Zápisnica
z ôsmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Černochov,
konaného dňa 25.09.2015
___________________________________________________________________________

Prítomní:

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

Neprítomní:
Norbert Bacskai
Ďalší prítomní:
Ing. Monika Hudáčková , hlavný kontrolór obce
Verejnosť:
PROGRAM :
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia.
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
Schválenie návrhu programu zasadnutia
Kontrola plnenia uznesení
Návrh na zrušenie VZN č. 1/2005 zo dňa 01.03.2005 – registratúrny poriadok na
správu registratúry
6. Registratúrny poriadok na správu registratúry Obecného úradu Černochov
7. Rozhodnutie Inšpektorátu práce Košice o uložení pokuty - odvolanie
8. Správa auditora o výsledkoch overenia účtovnej závierky k 31.12.2014
9. Odstupné býv. starostky obce – platobný rozkaz Okresného súdu Trebišov
10. Kontrola z pôdohosp. platobnej agentúry na detské a multifunkčné ihrisko
11. Nezákonný stav na poľnohospodárskej pôde na p.č. 238/2 – detské ihrisko – zmena
kultúry
12. Neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy – Detské ihrisko - uloženie pokuty
13. Žiadosť o podporu na odstránenie miest s nezákonne umiestneným odpadom
14. Spoločný projekt Združenia obcí pre separovaný zber na predchádzanie vzniku
bioodpadu – účinnost nového zákona o odpadoch od 1.1.2016
15. Vypracovanie Plánu rozvoja obce - PHSR
16. Smernice obce
17. Sprístupnenie informácie – okresná prokuratúra
18. Žiadosť o odkúpenie parcely č. 828/1
19. Projekt na rekonštrukciu kultúrneho domu z roku 2008
20. Borolo - zmluva
21. Rôzne
a) Deň dôchodcov
b) Tanečná zábava
22. Diskusia
23. Schválenie návrhu na uznesenie
24. Záver
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K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvorila Angela Kálmánová, starostka obce. Privítala všetkých prítomných.
Ospravedlnení poslanci: Norbert Bacskai
Starostka obce konštatovala, že počet prítomných poslancov je 4 a OZ je uznášania schopné.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice: Beáta Kováčová
Štefan Laczko
Návrhová komisia:
Beáta Kováčová, Ladislav Zádori, Mgr. Kristína Pappová Rosohová
Zapisovateľka:
Mgr. Kristína Pappová Rosohová
Starostka obce dala za návrh hlasovať.
Hlasovanie:
Výsledky hlasovania
Za:

Počet
4

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

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

Norbert Bacskai

Uznesenie č. 8/A/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Černochov
schvaľuje a určuje
za overovateľov zápisnice: Beáta Kováčová
Štefan Laczko
Návrhová komisia:
Beáta Kováčová, Ladislav Zádori,
Mgr. Kristína Pappová Rosohová
Zapisovateľka:
Mgr. Kristína Pappová Rosohová
K bodu 3. Schválenie návrhu programu zasadnutia
Návrhy poslancov:
Poslanci nemali pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy k programu rokovania.
Starostka obce dala za návrh programu zasadnutia hlasovať.
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Hlasovanie:
Výsledky hlasovania

Počet
4

Za:

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

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

Norbert Bacskai

Uznesenie č.8/B/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Černochov
schvaľuje
návrhovaný program rokovania :
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia.
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
Schválenie návrhu programu zasadnutia
Kontrola plnenia uznesení
Návrh na zrušenie VZN č. 1/2005 zo dňa 01.03.2005 – registratúrny poriadok na správu
registratúry
6. Registratúrny poriadok na správu registratúry Obecného úradu Černochov
7. Rozhodnutie Inšpektorátu práce Košice o uložení pokuty - odvolanie
8. Správa auditora o výsledkoch overenia účtovnej závierky k 31.12.2014
9. Odstupné býv. starostky obce – platobný rozkaz Okresného súdu Trebišov
10. Kontrola z pôdohosp. platobnej agentúry na detské a multifunkčné ihrisko
11. Nezákonný stav na poľnohospodárskej pôde na p.č. 238/2 – detské ihrisko – zmena
kultúry
12. Neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy – Detské ihrisko - uloženie pokuty
13. Žiadosť o podporu na odstránenie miest s nezákonne umiestneným odpadom
14. Spoločný projekt Združenia obcí pre separovaný zber na predchádzanie vzniku
bioodpadu – účinnost nového zákona o odpadoch od 1.1.2016
15. Vypracovanie Plánu rozvoja obce - PHSR
16. Smernice obce
17. Sprístupnenie informácie – okresná prokuratúra
18. Žiadosť o odkúpenie parcely č. 828/1
19. Projekt na rekonštrukciu kultúrneho domu z roku 2008
20. Borolo - zmluva
21. Rôzne
a) Deň dôchodcov
b) Tanečná zábava
22. Diskusia
23. Schválenie návrhu na uznesenie
24. Záver
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Na zasadnutie obecného zastupiteľstva o 19.18 hod. došiel poslanec Norbert Bacskai.
K bodu 4. Kontrola plnenia uznesení
Predložila starostka obce.
Starostka obce dala za návrh hlasovať.
Hlasovanie:
Výsledky hlasovania
Za:

Počet
5

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

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Uznesenie č. 8/C/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Černochov
berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení zo zasadnutí OZ.
K bodu 5. Návrh na zrušenie VZN č. 1/2005 zo dňa 01.03.2005 – registratúrny poriadok
na správu registratúry
Starostka obce oboznámila poslancov s informáciou, že na základe oznámenia Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky č. A/IV-4/2014-00491 zo dňa 7.5.2014 a urgencie č. A/IV-201401119 zo dňa 6.11.2014 malo zrušiť registratúrny poriadok na správu registratúry Obecného
úradu v Černochove. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2005 zo dňa 01.03.2005, ktorým sa
vydalo registratúrny poriadok na správu registratúry Obecného úradu v Černochove bolo treba
zrušiť ešte v roku 2014. Starostka obce dala návrh na zrušenie VZN č. 1/2005 zo dňa
1.3.2005. Starostka obce dala za návrh hlasovať.
Hlasovanie:
Výsledky hlasovania
Za:

Počet
5

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

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0
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Uznesenie č. 8/D/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Černochov
ruší
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2005 zo dňa 01.03.2005, ktorým sa vydalo registratúrny
poriadok na správu registratúry Obecného úradu v Černochove.
K bodu 6. Registratúrny poriadok na správu registratúry Obecného úradu Černochov
Starostka obce dala návrh na schválenie nového Registratúrneho poriadku na správu
registratúry Obecného úradu.
Starostka obce dala za návrh hlasovať.
Hlasovanie:
Výsledky hlasovania
Za:

Počet
5

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

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Uznesenie č. 8/E/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Černochov
schvaľuje
Registratúrny poriadok na správu registratúry Obecného úradu Černochov.
K bodu 7. Rozhodnutie Inšpektorátu práce Košice o uložení pokuty - odvolanie
Starostka obce oboznámila poslancov s informáciou, že obec v zákonnej lehote dňa 8.7.2015
podalo odvolanie voči rozhodnutiu Inšpektorátu práce Košice č. 82/15/Or zo dňa 12.6.2015
o uložení pokuty vo výške 2.000,- € za porušenie povinnosti stanovenej právnymi predpismi,
ktoré upravujú zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania. Toto porušenie je
uvedené v protokole č. IKO-42-30-2.4/P-E24,25-14 zo dňa 19.9.2014, v časti IV. Nelegálne
zamestnávanie – bod B.4. Obsah protokolu bol prerokovaný dňa 19.9.2014 s bývalou
starostkou obce Darinou Šipošovou, ktorá so zistenými nedostatkami súhlasila. Inšpektorát
práce v Košiciach na základe podaného odvolania opätovne zaoberal skutkovým stavom
celého prípadu a jeho právnym posúdením a tiež i sankciou spolu s jej výškou. Správny orgán,
vychádzajúc z odvolania účastníka konania prišiel k záveru, že odvolanie je dôvodné, z toho
dôvodu svojím rozhodnutím č. 82/15/K/A zo dňa 14.7.2015 zrušilo napadnuté rozhodnutie
Inšpektorátu práce Košice č. 82/15/Or zo dňa 12.06.2015 v plnom rozsahu.
Starostka obce dala za návrh hlasovať.
Hlasovanie:
Výsledky hlasovania
Za:

Počet
5

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

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Uznesenie č. 8/F/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Černochov
berie na vedomie
rozhodnutie Inšpektorátu práce Košice č. 82/15/K/A zo dňa 14.7.2015 o zrušení napadnutého
rozhodnutia Inšpektorátu práce Košice č. 82/15/Or zo dňa 12.6.2015 o uložení pokuty vo
výške 2.000,- €.
K bodu 8. Správa auditora o výsledkoch overenia účtovnej závierky k 31.12.2014
Starostka obce oboznámila poslancov so správou audítora o výsledkoch overenia účtovnej
závierky k 31.12.2014 zo dňa 31.7.2015 vypracovaného Ing. Petrom Kobzošom, audítorom.
Na základe overenia dodržiavania povinností zákona o rozpočtových pravidlách konštatoval,
že obec Černochov nekonala v súlade s paragrafom 17 zákona o rozpočtových pravidlách,
nakoľko dlh obce prevyšuje zákonom stanovenú hranicu. Audítor odporúča obecnému
zastupiteľstvu prijať opatrenia na zníženie celkového dlhu obce a prijať opatrenia na zlepšenie
činnosti interných kontrol hospodárenia a financovania, nakoľko v roku 2014 tento systém
nefungoval vôbec.
Starostka obce dala za návrh hlasovať.
Hlasovanie:
Výsledky hlasovania
Za:

Počet
5

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

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Uznesenie č. 8/G/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Černochov
prerokovalo
správu audítora o výsledkoch overenia účtovnej závierky k 31.12.2014 vypracovaného Ing.
Petrom Kobzošom.
berie na vedomie
správu audítora o výsledkoch overenia účtovnej závierky k 31.12.2014 vypracovaného Ing.
Petrom Kobzošom.
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berie na vedomie
odporúčanie audítora na zníženie dlhu obce a prijať opatrenia na zníženie celkového dlhu
obce a prijať opatrenia na zlepšenie činnosti interných kontrol hospodárenia a financovania,
nakoľko v roku 2014 tento systém nefungoval vôbec.
K bodu 9. Odstupné býv. starostky obce – platobný rozkaz Okresného súdu Trebišov
Starostka obce oboznámila poslancov s podaným návrhom na vydanie platobného rozkazu
o vyplatenie sumy 3357,81 EUR s prísl. na Okresný súd v Trebišove navrhovateľkou Darinou
Šipošovou, bývalou starostkou obce zo dňa 26.6.2015. Navrhovateľka v tomto konaní žiada
o vyplatenie odstupného, ktorú jej už obec postupne zálohovite po 500,- EUR spláca. Na
základe tohto návrhu navrhovateľky Okresný súd v Trebišove vydalo platobný rozkaz č.
9C/441/2015-14. Dňa 23.9.2015 v zákonnej lehote Obec Černochov ako odporca podalo
odpor proti uvedenému platobnému rozkazu Okresného súdu v Trebišove. Starostka obce dala
za návrh hlasovať

Hlasovanie:
Výsledky hlasovania
Za:

Počet
5

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

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Uznesenie č. 8/H/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Černochov
berie na vedomie
informáciu, že navrhovateľka Darina Šipošová, bývalá starostka obce podala dňa 26.6.2015
návrh o vydanie platobného rozkazu č.k. 9C/441/2015 o vyplatenie sumy 3357,81 EUR
s prísl. a Obec Černochov v zákonnej lehote podalo dňa 23.9.2015 odpor proti platobnému
rozkazu č.k. 9C/441/2015 o vyplatenie sumy 3357,81 EUR s prísl.
K bodu 10. Kontrola z pôdohosp. platobnej agentúry na detské a multifunkčné ihrisko
Dňa 19.08.2015 sa uskutočnila kontrola z Pôdohospodárskej platobnej agentúry na projekt
,,Viacúčelové ihrisko v obci Černochov“. Kontrolná skupina nezistila neoprávnené výdavky
na projekte. Kontrolná skupina fyzickou kontrolou na mieste zistila, že predmet projektu
,,Detské ihrisko v obci Černochov“ sa realizoval na pozemku s parcelným číslom 238/2, ktorý
je evidovaný na LV č. 316 zo dňa 17.08.2015 a je vedený ako druh pozemku záhrada.
Navrhuje konečnému prijímateľovi – Obci Černochov požiadať Okresný úrad , pozemkový
a lesný odbor o zmenu spôsobu využívania pozemku druh pozemku záhrada na druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria.
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Starostka obce dala za návrh hlasovať.
Hlasovanie:
Výsledky hlasovania
Za:

Počet
5

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

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Uznesenie č. 8/I/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Černochov
berie na vedomie
informáciu o vykonanej kontrole z Pôdohospodárskej platobnej agentúry na projekt
,,Viacúčelové ihrisko v obci Černochov“ a ,,Detské ihrisko v obci Černochov“.
K bodu 11. Nezákonný stav na poľnohospodárskej pôde na p.č. 238/2 – detské ihrisko –
zmena kultúry
Starostka obce oboznámila poslancov s nezákonným stavom na poľnohospodárskej pôde
na parcele č. 238/2 – detské ihrisko, ktoré zistilo Pôdohospodárska platobná agentúra pri
kontrole. Obec Černochov dňa 20.8.2015 požiadalo Okresný úrad v Trebišove, pozemkový
a lesný odbor o usporiadanie nezákonného stavu na poľnohospodárskej pôde – zmena druhu
pozemku v zmysle § 19 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 220/2004 Z.z. v znení neskorších
predpisov. Predmetná stavba ,, Detské ihrisko v obci Černochov ʻʻ bola zahájená v roku 2013
a ukončená v roku 2014. Správny orgán vykonal tvaromiestne šetrenie, kde zistil že
preukázateľne došlo k nezákonnému stavu na poľnohospodárskej pôde, ktorý vznikol tým, že
obec Černochov v roku 2013 neoprávnene a v rozpore s cit. zákonom bez rozhodnutia
o odňatí zabrala poľnohospodárskú pôdu na nepoľnohospodársky účel. Na uvedenej lokalite
vybudovala Detské ihrisko, čím došlo k porušeniu uvedeného zákona. Okresný úrad
v Trebišove, pozemkový a lesný odbor vydalo dňa 24.8.2015 rozhodnutie č. OU-TV-PLO2015/009204/TEL vo veci usporiadania neoprávneného záberu PP na nepoľnohospodársky
účel na parc. č. C KN 238/2 druh pozemku záhrada o výmere 348 m2, v kat. území
Černochov a usporadúva tento nezákonný stav na poľnohospodárskej pôde a mení druh PP
v k.ú. Černochov takto:
na p.č. C KN 238/2 o výmere 348 m2 druh pozemku záhrada na druh pozemku zastavaná
plocha a nádvorie.
Starostka obce dala za návrh hlasovať.
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Hlasovanie:
Výsledky hlasovania

Počet
5

Za:

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

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Uznesenie č. 8/J/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Černochov
berie na vedomie
informáciu o nezákonnom stave na poľnohospodárskej pôde na parcele č. 238/2 – Detské
ihrisko a usporiadanie nezákonného stavu na poľnohospodárskej pôde a zmenu druhu
pozemku na p.č. C KN 238/2 o výmere 348 m2 druh pozemku záhrada na druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie.
K bodu 12.
pokuty

Neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy – Detské ihrisko - uloženie

Starostka obce oboznámila poslancov, že za neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy
na nepoľnohospodársky účel, na parcele č. 238/2, druh pozemku záhrada, v k.ú. Černochov,
v rozsahu 0-03-48 ha bez súhlasu orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy Okresný úrad
v Trebišove, pozemkový a lesný odbor rozhodnutím č. OU-TV-PLO-2014/009204-2/TEL
zo dňa 25.8.2015 podľa § 26 ods. 3 písm. a) zák. č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní PP
uložilo obci Černochov pokutu vo výške 57,77 eur, ktorú obec uhradila dňa 28.9.2015.
Starostka obce dala za návrh hlasovať.
Hlasovanie:
Výsledky hlasovania
Za:

Počet
5

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

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Uznesenie č. 8/K/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Černochov
berie na vedomie
informáciu, že obci Černochov za neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy na
nepoľnohospodársky účel, na parcele č. 238/2, druh pozemku záhrada, v k.ú. Černochov,
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v rozsahu 0-03-48 ha bez súhlasu orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy, na ktorom obec
vybudovala Detské ihrisko, Okresný úrad v Trebišove,
pozemkový a lesný odbor
rozhodnutím č. OU-TV-PLO-2014/009204-2/TEL zo dňa 25.8.2015 podľa § 26 ods. 3 písm.
a) zák. č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní PP uložilo obci Černochov pokutu vo výške
57,77 eur, ktorú obec uhradila dňa 28.9.2015.
K bodu 13. Žiadosť o podporu na odstránenie miest s nezákonne umiestneným odpadom
Starostka obce oboznámila poslancov s informáciou, že bola vypracovaná relevantná
štúdia na štyri lokality nelegálnych skládok a dňa 15.7.2015 na Environmentálny fond
zaslala žiadosť o podporu formou dotácie pre činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne
umiestneným odpadom. Uvedená dotácia pre Obec Černochov nebola schválená. Starostka
obce dala za návrh hlasovať.
Hlasovanie:
Výsledky hlasovania
Za:

Počet
5

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

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Uznesenie č. 8/L/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Černochov
berie na vedomie
informáciu, že žiadosť o podporu formou dotácie pre činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne
umiestneným odpadom pre Obec Černochov nebola schválená.
K bodu 14. Spoločný projekt Združenia obcí pre separovaný zber na predchádzanie
vzniku bioodpadu – účinnost nového zákona o odpadoch od 1.1.2016
Starostka obce oboznámila poslancov s informáciou, že na stretnutí Združenia obcí pre
separovaný zber Zemplín, n.o. sa informovalo o projekte predchádzania vzniku biologicky
rozložiteľného odpadu. Keďže sa predbežne tento zámer schválil, bol obci zaslaný predbežný
rozpočet v rámci projektu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľného odpadu. Je
potrebné, aby sa tento rozpočet schválil na zastupiteľstve. Hlavnou myšlienkou je schválenie
spolufinancovania v spoločnom projekte na predchádzanie vzniku bioodpadu na domáce
kompostovanie vo výške 5% v maximálnej hodnote 1.278,74 € na rok 2016. Starostka obce
dal za návrh hlasovať.
Hlasovanie:
Výsledky hlasovania
Za:

Počet
5

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

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Uznesenie č. 8/M/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Černochov
schvaľuje
plánované spolufinancovanie vo výške 5% v maximálnej hodnote 1.278,74 € pri
pripravovanom spoločnom projekte na predchádzanie vzniku bioodpadu na domáce
kompostovanie.
K bodu 15. Vypracovanie Plánu rozvoja obce – PHSR
Starostka obce oboznámila poslancov, že obec musí mať vypracovaný dokument Plán rozvoja
obce, ktorý je potrebný k žiadostiam o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych
fondov. Takýto dokument obec mal vypracovaný naposledy v roku 2006 a odvtedy nebol
aktualizovaný. JUDr. Monika Jurčová po telefonickom dohode so starostkou obce Borša
a starostom obce Bara navrhla vypracovanie spoločného Plánu rozvoja obcí Bara, Borša,
Černochov. Do konca októbra by mal byť plán skompletizovaný a mal by byť schválený
obecným zastupiteľstvom. Navrhla možnosť spoločného rokovania zastupiteľstiev, ktorý by
sa uskutočnil v kultúrnom dome v Borši dňa 28.9.2015. Cena Plánu rozvoja pre obec by činila
300,- €. Cena je už vrátane DPH. PHSR bude jeden dokument pre všetky tri obce v súlade so
zákonom. V rámci spracovania je v cene:
Vecná príprava a riadenie informačnej kampane
Spracovanie podkladov pre analytickú časť
Stretnutie s pracovnou a riadiacou skupinou k strategickej časti a k akčným plánom na
2015/2016
Príprava predfinálnej verzie PHSR na prerokovanie v zastupiteľstve
Účasť na zastupiteľstvách v jednotlivých obciach k prejednaniu PHSR a k
pripomienkovaniu PHSR
Zapracovanie pripomienok a príprava finálnej verzie PHSR na schválenie v
zastupiteľstve
Po schválení tlač 1 tlačenej verzie a jednej CD verzie PHSR + akčných plánov
Pravidelný informačný servis na pripravované výzvy
Na rokovanie pripravia celú strategickú časť, programovú časť aj ďalšie časti podľa aktuálnej
metodiky.
Starostka obce dala za návrh hlasovať.
Hlasovanie:
Výsledky hlasovania
Za:

Počet
5

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

Proti:

0
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Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Uznesenie č. 8/N/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Černochov
schvaľuje
vypracovanie Plánu rozvoja obce - PHSR
berie na vedomie
účasť na pracovnom stretnutí dňa 28.9.2015 v kultúrnom dome v Borši.
K bodu 16. Smernice obce
Starostka obce oboznámila poslancov s aktualizáciou smernice o inventarizácii.
Poslanci určili členov inventarizačnej komisie. Za predsedu bola určená Beáta Kováčová,
člen Eva Patkanóciová, Mgr. Kristína Pappová Rosohová a Ladislav Zádori. Starostka obce
dala za návrh hlasovať.
Hlasovanie:
Výsledky hlasovania
Za:

Počet
5

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

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Uznesenie č. 8/O/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Černochov
berie na vedomie
aktualizáciu smernice o inventarizácii
schvaľuje
predsedu komisie: Beáta Kováčová
členov komisie: Eva Patkanóciová, Mgr. Kristína Pappová Rosohová a Ladislav Zádori.
K bodu 17. Sprístupnenie informácie – okresná prokuratúra
Starostka obce oboznámila poslancov s upozorneniami Okresnej prokuratúry podľa § 28
zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov ohľadom podaní pani
Dariny Šipošovej. Obecné zastupiteľstvo uvedené upozornenia nemusí prerokovať. Obec
vypracovala správu o výsledku prerokovania upozornení a o prijatých opatreniach podľa § 28
zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, upozornenia boli
prerokované s pracovníčkou obecného úradu p. Evou Patkanóciovou na pracovnej porade. Na
pracovnej porade sa prijalo opatrenie, že žiadosti o sprístupnenie informácie v zmysle zákona
č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií boli vybavované v zákonnej lehote v súlade s § 17 ods.
1 uvedeného zákona a v prípade, že tieto žiadosti nebudú vybavené v tejto lehote, je potrebné
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predlžiť lehotu na vybavenie veci a postupovať podľa § 17 ods. 3 uvedeného zákona a obec v
budúcnosti bude dodržiavať platné právne predpisy.
Starostka obce dala za návrh hlasovať.
Hlasovanie:
Výsledky hlasovania
Za:

Počet
5

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

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Uznesenie č. 8/P/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Černochov
berie na vedomie
informáciu o prijatých opatreniach a vypracovaní správy o výsledku prerokovania upozornení
Okresnej prokuratúry podľa § 28 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších
predpisov
K bodu 18. Žiadosť o odkúpenie parcely č. 828/1
Starostka obce oboznámila poslancov so žiadosťou občana Csaba Tóth, bytom Černochov
Cintorínska 100/51, ktorý má záujem o odkúpenie pozemku – ostatné plochy, parc. č. 828/1
o výmere 209 m2. Ide o prípad osobitného zreteľa z nasledovných dôvodov:
Tento pozemok obec nevyužíva. Pozemok tvorí neoddeliteľný celok s pozemkami žiadateľa ,
je ich priľahlou plochou, je neoddeliteľnou súčasťou rodinného domu č. 100. Žiadateľ parc.
č. 828/1 má oplotené spolu so svojimi pozemkami, o pozemok sa riadne stará a má záujem
o jeho odkúpenie. Obecné zastupiteľstvo schválilo zverejnenie zámeru Obce Černochov
predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce v k.ú. Černochov zapísaných na katastrálnom
úrade Kráľovský Chlmec na LV č. 673 pod B1, parcela registra ,,Eʻʻ evidovaná na katastrálnej
mape, parc. č. 828/1 druh pozemku ostatné plochy vo výmere 209 m2, z dôvodu hodného
osobitného zreteľa na úradnej tabuli obce ako aj na internetovej stránke obce. Starostka obce
dala za návrh hlasovať.
Hlasovanie:
Výsledky hlasovania
Za:

Počet
5

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

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0
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Uznesenie č. 8/R/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Černochov
schvaľuje
zverejnenie zámeru Obce Černochov predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce v k.ú.
Černochov zapísaných na katastrálnom úrade Kráľovský Chlmec na LV č. 673 pod B1,
parcela registra ,,Eʻʻ evidovaná na katastrálnej mape, parc. č. 828/1 druh pozemku ostatné
plochy vo výmere 209 m2, z dôvodu hodného osobitného zreteľa na úradnej tabuli obce ako
aj na internetovej stránke obce. O prípad osobitného zreteľa sa jedná z nasledovných
dôvodov: Tento pozemok obec nevyužíva. Pozemok tvorí neoddeliteľný celok s pozemkami
žiadateľa , je ich priľahlou plochou, je neoddeliteľnou súčasťou rodinného domu č. 100.
Žiadateľ parc. č. 828/1 má oplotené spolu so svojimi pozemkami, o pozemok sa riadne stará
a má záujem o jeho odkúpenie.
K bodu 19. Projekt na rekonštrukciu kultúrneho domu z roku 2008
Starostka obce oboznámila poslancov s projektom na rekonštrukciu kultúrneho domu
z roku 2008. Tento projekt treba prepracovať, projekt je vypracovaný v slovenských
korunách. Projekt rieši nielen rekonštrukciu kultúrneho domu, ale aj prístavbu klubu mladých
a hygienických zariadení. Problém je v tom, že na mieste kde mala byť prístavba klubu
mladých a hygienických zariadení, bola v roku 2014 vybudovaná iná stavba a to Detské
ihrisko. Poslankyňa Mgr. Kristína Pappová Rosohová navrhla, že keby vlastníci susedného
pozemku na parc. č. 233, 234, ktorú vlastníci odkúpili niekedy od obce, mali záujem
odpredať pozemok, ktorú nevyužívajú, vchod do kultúrneho domu by mohla byť z druhej
časti budovy a mohlo by tam byť aj parkovisko. Navrhli starostke obce poinformovať sa
o predaji pozemku. Starostka obce dala za návrh hlasovať.
Hlasovanie:
Výsledky hlasovania
Za:

Počet
5

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

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Uznesenie č. 8/S/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Černochov
navrhuje
poinformovať sa ohľadom susedného pozemku na parc. č. 233, 234.
O 21.05 hod. poslanec Norbert Bacskai odišiel zo zasadnutia obecného zastupiteľstva.
K bodu 20 Borolo - zmluva
Starostka obce oboznámila poslancov s návrhom zmluvy s Borolo, ktorý doteraz bol externým
manažmentom pri podávaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych
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fondov. Poslanci navrhli starostke obce sa poinformovať, že či je možnosť úhrady platby ak
prejde projekt. Treba sa poinformovať a potom podpísať zmluvu. Starostka obce dala za
návrh hlasovať.
Hlasovanie:
Výsledky hlasovania
Za:

Počet
4

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

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

Norbert Bacskai

Uznesenie č. 8/T/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Černochov
navrhuje
poinformovať sa ohľadom externého manažmentu, doplniť informácie a potom podpísať
zmluvu.
K bodu 21. Rôzne
a) Deň dôchodcov
V tomto bode poslanci prejednávali usporiadanie dňa dôchodcov, ktorý by sa mal
uskutočniť dňa 11. alebo 18. októbra 2015, starostka obce navrhla, že aj v iných obciach
zvyknú dávať dôchodcom darčekové poukážky, poslanci navrhli zakúpenie darčekov, nie
darčekové poukážky, prerokovali hodnotu darčekov v cene 5 eur na osobu, v ktorej by mala
byť aj zakúpenie karafiátov. Starostka obce dala za návrh hlasovať.
Hlasovanie:
Výsledky hlasovania
Za:

Počet
4

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

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

Norbert Bacskai

Uznesenie č. 8/U/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Černochov
schvaľuje
zakúpenie darčekov pre dôchodcov v hodnote 5 eur na osobu.
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b) Tanečná zábava
Tento bol nebol prerokovaný.
K bodu 22. Diskusia
Poslanci nemali žiadne diskusné príspevky.
K bodu 23. Schválenie návrhu na uznesenie
Schválením uznesení sa program rokovania vyčerpal.
K bodu 24. Záver
Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 21.28 h.

Zapísal/(a): Mgr. Kristína Pappová Rosohová

.........................................................
Angela Kálmánová, starostka obce

Overovatelia:
Beáta Kováčová

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

Štefan Laczko

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