Zápisnica
zo siedmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Černochov,
konaného dňa 25.06.2015
___________________________________________________________________________

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
Verejnosť:
Ladislav Kálmán
PROGRAM :
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
3. Schválenie návrhu programu zasadnutia
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Výsledok kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR
6. Prijaté opatrenia na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov
7. Rozhodnutie Inšpektorátu práce Košice
8. Prerokovanie platu starostu obce
9. Záverečný účet obce Černochov – oprava
10. Rozpočet obce na rok 2015 a roky 2015-2017
11. Odstupné
12. Združenie miest a obcí Južného Zemplína
13. Žiadosť o podporu na odstránenie miest s nezákonne umiestneným odpadom
14. Vypracovanie Plánu rozvoja obce - PHSR
15. Smernice obce
16. Predvolanie Dariny Šipošovej
17. Rôzne
a) Dobrovoľný hasičský zbor Černochov
b) Multifunkčné ihrisko
c) Deň detí
d) Deň dôchodcov
e) Tanečná zábava
18. Diskusia
19. Schválenie návrhu na uznesenie
20. Záver

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

Beáta Kováčová, Norbert Bacskai

Uznesenie č. 7/A/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Černochov
schvaľuje a určuje
za overovateľov zápisnice: Štefan Laczko
Ladislav Zádori
Návrhová komisia:
Mgr. Kristína Pappová Rosohová, Štefan Laczko, Ladislav Zádori
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.
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. 7/B/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Černochov
schvaľuje
návrhovaný program rokovania :
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
3. Schválenie návrhu programu zasadnutia
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Výsledok kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR
6. Prijaté opatrenia na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov
7. Rozhodnutie Inšpektorátu práce Košice
8. Prerokovanie platu starostu obce
9. Záverečný účet obce Černochov – oprava
10. Rozpočet obce na rok 2015 a roky 2015-2017
11. Odstupné
12. Združenie miest a obcí Južného Zemplína
13. Žiadosť o podporu na odstránenie miest s nezákonne umiestneným odpadom
14. Vypracovanie Plánu rozvoja obce - PHSR
15. Smernice obce
16. Predvolanie Dariny Šipošovej
17. Rôzne
f) Dobrovoľný hasičský zbor Černochov
g) Multifunkčné ihrisko
h) Deň detí
i) Deň dôchodcov
j) Tanečná zábava
18. Diskusia
19. Schválenie návrhu na uznesenie
20. Záver
K bodu 4. Kontrola plnenia uznesení
Predložila starostka obce.
Na viacúčelové ihrisko a detské ihrisko sa uzatvorila zmluva o pôžičke peňazí so súkromnou
osobou Štefanom Buchnerom. S p. Martou Tóthovou sa uzatvorila zmluva o prenájme
nebytových priestorov. Starostka obce dala za návrh hlasovať.
Hlasovanie:
Výsledky hlasovania

Počet

Za:

3

Proti:

0

Zdržal sa:

0

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

Uznesenie č. 7/C/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Černochov
berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení zo zasadnutí OZ.
K bodu 5. Výsledok kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR
Starostka obce oboznámila poslancov s protokolom Najvyššieho kontrolného úradu
Slovenskej republiky o výsledku kontroly dlhovej politiky vybraných miest a obcí SR zo dňa
30.04.2015 ako aj so zápisnicou o prerokovaní protokolu o výsledku kontroly zo dňa
27.5.2015. Protokol Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky o výsledku kontroly
dlhovej politiky vybraných miest a obcí SR zo dňa 30.04.2015 ako aj zápisnicu o
prerokovaní protokolu o výsledku kontroly zo dňa 27.5.2015 poslanci obdržali spolu
s pozvánkou. Poslanci prerokovali protokol o výsledku kontroly dlhovej politiky vybraných
miest a obcí SR. Protokol Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky o výsledku
kontroly dlhovej politiky vybraných miest a obcí SR zo dňa 30.04.2015 ako aj zápisnica o
prerokovaní protokolu o výsledku kontroly zo dňa 27.5.2015 tvorí prílohu tejto zápisnice.
Starostka obce dala za protokol Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky o
výsledku kontroly dlhovej politiky vybraných miest a obcí SR zo dňa 30.04.2015 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. 7/D/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Černochov
prerokovalo a berie na vedomie
protokol Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky o výsledku kontroly dlhovej
politiky vybraných miest a obcí SR zo dňa 30.04.2015.
K bodu 6. Prijaté opatrenia na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov
Starostka obce oboznámila poslancov s prijatými opatreniami na odstránenie kontrolou
zistených nedostatkov zo dňa 24.5.2015. Prijaté opatrenia na odstránenie kontrolou zistených
nedostatkov dlhovej politiky vybraných miest a obcí v obci Černochov tvorí prílohu tejto
zápisnice.
Starostka obce dala za prijaté opatrenia na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov
hlasovať.
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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. 7/E/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Černochov
berie na vedomie
prijaté opatrenia na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov dlhovej politiky vybraných
miest a obcí v obci Černochov zo dňa 24.5.2015.
K bodu 7. Rozhodnutie Inšpektorátu práce Košice
Starostka obce oboznámila poslancov s rozhodnutím 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.
Poslanci prerokovali rozhodnutie Inšpektorátu práce Košice. Hlavná kontrolórka sa vyjadrila
a dala návrh, aby obec podala voči rozhodnutiu inšpektorátu práce odvolanie a následné
riešenie súdnou cestou. Poslanci navrhli stretnúť sa s právnikom a podať odvolanie voči
rozhodnutiu Inšpektorátu práce o uložení pokuty v sume 2.000,- € a následné riešenie súdnou
cestou.
Starostka obce dala za návrh 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,
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Uznesenie č. 7/F/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Černochov
prerokovalo
rozhodnutie Inšpektorátu práce Košice č. 82/15/Or zo dňa 12.6.2015 o uložení pokuty vo
výške 2.000,- €.
schvaľuje
podanie odvolania voči rozhodnutiu Inšpektorátu Košice č. 82/15/Or zo dňa 12.6.2015
o uložení pokuty vo výške 2.000,- € a následné riešenie súdnou cestou.

K bodu 8. Prerokovanie platu starostu obce
Obecné zastupiteľstvo v Černochove v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. i) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na svojom zasadnutí dňa
8.4.2015 uznesením č. 5/L/2015 určilo na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie
starostu Obce Černochov na plný úväzok vo volebnom období rokov 2014 – 2018.
Starostovi obce podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov patrí plat, ktorý je
súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci
kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods.1 zákona. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.
Podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo plat
starostu opätovne raz ročne prerokuje.
Súčasný plat starostu obce v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva č. 2/H/2014 zo dňa
29.12.2014 predstavuje sume 369,-EUR mesačne.
Obec Černochov k 01.01.2015 eviduje celkom 201 obyvateľov s trvalým pobytom v obci.
V zmysle § 4 ods. 1 cit. Zákona podľa počtu obyvateľov obce Černochov koeficient pre
výpočet platu starostu obce predstavuje 1,49. Dôvodom pre prerokovanie platu starostu obce
je najmä určenie výšky priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za
rok 2014 Štatistickým úradom Slovenskej republiky. Priemerná mesačná mzda zamestnanca
hospodárstva SR vyčíslená na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za
rok 2014 predstavuje podľa oznámenia ŠÚ SR č. 610-756/2015 zo dňa 6.3.2015 sumu
858,- EUR. Plat starostu obce podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Zb. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
predstavuje po zaokrúhlení 1.279,- EUR spätne od 01.01.2015. Vyrovnanie platu sa
uskutoční podľa finančnej situácie obce. Starostka obce dala za návrh 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,
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Uznesenie č. 7/G/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
prerokovalo
výšku mesačného platu starostu obce podľa § 4 ods.4 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
určuje
plat starostu obce Černochov v roku 2014 v rozsahu plného úväzku mesačne vo výške
1.279,00 € v súlade so zákonom č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov so spätnou platnosťou od
01.01.2015.
K bodu 9. Záverečný účet obce Černochov - oprava
Na základe protokolu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky o výsledku
kontroly dlhovej politiky vybraných miest a obcí SR zo 30.04.2015 ako aj na základe
prijatých opatrení na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov dlhovej politiky vybraných
miest a obcí v obci Černochov je potrebné do 30.6.2015 splniť tieto opatrenia :
Vyčísliť výsledok rozpočtového hospodárenia v záverečnom účte za rok 2014 v správnej
výške – prebytok v sume 22 017,92 EUR. Prerokovať opravený záverečný účet za rok 2014
v obecnom zastupiteľstve.
Tvoriť rezervný fond v správnej výške 10% z prebytku
rozpočtového hospodárenia za rok 2014 v sume 22 017,92 EUR. Starostka obce dala za návrh
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. 7/H/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 22.017,92 €, 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,
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2. tvorbu rezervného fondu vo výške 10 % z prebytku rozpočtového hospodárenia
v sume 2.201,79 € a použitie rezervného fondu v sume na kapitálové výdavky na
splatenie DPH.
K bodu 10. Rozpočet obce na rok 2015 a roky 2015-2017
Pri vyhotovení zápisnice zapisovateľkou došlo k administratívnej chybe pri vyhotovení
uznesenia v zápisnici, z toho dôvodu starostka obce navrhla zrušiť uvedené uznesenie,
a schváliť nové uznesenie o schválení návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2015 – 2017
a návrh rozpočtu obce na rok 2015.
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. 7/I/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Černochov
ruší
uznesenie č. 5/H/2015 zo dňa 8.4.2015
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. 7/J/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Černochov
schvaľuje
návrh viacročného rozpočtu obce na rok 2015 a roky 2015-2017.

8

K bodu 11. Odstupné
Starostka obce oboznámila poslancov s pred žalobnou upomienkou – pokus o zmier
bývalej starostky obce Dariny Šipošovej zo dňa 21.05.2015. V decembri 2014 bývalá
starostka obce požiadala Obec Černochov o vyplatenie odstupného v sume 3.115,- €.
Poslanci OZ prerokovali podanú žiadosť o vyplatenie odstupného, ale z dôvodu finančných
problémov obce, obec Černochov nemôže zatiaľ vyplatiť žiadané odstupné a navrhli
prešetrenie výšky odstupného. Uznesením č. 2/M/2014 zo dňa 29.12.2014. Listom č.
386/2014 zo dňa 23.1.2015 bola oznámená táto informácia bývalej starostke obce Darine
Šipošovej. Na návrh starostky obce obecné zastupiteľstvo obce Černochov schválilo
splácanie odstupného bývalej starostke obce Darine Šipošovej zálohovou čiastkou po 500,- €
od mája 2015, vyplateného prvou zálohovou platbou v mesiaci jún 2015 za mesiac máj.
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. 7/K/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Černochov
schvaľuje
vyplatenie odstupného bývalej starostke obce Darine Šipošovej zálohovou čiastkou 500 EUR
od mája 2015, vyplateného prvou zálohou platbou v mesiaci jún 2015 za mesiac máj.
K bodu 12. Združenie miest a obcí Južného Zemplína
Starostka obce predložila návrh vstupu obce Černochov za člena Združenia miest a obcí
Južného Zemplína. Poslanci prerokovali návrh a súhlasili so vstupom obce Černochov za
člena Združenia miest a obcí Južného Zemplína a aby obec platila členské príspevky v súlade
so Stanovami ZMO Južného Zemplína a platnými uzneseniami.
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

Norbert Bacskai, Beáta Kováčová,

Uznesenie č. 7/L/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Černochov
súhlasí
s tým, aby Obec Černochov vstúpila za člena Združenia miest a obcí Južného Zemplína a aby
platila členské príspevky v súlade so Stanovami ZMO južného Zemplína a platnými
uzneseniami.
K bodu 13. Žiadosť o podporu na odstránenie miest s nezákonne umiestneným odpadom
Starostka obce oboznámila poslancov s informáciou, že do 17.7.2015 na Environmentálny
fond možno predložiť žiadosť o podporu formou dotácie pre činnosť C4: Sanácia miest s
nezákonne umiestneným odpadom, od roku 2016 vraj nelegálne skládky majú prehádzať na
obce, z toho dôvodu je potrebné vypracovať relevantnú štúdiu. Relevantnú štúdiu vypracuje
Ing. Alena Suchá – ASEKO, na základe tejto relevantnej štúdie možno požiadať o dotáciu. Na
základe predbežného zistenia na štyroch lokalitách je nezákonne umiestnený odpad v kat.
území obce. Najväčšia skládka nelegálneho odpadu je na bývalom hospodárskom dvore.
Poslanci navrhli sanáciu nelegálnych skládok podľa štúdie na bývalom hospodárskom dvore.

K bodu 14. Vypracovanie Plánu rozvoja obce – PHSR
Starostka obce oboznámila poslancov s informáciou, že k čerpaniu finančných
prostriedkov z nového programovacieho obdobia 2014-2020 je povinnosť vypracovať PHSR
pre roky 2015-2020 s výhľadom do roku 2022. Obec Borša, Bara a Černochov chcú tento
dokument vypracovať spoločne, spracovateľom tohto dokumentu by bola firma Slovedu,
občianske združenie , manažérom za spracovateľa JUDr. Monika Jurčová. Po prerokovaní
návrhu, 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. 7/M/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Černochov
súhlasí
s vypracovaním Plánu rozvoja obcí pre roky 2015-2020 s výhľadom do roku 2022.
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K bodu 15. Smernice obce
Starostka obce oboznámila poslancov s informáciou o vypracovaní a schválení zásad
podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona
č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej
činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Poslanci túto informáciu zobrali na
vedomie. 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. 7/N/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Černochov
berie na vedomie
informáciu o vypracovaní a schválení zásad podávania, preverovania a evidovania podnetov
podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. .
K bodu 16. Predvolanie Dariny Šipošovej
Starostka obce oboznámila poslancov s informáciou, že na dnešné zasadnutie bola
predvolaná bývalá starostka obce Darina Šipošová, ktorá prevzala predvolanie zaslané
elektronickou poštou ako aj zaslané poštou. Dňa 24.6.2015 zaslala email, že sa nemôže
dostaviť, nakoľko bude mimo územia Slovenskej republiky. Poslanci zobrali túto informáciu
a na vedomie a navrhli predvolať p. Darinu Šipošovú na najbližšie zasadnutie.
Starostka obce dala za návrh hlasovať.

Hlasovanie:
Výsledky hlasovania

Počet

Za:

3

Proti:

0

Zdržal sa:

0

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

2

Norbert Bacskai, Beáta Kováčová,

Uznesenie č. 7/O/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Černochov
navrhuje
predvolať bývalú starostku obce Darinu Šipošovú na najbližšie zasadnutie obecného
zastupiteľstva.
K bodu 17. Rôzne
a) Starostka obce oboznámila poslancov s informáciou, že dňa 13. 6.2015 sa konala
výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru obce Černochov, ktorého sa
zúčastnila aj p. Vladimír Lapitka za Okresný výbor DPO Trebišov, hlavným bodom
tejto členskej schôdze bolo obnovenie činnosti DHZ. Na tejto výročnej členskej
schôdzi sa určil predseda, veliteľa a strojník DHZ. 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. 7/P/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Černochov
berie na vedomie
informáciu starostky obce o obnovení činnosti Dobrovoľného hasičského zboru obce
Černochov.
b) V tomto bode bol prerokovaný užívanie multifunkčného ihriska, vyžiadanie klúča od
p. A. Hangyáka a odovzdať D. Györimu , poslanci navrhli vypracovanie pravidiel
užívania multifunkčného ihriska – prevádzkového poriadku. Starostka obce dala za
návrh hlasovať.
Hlasovanie:
Výsledky hlasovania

Počet

Za:

3

Proti:

0

Zdržal sa:

0

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

2

Norbert Bacskai, Beáta Kováčová,

Uznesenie č. 7/R/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Černochov
navrhuje
vypracovanie prevádzkového poriadku užívania multifunkčného ihriska.
c) Deň detí
Starostka obce oboznámila poslancov s informáciou, že dňa 14.6.2015 sa konal deň
detí, ktorý sa vydaril a detí boli spokojné, len už nebol čas na športové súťaže pre detí,
z toho dôvodu navrhli usporiadanie športového dňa pre detí. 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. 7/S/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Černochov
navrhuje
usporiadať športový deň pre detí.
d) Deň dôchodcov
Starostka obce navrhla usporiadať deň dôchodcov v mesiaci október, kedy je mesiac úcty
k starším, poslanci navrhli na občerstvenie – pečenú klobásu, zákusky. Po prerokovaní
schválili usporiadanie dňa dôchodcov. 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. 7/T/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Černochov
navrhuje
usporiadať deň dôchodcov.

e) Tanečná zábava
Poslanci prerokovali usporiadanie pouličnej tanečnej zábavy v mesiaci august 2015 ako aj
futbalového zápasu na multifunkčnom ihrisku. 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. 7/U/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Černochov
navrhuje
usporiadať tanečnú zábavu v mesiaci august 2015 ako aj prvého minifutbalu na
multifunkčnom ihrisku.
K bodu 18. Diskusia
V tomto bode vystúpili:
- L. Zádori, poslanec OZ ohľadom striekania proti burine v dolnom a hornom parku,
- Š. Laczko, poslanec OZ ohľadom kosenia futbalového ihriska,

K bodu 14. Schválenie návrhu na uznesenie
Schválením uznesení sa program rokovania vyčerpal.
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K bodu 15. Záver
Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20.49 h.

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

Overovatelia:
Štefan Laczko

…....................................

Ladislav Zádori

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