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Zápisnica 

z deviateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Černochov,  

konaného dňa 16.12.2015   
___________________________________________________________________________ 
 

 

Prítomní:          Angela Kálmánová, starostka obce 

                           Poslanci :  Štefan Laczko,  

                                             Mgr. Kristína Pappová Rosohová, Ladislav Zádori 

                            

Neprítomní:      Norbert Bacskai, Beáta Kováčová   

                           Ing. Monika Hudáčková,  hlavný kontrolór obce 

Ďalší prítomní: 

 

Verejnosť:        Ladislav Bajzáth, občan obce 

 

PROGRAM  : 

   

1.  Otvorenie zasadnutia. 

2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie 

3.  Schválenie návrhu programu zasadnutia 

4.  Kontrola plnenia uznesení 

5.  Schválenie Plánu rozvoja obcí Bara, Borša, Černochov 

6.  Návrh na schválenie VZN č. 1/2015  o miestnych daniach, ktorým sa mení a doplňa 

      VZN č.2/2009 zo dňa 15.12.2009 

7.  Návrh na schválenie VZN č. 2/2015  o miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady na území obce, ktorým sa mení a doplňa 

      VZN č. 3/2009 zo dňa 15.12.2009 

8.  Návrh na schválenie VZN č. 3/2015  o vymedzení miest na vylepovanie volebných 

plagátov na území obce  

9.  Rôzne 

a) Vianoce 2015 

10. Diskusia 

11. Schválenie návrhu na uznesenie 

12. Záver 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 
 

Rokovanie OZ  otvorila Angela Kálmánová , starostka obce.  Privítala všetkých prítomných.  

Neprítomní poslanci: Norbert Bacskai, Beáta Kováčová  

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:         Štefan Laczko,   Mgr. Kristína Pappová Rosohová, Ladislav Zádori 
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Zapisovateľka:                Mgr. Kristína Pappová Rosohová 

 

Starostka obce dala za návrh hlasovať. 

 

Hlasovanie:    

Výsledky hlasovania Počet Mená poslancov 

Za: 3 Štefan Laczko,  

Mgr. Kristína Pappová  Rosohová, Ladislav Zádori                                                             

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Norbert Bacskai, Beáta Kováčová  

 

Uznesenie č. 9/A/2015 :   

Obecné zastupiteľstvo Obce Černochov 

schvaľuje a určuje 

za overovateľov zápisnice: Štefan Laczko 

                                            Ladislav Zádori 

 

Návrhová komisia:              Štefan Laczko,   Mgr. Kristína Pappová Rosohová,  

                                             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.  

 

Návrh starostky obce: 

- Prejednanie predaja obecného majetku. 

 

Starostka obce oboznámila poslancov s návrhom hlavnej kontrolórky obce:  

-  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na  rok  2016 – doplniť bod 

 

       Starostka obce dala za  návrh a doplnený návrh programu zasadnutia hlasovať.  

 

Hlasovanie:    

Výsledky hlasovania Počet Mená poslancov 

Za: 3 Štefan Laczko,  

Mgr. Kristína Pappová  Rosohová, Ladislav Zádori                                                             
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Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Beáta Kováčová, Norbert Bacskai  

 

Uznesenie č. 9/B/2015 :   
Obecné zastupiteľstvo Obce Černochov   

schvaľuje  
doplnený návrh programu 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.  Schválenie Plánu rozvoja obcí Bara, Borša, Černochov 

6.  Návrh na schválenie VZN č. 1/2015  o miestnych daniach, ktorým sa mení a doplňa 

      VZN č.2/2009 zo dňa 15.12.2009 

7.  Návrh na schválenie VZN č. 2/2015  o miestnych poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady na území obce, ktorým sa mení a doplňa  VZN č. 3/2009 zo 

dňa 15.12.2009 

8.  Návrh na schválenie VZN č. 3/2015  o vymedzení miest na vylepovanie volebných 

plagátov na území obce  

9.  Rôzne 

a) Vianoce 2015 

10. Prejednanie predaja obecného majetku 

11. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok  2016 

12. Diskusia 

13. Schválenie návrhu na uznesenie 

14. Záver 

 

 

K bodu 4. Kontrola plnenia uznesení  
Predložila starostka obce.  

Starostka obce dala za návrh hlasovať. 

 

 Hlasovanie:    

Výsledky hlasovania Počet Mená poslancov 

Za: 3  Štefan Laczko, 

Mgr. Kristína Pappová Rosohová, Ladislav Zádori 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Beáta Kováčová, Norbert Bacskai 
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Uznesenie č. 9/C/2015 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Černochov 

berie na vedomie 
informáciu o plnení uznesení zo zasadnutí OZ. 

 

K bodu 5.  Schválenie Plánu rozvoja obcí Bara, Borša, Černochov 

 

Starostka obce  predložila poslancom návrh Plánu rozvoja obcí Bara, Borša, Černochov na 

schválenie, ktorú zaslala obci JUDr. Monika Jurčová.  Uvedený materiál obdržali poslanci na 

preštudovanie spolu s pozvánkou. Po prerokovaní starostka obce dala za návrh hlasovať. 

 

Hlasovanie:    

Výsledky hlasovania Počet Mená poslancov 

Za: 3 Štefan Laczko,  

Mgr. Kristína Pappová  Rosohová, Ladislav Zádori                                                             

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Beáta Kováčová, Norbert Bacskai  

 

Uznesenie č. 9/D/2015 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Černochov 

schvaľuje 

návrh Plánu rozvoja obcí Bara, Borša, Černochov 

 

 

K bodu 6.  Návrh na schválenie VZN č. 1/2015  o miestnych daniach, ktorým sa mení a 

doplňa VZN č. 2/2009 zo dňa 15.12.2009 

 

     Starostka obce  oboznámila poslancov s informáciou, že obec návrh všeobecne záväzného 

nariadenia č. 1/2015 o miestnych daniach na území obce Černochov bol vyvesený na úradnú 

tabuľu obce na pripomienkovanie občanom dňa 27.11.2015, zvesený dňa 14.12.2015. 

Uvedený materiál obdržali  poslanci spolu s pozvánkou. Všeobecne záväzné nariadenie 

o miestnych daniach na území obce Černochov nebol prerokovaný ani aktualizovaný od roku 

2009.  Toto VZN rieši iba zmeny pri označovaní platieb daní a termín úhrad v splátkach. 

Dňom účinnosti tohto VZN, ktorý po schválení nadobúda platnosť 01.01.2016, sa ruší VZN 

obce Černochov č. 2/2009 zo dňa 15.12.2009 o miestnych daniach na území obce Černochov. 

Po prerokovaní starostka obce dala návrh na schválenie.  

 

 

Hlasovanie:    

Výsledky hlasovania Počet Mená poslancov 

Za: 3 Štefan Laczko,  
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Mgr. Kristína Pappová  Rosohová, Ladislav Zádori                                                             

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Beáta Kováčová, Norbert Bacskai  

 

 

Uznesenie č. 9/E/2015 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Černochov 

schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 o miestnych daniach na území obce Černochov 

 

 

K bodu 7. Návrh na schválenie VZN č. 2/2015  o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území obce, ktorým sa mení a doplňa VZN 

 č. 3/2009 zo dňa 15.12.2009  

 

     Starostka obce  oboznámila poslancov s informáciou, že obec návrh všeobecne záväzného 

nariadenia č. 2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 

území obce Černochov  bol vyvesený na úradnú tabuľu obce na pripomienkovanie občanom 

dňa 27.11.2015, zvesený dňa 14.12.2015. Uvedený materiál zároveň obdržali  poslanci spolu 

s pozvánkou. Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území obce Černochov takisto nebol prerokovaný ani 

aktualizovaný od roku 2009.  Toto VZN rieši iba zmeny pri označovaní platieb poplatku 

a termínu úhrad, ako aj príloh k VZN. Dňom účinnosti tohto VZN, ktorý po schválení 

nadobúda platnosť 01.01.2016, sa ruší VZN obce Černochov č. 3/2009 zo dňa 15.12.2009 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 

Černochov. Po prerokovaní starostka obce dala návrh na schválenie.  

 

Hlasovanie:    

Výsledky hlasovania Počet Mená poslancov 

Za: 3 Štefan Laczko,  

Mgr. Kristína Pappová  Rosohová, Ladislav Zádori                                                             

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Beáta Kováčová, Norbert Bacskai  

  

 

Uznesenie č. 9/F/2015 :  

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Černochov 

schvaľuje 
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Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území obce Černochov. 

 

K bodu 8. Návrh na schválenie VZN č. 3/2015  o vymedzení miest na vylepovanie 

volebných plagátov na území obce 

 

     Starostka obce  oboznámila poslancov s informáciou, že obec návrh všeobecne záväzného 

nariadenia č. 3/2015 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov na území obce 

Černochov  bol vyvesený na úradnú tabuľu obce na pripomienkovanie občanom dňa 

27.11.2015, zvesený dňa 14.12.2015. Uvedený materiál zároveň obdržali  poslanci spolu 

s pozvánkou. Všeobecne záväzné nariadenie o vymedzení miest na vylepovanie volebných 

nebol prerokovaný ani aktualizovaný od roku 2010.  Toto VZN treba schváliť z dôvodu 

schválenia zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. Dňom účinnosti tohto VZN, ktorý po schválení nadobúda 

účinnosť 15. dňom odo dňa vyvesenia na úradnej tabuli obce, sa ruší VZN obce Černochov  

č. 1/2010 zo dňa 17.03.2010 o vymedzení miest na vylepovanie predvolebných plagátov 

politických subjektov a kandidátov vo volebnej kampani. Poslanci navrhli určiť plochu na 

vylepovanie volebných plagátov aj v autobusovej zastávke, urobiť jednu tabuľu na 

vylepovanie plagátov. Po prerokovaní starostka obce dala návrh na schválenie VZN č. 3/2015. 

 

Hlasovanie:    

Výsledky hlasovania Počet Mená poslancov 

Za: 3 Štefan Laczko,  

Mgr. Kristína Pappová  Rosohová, Ladislav Zádori                                                             

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Beáta Kováčová, Norbert Bacskai  

 

 

Uznesenie č. 9/G/2015 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Černochov 

schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 o vymedzení miest na vylepovanie volebných 

plagátov na území obce Černochov. 

 

K bodu 9. Rôzne 

                                                             

a) Vianoce 2015 

 

Starostka obce oboznámila poslancov, že bol ozdobený vianočný stromček, zároveň boli 

opravené štyri vianočné osvetlenia. Poslanci  navrhli zakúpenie vianočnej led osvetlenia 

v Tescu na starú konštrukciu a zároveň zakúpenie pyrotechniky na Silvestra. Starostka obce 

dala za návrh hlasovať. 
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Hlasovanie:    

Výsledky hlasovania Počet Mená poslancov 

Za: 3 Štefan Laczko,  

Mgr. Kristína Pappová  Rosohová, Ladislav Zádori                                                             

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Beáta Kováčová, Norbert Bacskai  

 

 

Uznesenie č. 9/H/2015 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Černochov 

navrhuje 

zakúpenie led osvetlenia   na vianočné osvetlenie a pyrotechniky na Silvestra. 

 

K bodu  10.  Prejednanie predaja obecného majetku 

 

    Starostka obce oboznámila poslancov, že zámer  Obce Černochov predať nehnuteľný 

majetok vo vlastníctve obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na 

internetovej stránke obce : www.cernochov.sk ako aj na úradnej tabuli Obce Černochov od 

12.10.2015 do 26.10.2015.  Starostka obce oboznámila poslancov, že v účtovníctve obce 

majetok obce pozemok – ostatné plochy parc. č. 828/1 o výmere 209 m2 je ocenený cenou 

podľa prílohy č. 2 k zákonu č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a to 1,32 € za m2. 

Poslanci prerokovali prevod nehnuteľného majetku v k.ú. Černochov vo vlastníctve obce 

Černochov, zapísaného na katastrálnom úrade Kráľovský Chlmec na LV č. 673 pod B1, 

parcela registra ,,E“ evidovaná na katastrálnej mape, parc. č.  828/1 druh pozemku ostatné 

plochy o výmere 209 m², z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre žiadateľa:   

Csaba Tóth, bytom  Černochov, Cintorínska 100/51 za kúpnu cenu 275,88 Eur pri cene 1,32 

€/m². 
 

Po prerokovaní starostka obce dala za návrh hlasovať. 

 

 

Hlasovanie:    

Výsledky hlasovania Počet Mená poslancov 

Za: 3 Štefan Laczko,  

Mgr. Kristína Pappová  Rosohová, Ladislav Zádori                                                             

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Beáta Kováčová, Norbert Bacskai  

 

http://www.cernochov.sk/
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Uznesenie č. 9/I/2015 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Černochov 

schvaľuje 

prevod nehnuteľného majetku v k.ú. Černochov vo vlastníctve obce Černochov, zapísaného 

na katastrálnom úrade Kráľovský Chlmec na LV č. 673 pod B1, parcela registra ,,E“ 

evidovaná na katastrálnej mape, parc. č.  828/1 druh pozemku ostatné plochy o výmere 209 

m², z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre žiadateľa:   

Csaba Tóth, bytom  Černochov, Cintorínska 100/51 za kúpnu cenu 275,88 Eur pri cene 1,32 

€/m². 

 

 

K bodu 11.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2016 

 

     Starostka obce oboznámila poslancov s návrhom plánu kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra na rok 2016. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2016 

bolo zverejnené na úradnej tabuli dňa 30.11.2015.  

Starostka obce dala za návrh hlasovať. 

 

 

Hlasovanie:    

Výsledky hlasovania Počet Mená poslancov 

Za: 3 Štefan Laczko,  

Mgr. Kristína Pappová  Rosohová, Ladislav Zádori                                                             

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Beáta Kováčová, Norbert Bacskai  

 

Uznesenie č. 9/J/2015 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Černochov 

schvaľuje 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2016.  

 

 

K bodu 12. Diskusia 

 

V tomto bode prerokovali nesúhlas občanov s výrubom pagaštana konského na parcele, ktorá 

je vlastníctvom reformovanej cirkvi, poslanci navrhli zvolanie verejného zhromaždenia na 

začiatok januára.  Starostka obce dala za návrh hlasovať. 

 

 Hlasovanie:    

Výsledky hlasovania Počet Mená poslancov 

Za: 3 Štefan Laczko,  

Mgr. Kristína Pappová  Rosohová, Ladislav Zádori                                                             
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Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Beáta Kováčová, Norbert Bacskai  

 

Uznesenie č. 9/K/2015 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Černochov 

navrhuje 

zvolanie verejného zhromaždenia na začiatok januára ohľadom výrubu pagaštanu konského 

na parcele, ktorá je vlastníctvom reformovanej cirkvi.  

 

Ďalej vystúpili: 

- Mgr. Kristína Pappová Rosohová, ohľadom cesty smerujúca od Cejkova, v zákrute je 

veľká diera, starostka obce navrhla, že zavolá  cestárom,  aby to  opravili,  prípadne 

aby tam dali zábradlie, aby tam nikto nespadol. 

 

K bodu 13. Schválenie návrhu na uznesenie 

Schválením uznesení sa program rokovania vyčerpal. 

 

 

K bodu 14. Záver  

Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 20.40 h. 

 

 

Zapísal/(a):  Mgr. Kristína Pappová Rosohová 

 

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

                                                                                    Angela Kálmánová, starostka obce 

 

Overovatelia:  

                                                                                               

Štefan Laczko                                                                      ….................................... 

 

Ladislav Zádori                                                                    ........................................ 

 

 


