Zápisnica
z piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Černochov,
konaného dňa 8.4.2015
___________________________________________________________________________

Prítomní:

Angela Kálmánová, starostka obce
Poslanci : Štefan Laczko, Mgr. Kristína Pappová Rosohová, Ladislav Zádori

Neprítomní:
Beáta Kováčová , Norbert Bacskai
Ďalší prítomní:
Ing. Monika Hudáčková , hlavný kontrolór obce
Eva Lukáčová - zápisovateľka
Verejnosť:

Irena Šipošová, Marta Takácsová

PROGRAM (NAPR.) :
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Černochov za rok 2014
6. Záverečný účet obce Černochov za rok 2014
7. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2015 a roky 2015-2017
8. Návrh rozpočtu obce na rok 2015 a roky 2015-2017
9. Ozdravný režim – oznámenie Ministerstva financií SR
10. Prenájom nebytových priestorov
11. Prerokovanie upozornenia Okresnej prokuratúry v Trebišove č. Pd 50/15/8811-5
zo dňa 31.3.2015 na porušenie § 11 ods. 4 písm. i/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
12. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na celé funkčné obdobie 2014-2018
13. Rôzne
14. Schválenie návrhu na uznesenie
15. Záver

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvorila Angela Kálmánová , starostka obce. Privítala všetkých prítomných.
Ospravedlnení poslanci: Beáta Kováčová, Norbert Bacskai
Starostka obce konštatovala, že počet prítomných poslancov je 3 a OZ je uznášania schopné.
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K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice: Mgr. Kristína Pappová Rosohová
Štefan Laczko
Návrhová komisia:
Mgr. Kristína Pappová Rosohová, Štefan Laczko, Ladislav Zádori
Zapisovateľka:
Eva Lukáčová
Starostka obce dala za návrh hlasovať.
Hlasovanie:
Výsledky hlasovania

Počet

Za:

3

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomí:

2

Mená poslancov
Štefan, Laczko, Mgr. Kristína Pappová Rosohová,
Ladislav Zádori

Beáta Kováčová, Norbert Bacskai

Uznesenie č. 5/A/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Černochov
schvaľuje a určuje
za overovateľov zápisnice: Mgr. Kristína Pappová Rosohová
Štefan Laczko
Návrhová komisia:
Mgr. Kristína Pappová Rosohová, Štefan Laczko, Ladislav Zádori
Zapisovateľka:
Eva Lukáčová
K bodu 3. Schválenie programu zasadnutia
Návrhy poslancov:
Poslanci nemali pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy k programu rokovania.
Návrh hlavnej kontrolórky obce Černochov:
- Návrh plánu kontrolnej činnosti na rok 2015 - doplniť bod
Starostka obce dala za doplnený návrh programu zasadnutia hlasovať.
Hlasovanie:
Výsledky hlasovania

Počet

Za:

3

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Mená poslancov
Štefan Laczko, Mgr. Kristína Pappová Rosohová
Ladislav Zádori

Norbert Bacskai a Beáta Kováčová
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Uznesenie č. 5/B/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Černochov
schvaľuje
doplnený program rokovania :
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Otvorenie zasadnutia.
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
Schválenie programu zasadnutia
Kontrola plnenia uznesení
Návrh plánu kontrolnej činnosti na rok 2015
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Černochov za rok
2014
Záverečný účet obce Černochov za rok 2014
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2015
a roky 2015 - 2017
Návrh rozpočtu obce na rok 2015 a roky 2015-2017
Ozdravný režim – oznámenie Ministerstva financií SR
Prenájom nebytových priestorov
Prerokovanie upozornenia Okresnej prokuratúry v Trebišove č. Pd 50/15/8811-5
zo dňa 31.3.2015 na porušenie § 11 ods. 4 písm. i/ zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na celé funkčné obdobie 2014-2018
Rôzne
Schválenie návrhu na uznesenie
Záver

K bodu 4. Kontrola plnenia uznesení
Predložila starostka obce. Starostka obce dala za návrh hlasovať.
Hlasovanie:
Výsledky hlasovania

Počet

Za:

3

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Mená poslancov
Štefan Laczko, Mgr. Kristína Pappová Rosohová
Ladislav Zádori

Norbert Bacskai, Beáta Kováčová

Uznesenie č. 5/C/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Černochov
berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení zo zasadnutí OZ.
K bodu 5. Návrh plánu kontrolnej činnosti na rok 2015
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Hlavná kontrolórka obce oboznámila poslancov s návrhom plánu kontrolnej činnosti na
rok 2015, ktorý bol zverejnený v zmysle § 18f ods. 1 písm. b zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na úradnej tabuli obce dňa
18.03.2015.
Starostka obce dala za predložený návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok
2015 hlasovať.
Hlasovanie:
Výsledky hlasovania

Počet

Za:

3

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Mená poslancov
Štefan Laczko, Mgr. Kristína Pappová Rosohová
Ladislav Zádori

Beáta Kováčová, Norbert Bacskai

Uznesenie č. 5/D/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Černochov
schvaľuje
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2015.
K bodu 6. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Černochov
za rok 2014
Hlavná kontrolórka obce oboznámila poslancov s odborným stanoviskom hlavného
kontrolóra k návrhu záverečného účtu Obce Černochov za rok 2014. Návrh záverečného účtu
Obce Černochov bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v z. n.p. Hlavná kontrolórka vo svojom stanovisku hodnotila
náležitosti návrhu záverečného účtu obce, údaje o plnení rozpočtu obce, aktíva a pasíva, stav a
vývoj dlhu, hospodárenie príspevkových organizácií v pôsobnosti obce, poskytnuté dotácie
podľa jednotlivých príjemcov a náklady a výnosy podnikateľskej činnosti. Po prerokovaní
dotazov poslankyne Mgr. Kristíny Pappovej Rosohovej, bolo konštatované, že záverečný účet
obce je spracovaný v súlade so zákonom. Hlavná kontrolórka obce Černochov odporučila
obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu Obce Černochov
za rok 2014 výrokom celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad. Stanovisko hlavného
kontrolóra Obce Černochov k návrhu záverečného účtu za rok 2014 tvorí prílohu tejto
zápisnice.
Starostka obce dala za návrh hlasovať.
Hlasovanie:
Výsledky hlasovania

Počet

Za:

3

Proti:

0

Mená poslancov
Štefan Laczko, Mgr. Kristína Pappová Rosohová
Ladislav Zádori
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Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Beáta Kováčová, Norbert Bacskai

Uznesenie č. 5/E/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Černochov
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Černochov za rok 2014
K bodu 6. Záverečný účet obce Černochov za rok 2014
Starostka obce oboznámila poslancov, ako aj prítomných so spracovaným návrhom
záverečného účtu Obce Černochov za rok 2014 , ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli od
18.03.2015 po dobu 15 dní.
Záverečný účet Obce Černochov za rok 2014 tvorí prílohu tejto zápisnice.
Starostka obce dala za návrh záverečného účtu obce Černochov za rok 2014 hlasovať.
Hlasovanie:
Výsledky hlasovania

Počet

Za:

3

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Mená poslancov
Štefan Laczko, Ladislav Zádori, Mgr. Kristína Pappová
Rosohová,

Beáta Kováčová, Norbert Bacskai,

Uznesenie č. 5/F/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Černochov
v súlade s § 11 ods. 4 písm. b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n.p.
a) schvaľuje
záverečný účet Obce Černochov a celoročné hospodárenie obce za rok 2014 bez výhrad,
b) schvaľuje
1. prebytok hospodárenia v sume 1.657,59 €, zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3
písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
2. použitie prebytku na tvorbu rezervného fondu v sume 1.657,59 € na kapitálové
výdavky na splatenie DPH.
K bodu 7. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2015 a roky
2015-2017
Hlavná kontrolórka obce predložila poslancov odborné stanovisko hlavného kontrolóra
k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2015-2017 a k návrhu rozpočtu obce na rok
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2015, ktoré bolo spracované na základe predloženého návrhu viacročného rozpočtu na roky
2015-2017 a návrhu rozpočtu na rok 2015, návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s § 9
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v z. n.p. Hlavná kontrolórka obce Černochov odporúčila
obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu schváliť. Odborné stanovisko hlavného
kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2015-2017 a k návrhu rozpočtu obce
na rok 2015 tvorí prílohu tejto zápisnice.
Starostka obce dala za návrh hlasovať.
Hlasovanie:
Výsledky hlasovania

Počet

Za:

3

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Mená poslancov
Štefan Laczko, Mgr. Kristína Pappová Rosohová,
Ladislav Zádori

Norbert Bacskai, Beáta Kováčová,

Uznesenie č. 5/G/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Černochov
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2015-2017
a k návrhu rozpočtu obce na rok 2015.
K bodu 8. Návrh rozpočtu obce na rok 2015 a roky 2015-2017
Starostka obce oboznámila poslancov so spracovaným návrhom rozpočtu obce na roky
2015-2017 a návrhom rozpočtu obce na rok 2015, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli od
18.03.2015 po dobu 15 dní. Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2015 – 2017 a návrh
rozpočtu obce na rok 2015 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi - zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2015 – 2017 a návrh
rozpočtu obce na rok 2015 tvorí prílohu tejto zápisnice.
Starostka obce dala za návrh hlasovať.
Uznesenie č. 5/H/2015:
Obecné zastupiteľstvo Obce Černochov
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2015-2017
a k návrhu rozpočtu obce na rok 2015.
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K bodu 9. Ozdravný režim – oznámenie Ministerstva financií SR
Starostka obce oboznámila poslancov s oznámením Ministerstva financií SR č.
MF/010076/2015-422 zo dňa 24.02.2015 o ozdravnom režime, nakoľko obec presiahla 15 %
výšku skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a nebol uhradený
uznaný záväzok do 60 dní odo dňa jeho splatnosti, nakoľko výška záväzkov obce po lehote
splatnosti je v sume 17.677,52 €. Hlavná kontrolórka obce Černochov uviedla, že obec
Černochov zaslalo vyjadrenie k zavedeniu ozdravného režimu, ale zatiaľ od ministerstva
financií neprišla žiadna odpoveď. Oznámenie ministerstva financií tvorí prílohu tejto
zápisnice.
Starostka obce dala za návrh hlasovať.

Hlasovanie:
Výsledky hlasovania

Počet

Za:

3

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Mená poslancov
Štefan Laczko, Mgr. Kristína Pappová Rosohová,
Ladislav Zádori

Norbert Bacskai, Beáta Kováčová,

Uznesenie č. 5/I/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Černochov
berie na vedomie
informáciu Ministerstva financií SR o oznámení ozdravného režimu.
K bodu 10. Prenájom nebytových priestorov
Na priamy prenájom nebytových priestorov – miestnosť bývalej knižnice, časti kuchyne,
WC za účelom obchodu sa prihlásil jeden záujemca Marta Tóthová, bytom Bara, Veľká Bara
48. Poslanci súhlasili s prenájmom nebytových priestorov za cenu ročného nájmu v sume
600 € do konca roka 2015. Ročné nájomné sa po 31.12. bežného roka prepočíta.
So záujemcom o prenájom sa môže uzatvoriť zmluva o prenájme nebytových priestorov.
Starostka obce dala za návrh hlasovať.
Hlasovanie:
Výsledky hlasovania

Počet

Za:

3

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Mená poslancov
Štefan Laczko, Mgr. Kristína Pappová Rosohová,
Ladislav Zádori

Norbert Bacskai, Beáta Kováčová,
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Uznesenie č. 5/J/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Černochov
súhlasí
s prenájmom nebytových priestorov v časti budovy obecného úradu nachádzajúcej sa
v Černochove na ulici Lesná 39/8, zapísaného na liste vlastníctva č. 316, Správy katastra
Trebišov, katastrálne územie Černochov na parcele registra ,,C“ č. 239/1 na podnikateľské
priestory – obchod pre Martu Tóthovú, bytom Bara, Veľká Bara 48 za ročné nájomné 600 €
do 31.12.2015. Ročné nájomné sa k 31.12 bežného roka prepočíta.
splnomocňuje
starostku obce na uzavretie zmluvy o prenájme nebytových priestorov.
K bodu 11. Prerokovanie upozornenia Okresnej prokuratúry v Trebišove
č. Pd 50/15/8811-5 zo dňa 31.3.2015 na porušenie § 11 ods. 4 písm. i/ zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Starostka obce oboznámila prítomných s upozornením Okresnej prokuratúry v Trebišove č.
Pd 50/15/8811-5 zo dňa 31.3.2015 na porušenie § 11 ods. 4 písm. i/ zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ohľadom podnetu starostky obce Černochov
o určení úväzku starostu pred komunálnymi voľbami. Upozornenie Okresnej prokuratúry
v Trebišove obdržali poslanci spolu s pozvánkou. Poslanci prerokovali upozornenie Okresnej
prokuratúry v Trebišove a prerokovali návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce
Černochov. Upozornenie Okresnej prokuratúry v Trebišove tvorí prílohu tejto zápisnice.
Starostka obce dala za návrh hlasovať.
Hlasovanie:
Výsledky hlasovania

Počet

Za:

3

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Mená poslancov
Štefan Laczko, Mgr. Kristína Pappová Rosohová,
Ladislav Zádori

Norbert Bacskai, Beáta Kováčová,

Uznesenie č. 5/K/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Černochov
prerokovalo
upozornenie Okresnej prokuratúry Trebišov č. Pd 50/15/8811-5 zo dňa 31.3.2015 na
porušenie § 11 ods. 4 písm. i/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
prijalo
patričné opatrenia:
1. uznesením presne určí rozsahu výkonu funkcie starostu obce
2. v budúcnosti bude rešpektovať platné právne predpisy
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K bodu 12. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na celé funkčné obdobie
2014-2018
Poslanci obecného zastupiteľstva na základe upozornenia Okresnej prokuratúry Trebišov
prerokovali návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Černochov na celé
funkčné obdobie rokov 2014-2018.
Uznesením obecného zastupiteľstva zo dňa 14.8.2014 č. 4/MIM/D/2014, ktorého účinnosť
pozastavila starostka obce a ani uznesením zo dňa 25.8.2014 č. 3/MIM/D/2014 nebolo
konkrétne, presne určené rozsah výkonu funkcie starostu obce, v prípade neurčenia rozsahu
výkonu funkcie starostu obecným zastupiteľstvom ide o porušenie § 11 ods. 4, písm. i)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
Starostka obce požiadala poslancov o návrhy, po prerokovaní návrhov poslancov, poslanci
obecného zastupiteľstva po vyjadrení svojich názorov a postojov k danému bodu určili na celé
funkčné obdobie 2014 – 2018 rozsah výkonu funkcie starostu obce na plný úväzok.
Starostka obce dala za návrh hlasovať.
Hlasovanie:
Výsledky hlasovania

Počet

Za:

3

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Mená poslancov
Štefan Laczko, Mgr. Kristína Pappová Rosohová,
Ladislav Zádori

Norbert Bacskai, Beáta Kováčová,

Uznesenie č. 5/L/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Černochov v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
určuje
rozsah výkonu funkcie starostu Obce Černochov na plný úväzok na celé funkčné obdobie vo
volebnom období rokov 2014 – 2018.
K bodu 13. Rôzne
V tomto bode vystúpili:
- Mgr. Kristína Pappová Rosohová, poslankyňa OZ ku výkone menších obecných
služieb, ohľadom sl. Evy Lukáčovej, zadeliť jej prácu tak, aby robila aj vonku aj
vypomáhala na obecnom úrade,
- Štefan Laczko, poslanec OZ sa vyjadril, že starostka obce rozhoduje, kto kde bude
robiť, starostka obce sa porozpráva s nezamestnanými ohľadom menších obecných
služieb,
- Ladislav Zádori, poslanec OZ ohľadom striekania proti burine v dolnom a hornom
parku, treba zakúpiť litrový Roundup,
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-

starostka obce sa vyjadrila, že aj okno treba opraviť na dome smútku, strešnú krytinu
na dome smútku je spadnutá škridla, opraviť mostík ku cintorínu,

K bodu 14. Schválenie návrhu na uznesenie
Schválením uznesení sa program rokovania vyčerpal.

K bodu 15. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20.17 h.

Zapísal/(a): Eva Lukáčová
....................................................
Angela Kálmánová, starostka obce
Overovatelia:
Mgr. Kristína Pappová Rosohová

........................................

Štefan Laczko

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