
Zápisnica 
zo  štvrtého  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Černochov, 

konaného dňa 08.03.2015             

Prítomní:          Angela Kálmánová, starostka obce

                           Poslanci : Beáta Kováčová, Štefan Laczko, 

                                            Ladislav Zádori                           

Neprítomní:     Poslanci : Norbert Bacskai, Mgr. Kristína Pappová Rosohová    

                          Hlavná kontrolórka : Ing. Monika Hudačková   

Ďalší prítomní:                   

Verejnosť:         

                        

PROGRAM  :

1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Schválenie úveru  ,,Viacúčelové ihrisko v obci Černochov“
6. Schválenie úveru na projekt ,,Detské ihrisko v obci Černochov“
7. Zámer na priamy prenájom nebytových priestorov
8. Interná smernica – zásady slobodného prístupu k informáciám
9. Interná smernica – stravovanie zamestnancov
10. Rôzne 
11. Schválenie návrhu na uznesenie
12. Záver

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia

Rokovanie Obecného zastupiteľstva  otvorila Angela Kálmánová, starostka obce.  Privítala všetkých
prítomných. 
Ospravedlnení poslanci: Norbert Bacskai, Mgr. Kristína Pappová Rosohová
Ospravedlnená hlavná kontrolórka : Ing. Monika Hudačková
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:  Beáta Kováčová    

                                         Štefan Laczko

Návrhová komisia:         Beáta Kováčová, Ladislav Zádori a Štefan Laczko

Zapisovateľka:               Beáta Kováčová
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 Hlasovanie:   
Výsledky hlasovania Počet Mená poslancov

Za: 3 Beáta Kováčová,  Štefan Laczko,                                   
Ladislav Zádori         

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 2 Norbert Bacskai, Mgr. Kristína Pappová Rosohová

Uznesenie č. 4/A/2015 :  
Obecné zastupiteľstvo Obce Černochov
schvaľuje a určuje
za overovateľov zápisnice:  Beáta Kováčová

                                             Štefan Laczko

Návrhová komisia:         Beáta Kováčová, Ladislav Zádori a Štefan Laczko 

Zapisovateľka:                Beáta Kováčová

K bodu 3. Schválenie programu zasadnutia

Návrhy poslancov:
       Poslanci nemali pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy k programu rokovania.
      
      Starostka obce navrhla doplniť bod rokovania o bod. : 

– Dodržiavanie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania, ktorú vypracovala
Ing. Monika Hudačková, ktorá sa pre nemoc nemohla zúčastniť dnešného rokovania OZ.

       Starostka obce dala za návrh hlasovať. 

 Hlasovanie:   
Výsledky hlasovania Počet Mená poslancov

Za: 3 Beáta Kováčová, Štefan Laczko,                                    
Ladislav Zádori         

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 2 Norbert Bacskai a Mgr. Kristína Pappová Rosohová

Uznesenie č. 4/B/2015 :  
Obecné zastupiteľstvo Obce Černochov  
schvaľuje 
doplnený program rokovania 
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           SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:

1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Schválenie úveru  ,,Viacúčelové ihrisko v obci Černochov“
6. Schválenie úveru na projekt ,,Detské ihrisko v obci Černochov“
7. Dodržiavanie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania
8. Zámer na priamy prenájom nebytových priestorov
9. Interná smernica – zásady slobodného prístupu k informáciám
10. Interná smernica – stravovanie zamestnancov
11. Rôzne 
12. Schválenie návrhu na uznesenie
13. Záver

K     bodu 4. Informácia o plnení uznesení zo  zasadnutí OZ
Predložila starostka obce. Starostka obce dala za návrh hlasovať.

 Hlasovanie:   
Výsledky hlasovania Počet Mená poslancov

Za: 3 Beáta Kováčová, Štefan Laczko,                                    
Ladislav Zádori         

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 2 Norbert Bacskai, Mgr. Kristína Pappová Rosohová

Uznesenie č. 4/C/2015 :  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Černochov
berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení zo zasadnutí OZ.

K     bodu  5.      Schválenie úveru  ,,Viacúčelové ihrisko v obci Černochov  “

     V tomto bode poslanci prejednávali návrh na schválenie úveru na projekt ,,Viacúčelové ihrisko v
obci Černochov“.  Obec Černochov má podpísanú Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku (ďalej len NFP) č. 8100064 s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou zo dňa 23. 9. 2014 
na realizáciu projektu ,,Viacúčelové ihrisko v obci Černochov“. 
Jedná sa o nenávratný finančný príspevok vo výške 19.485,40 € bez DPH. Táto suma sa skladá zo 
sumy stavebných prác vo výške  18.495,40 € bez DPH (suma s DPH je 22.194,48 €) a zo sumy 
služieb externého manažmentu vo výške 990,- €. 
Pôdohospodárska  platobná  agentúra  za  neoprávnený  výdavok  podľa  zmluvy považuje  DPH vo
výške 3.699,08 €.
Táto zmluva bola podpísaná bývalou starostkou obce Darinou Šipošovou dňa 6.10.2014. Predmet
projektu sa má realizovať do 30. apríla 2015. Projekt bol podaný formou žiadostí o nenávratný
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finančný príspevok dňa 10.12.2013 o 14.00 hod.  v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013
v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia pre opatrenie osi 3 –
Opatrenie  1.3.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo  (opatrenie  3.4.1,  kód opatrenia  321
Základné  služby  pre  hospodárstvo  a  vidiecke  obyvateľstvo  podľa  PRV  SR),  implementované
prostredníctvom osi 4 LEADER. 
Poslanci prejednávali návrh na zabezpečenie realizácie schváleného projektu „Viacúčelové ihrisko v
obci Černochov“, a prijatie Komunálneho investičného úveru na financovanie investičnej akcie:
„Viacúčelové ihrisko v obci Černochov“, od OTP Banka Slovensko a.s :

a)   krátkodobého  úveru   vo  výške  19  485,40  EUR  na  predfinancovanie  nenávratného
finančného príspevku zo zdrojov EÚ fondov a ŠR na preklenutie časového nesúladu medzi
skutočnou  úhradou  výdavkov  projektu  „Viacúčelové  ihrisko  v  obci  Černochov  “  a  ich
refundáciou vo forme NPF zo zdrojov EÚ fondov a ŠR
a  zároveň  rozhodlo,  že  splátky  úveru  a  úrokov  v  rokoch,  ktorých  sa  tieto  dotýkajú,
prednostne  zahrnie  do  rozpočtu  obce  a  svoje  záväzky  voči  banke  bude  prednostne
realizovať:

b) z podielových daní plynúcich do príjmov obce zo ŠR a podielové dane počas úverového
vzťahu bude poukazovať na účet v OTB Banka Slovensko a.s.
b) z prostriedkov nenávratného finančného príspevku zo zdrojov EÚ a ŠR po ich refundácii
poskytovateľom v zmysle systému finančného riadenia EÚ fondov programovacieho obdobia
2007-2013
c) komunálny investičný úver obec zaručí: smerovaním podielov na daniach v správe štátu.

    Starostka  obce  zároveň predložila  poslancom stanovisko Ing.  Moniky Hudačkovej,  hlavnej
kontrolórky  obce  Černochov  :  -  dodržiavanie  podmienok  na  prijatie  návratných  zdrojov
financovania, ktorá odporúča obecnému zastupiteľstvu úvery vo výške 14.855 € a 19.485,40 €  na
základe zmluvy s PPA schváliť.

      Starostka obce dala za návrh hlasovať.

 Hlasovanie:   
Výsledky hlasovania Počet Mená poslancov

Za: 3 Beáta Kováčová, Štefan Laczko,                                    
Ladislav Zádori         

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 2 Norbert Bacskai, Mgr. Kristína Pappová Rosohová

Uznesenie č. 4/D/2015 :  
Obecné zastupiteľstvo v Černochove 
A) s c h v a ľ u j e

zabezpečenie realizácie schváleného projektu „Viacúčelové ihrisko v obci Černochov“, 

prijatie Komunálneho investičného úveru na financovanie investičnej akcie:
„Viacúčelové ihrisko v obci Černochov“, 
od OTP Banka Slovensko a.s :
a)   krátkodobého  úveru   vo  výške  19  485,40  EUR  na  predfinancovanie  nenávratného
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finančného príspevku zo zdrojov EÚ fondov a ŠR na preklenutie časového nesúladu medzi
skutočnou  úhradou  výdavkov  projektu  „Viacúčelové  ihrisko  v  obci  Černochov  “  a  ich
refundáciou vo forme NPF zo zdrojov EÚ fondov a ŠR

B) r o z h o d l o

 že splátky úveru a úrokov v rokoch, ktorých sa tieto dotýkajú, prednostne zahrnie do rozpočtu
obce a svoje záväzky voči banke bude prednostne realizovať:
a) z podielových daní plynúcich do príjmov obce zo ŠR a podielové dane počas úverového
vzťahu bude poukazovať na účet v OTB Banka Slovensko a.s.

b) z prostriedkov nenávratného finančného príspevku zo zdrojov EÚ a ŠR po ich refundácii
poskytovateľom v zmysle systému finančného riadenia EÚ fondov programovacieho obdobia
2007-2013

      c) komunálny investičný úver obec zaručí: smerovaním podielov na daniach v správe štátu.

K bodu 6.   Schválenie úveru na projekt ,,Detské ihrisko   v obci Černochov“

   V tomto bode poslanci prejednávali návrh na schválenie úveru na projekt ,,Detské ihrisko v obci 
Černochov“.  Obec Černochov má podpísanú Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku (ďalej len NFP) č. 8100063 s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou zo dňa 23. 9. 2014 
na realizáciu diela ,,Detské ihrisko v obci Černochov“. Jedná sa o NFP vo výške 14.855,00 € bez 
DPH. Táto suma sa skladá zo sumy stavebných prác vo výške  13.865 € bez DPH (suma s DPH je 
16.638 €) a zo sumy služieb externého manažmentu vo výške 990,- €. 
Pôdohospodárska  platobná  agentúra  za  neoprávnený  výdavok  podľa  zmluvy považuje  DPH vo
výške 2.773 €.
Táto zmluva bola podpísaná bývalou starostkou obce Darinou Šipošovou dňa 6.10.2014. Predmet
projektu sa má realizovať do 30. apríla 2015. Projekt bol podaný formou žiadostí o nenávratný
finančný príspevok dňa 10.12.2013 o 14.00 hod.  v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013
v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia pre opatrenie osi 3 –
Opatrenie  1.3.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo  (opatrenie  3.4.1,  kód opatrenia  321
Základné  služby  pre  hospodárstvo  a  vidiecke  obyvateľstvo  podľa  PRV  SR),  implementované
prostredníctvom osi  4 LEADER. Tento projekt už bol realizovaný a ukončený dňa 28.11.2014,
príkaz  na  zrealizovanie  dala  bývalá  starostka  obce  Darina  Šipošová,  o  realizácii  sú  vystavené
faktúry so splatnosťou 28.12.2014, avšak faktúry nie sú uhradené. 
Poslanci preto prejednávali návrh na zabezpečenie už realizovaného schváleného projektu „ Detské 
ihrisko v obci Černochov“, a prijatie Komunálneho investičného úveru na financovanie investičnej 
akcie:
„ Detské ihrisko v obci Černochov“, od OTP Banka Slovensko a.s :

a)   krátkodobého  úveru   vo  výške  14  855  EUR  na  predfinancovanie  nenávratného
finančného príspevku zo zdrojov EÚ fondov a ŠR na preklenutie časového nesúladu medzi
skutočnou  úhradou  výdavkov  projektu  „  Detské  ihrisko  v  obci  Černochov  “  a  ich
refundáciou vo forme NPF zo zdrojov EÚ fondov a ŠR

a  zároveň rozhodlo,  že splátky úveru a úrokov v rokoch, ktorých sa tieto dotýkajú, prednostne
zahrnie do rozpočtu obce a svoje záväzky voči banke bude prednostne realizovať:

a) z podielových daní plynúcich do príjmov obce zo ŠR a podielové dane počas úverového
vzťahu bude poukazovať na účet v OTB Banka Slovensko a.s.
b) z prostriedkov nenávratného finančného príspevku zo zdrojov EÚ a ŠR po ich refundácii
poskytovateľom v zmysle systému finančného riadenia EÚ fondov programovacieho obdobia
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2007-2013
c) komunálny investičný úver obec zaručí: smerovaním podielov na daniach v správe štátu.

Starostka obce dala za návrh hlasovať.

Hlasovanie:   
Výsledky hlasovania Počet Mená poslancov

Za: 3 Beáta Kováčová, Štefan Laczko,                                    
Ladislav Zádori         

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 2 Norbert Bacskai, Mgr. Kristína Pappová Rosohová

Uznesenie č. 4/E/2015 :  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Černochov
A) s c h v a ľ u j e

zabezpečenie realizovaného schváleného projektu „Detské ihrisko v obci Černochov“, 

prijatie Komunálneho investičného úveru na financovanie investičnej akcie:
„Detské ihrisko v obci Černochov“,  od OTP Banka Slovensko a.s :

a)   krátkodobého  úveru   vo  výške  14  855,00  EUR  na  predfinancovanie  nenávratného
finančného príspevku zo zdrojov EÚ fondov a ŠR na preklenutie časového nesúladu medzi
skutočnou úhradou výdavkov projektu „Detské ihrisko v obci Černochov “ a ich refundáciou
vo forme NPF zo zdrojov EÚ fondov a ŠR

B) r o z h o d l o
 že splátky úveru a úrokov v rokoch, ktorých sa tieto dotýkajú, prednostne zahrnie do rozpočtu

obce a svoje záväzky voči banke bude prednostne realizovať:
a) z podielových daní plynúcich do príjmov obce zo ŠR a podielové dane počas úverového
vzťahu bude poukazovať na účet v OTB Banka Slovensko a.s.
b) z prostriedkov nenávratného finančného príspevku zo zdrojov EÚ a ŠR po ich refundácii
poskytovateľom v zmysle systému finančného riadenia EÚ fondov programovacieho obdobia
2007-2013

c) komunálny investičný úver obec zaručí: smerovaním podielov na daniach v správe štátu.

K bodu 7. Dodržiavanie podmienok   na prijatie návratných zdrojov financovania

    Poslanci zobrali na vedomie  starostkou obce predložené stanovisko Ing. Moniky Hudačkovej,
hlavnej  kontrolórky obce  Černochov  -  dodržiavanie  podmienok  na  prijatie  návratných  zdrojov
financovania, ktorá odporúča obecnému zastupiteľstvu úvery vo výške 14.855 € a 19.485,40 €  na
základe zmluvy s PPA schváliť.

Starostka obce dala za návrh hlasovať.

Hlasovanie:   
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Výsledky hlasovania Počet Mená poslancov

Za: 3 Beáta Kováčová, Štefan Laczko,                                    
Ladislav Zádori         

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 2 Norbert Bacskai, Mgr. Kristína Pappová Rosohová

Uznesenie č. 4/F/2015 :  
Obecné zastupiteľstvo Obce Černochov  
berie  na  vedomie
stanovisko hlavnej kontrolórky obce Černochov – dodržiavanie podmienok na prijatie návratných 
zdrojov financovania.

K bodu 8.  Zámer na priamy prenájom nebytových priestorov

      V ďalšom bode poslanci prejednávali zámer na priamy prenájom nebytových priestorov - 
miestnosť bývalej knižnice, časti kuchyne, WC.   Poslanci schválili nájomné 50 € za kalendárny 
mesiac od prvého dňa uzavretia nájomnej zmluvy do 31.12.2015. Nájom obecnej budovy 
nachádzajúcej sa v k. ú. Černochov na ul. Lesná 39/8,  p. č. C-KN  239/1, súpisné číslo 39/8 
zapísané na LV č. 316, evidovaný na Katastrálnom úrade v Trebišove vo výmere 
39m2 za minimálnu cenu nájmu 50 € mesačne za účelom obchodu. Podmienkou bude, že uchádzač 
predloží podnikateľský zámer s výškou investície a ponúkne výšku nájomného minimálne 600 €/ 
rok. 
Starostka obce dala za návrh hlasovať.

Hlasovanie:   
Výsledky hlasovania Počet Mená poslancov

Za: 3 Beáta Kováčová, Štefan Laczko,                                    
Ladislav Zádori         

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 2 Norbert Bacskai, Mgr. Kristína Pappová Rosohová

Uznesenie č. 4/G/2015 :  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Černochov
schvaľuje
zámer na priamy prenájom nebytových priestorov - miestnosť bývalej knižnice, časti kuchyne, WC 
za účelom obchodu.   Poslanci schválili nájomné 50 € za kalendárny mesiac od prvého dňa 
uzavretia nájomnej zmluvy do 31.12.2015. Nájom obecnej budovy nachádzajúcej sa v k. ú. 
Černochov na ul. Lesná 39/8,  p. č. C-KN  239/1, súpisné číslo 39/8 zapísané na LV č. 316, 

7



evidovaný na Katastrálnom úrade v Trebišove vo výmere 39m2 za minimálnu cenu nájmu 50 € 
mesačne za účelom obchodu. Podmienkou bude, že uchádzač predloží podnikateľský zámer 
s výškou investície a ponúkne výšku nájomného minimálne 600 €/ rok. 

K bodu 9. Interná smernica – zásady slobodného prístupu k informáciám

     Po prerokovaní tohto bodu jednania, po oboznámení poslancov s doručenými žiadosťami bývalej
starostky obce Dariny Šipošovej, ktorá žiada o informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k 
informáciam, poslanci navrhli vypracovať vnútorný predpis o slobodnom prístupe k informáciám a 
zároveň navrhli zverejnenie zápisníc a uznesení na internetovej stránke obce.
Starostka obce dala za návrh poslancov hlasovať.

Hlasovanie:   
Výsledky hlasovania Počet Mená poslancov

Za: 3 Beáta Kováčová, Štefan Laczko,                                    
Ladislav Zádori         

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 2 Norbert Bacskai, Mgr. Kristína Pappová Rosohová

Uznesenie č. 4/H/2015 :  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Černochov
navrhuje
vypracovanie vnútorného predpisu o slobodnom prístupe k informáciám a zverejnenie zápisníc a 
uznesení na internetovej stránke obce.

K bodu 10. Interná smernica – stravovanie zamestnancov
 
    Po prerokovaní tohto bodu jednania poslanci navrhli vypracovanie vnútorného predpisu o 
stravovaní zamestnancov.

Starostka obce dala za návrh poslancov hlasovať.
Hlasovanie:   
Výsledky hlasovania Počet Mená poslancov

Za: 3 Beáta Kováčová, Štefan Laczko,                                    
Ladislav Zádori         

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 2 Norbert Bacskai, Mgr. Kristína Pappová Rosohová

Uznesenie č. 4/I/2015 :  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Černochov
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navrhuje
vypracovanie vnútorného predpisu o stravovaní zamestnancov obce.

K bodu 11. Rôzne

V tomto bode bol prerokovaný návrh starostky obce o zakúpenie plastových kontajnerov na 
domový odpad – kuka nádob, o ktoré je zo strany občanov obce záujem.
Poslanci navrhli objednanie a zakúpenie 10 ks plastových kontajnerov.

Starostka obce dala za návrh poslancov hlasovať.

Hlasovanie:   
Výsledky hlasovania Počet Mená poslancov

Za: 3 Beáta Kováčová, Štefan Laczko,                                    
Ladislav Zádori         

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 2 Norbert Bacskai, Mgr. Kristína Pappová Rosohová

Uznesenie č. 4/J/2015 :  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Černochov
schvaľuje
zakúpenie 10 kusov plastových kontajnerov na domový odpad.

- V ďalšom bode poslanci prerokovali zakúpenie plávajúcej podlahy do kancelárie starostky obce.
  Starostka obce dala za návrh hlasovať.
Hlasovanie:   
Výsledky hlasovania Počet Mená poslancov

Za: 3 Beáta Kováčová, Štefan Laczko,                                    
Ladislav Zádori         

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 2 Norbert Bacskai, Mgr. Kristína Pappová Rosohová

Uznesenie č. 4/K/2015 :  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Černochov
schvaľuje
zakúpenie plávajúcej podlahy do kancelárie starostky obce.

K bodu 12. Schválenie návrhu na uznesenie

Schválením uznesení sa program rokovania vyčerpal.
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K bodu  13. Záve  r

Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 19.30 h.

Zapísal/(a):  Beáta Kováčová

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

                                                                                    Angela Kálmánová, starostka obce

Overovatelia: 

Beáta Kováčová                                                                    …....................................

                                                                                              

Štefan Laczko                                                                        ........................................
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