angela Kálmánová, starostka obce
Overovatelia:
Štefan Laczko
Ladislav Zádori

…....................................
........................................
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