
Zápisnica 
z  druhého  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Černochov, 

konaného dňa 29.12.2014
______________________________________________________________________

Prítomní:          Angela Kálmánová, starosta obce

                           Poslanci : Norbert Bacskai, Beáta Kováčová, Štefan Laczko, 

                                            Kristína  Pappová Rosohová, Mgr., Ladislav Zádori                        

Neprítomní:      .....................................................................................................                       

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. Zriadenie komisií, určenie ich náplne, voľba ich členov a predsedov
6. Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov
7. Informácia o stave účtov
8. Úprava rozpočtu obce za rok 2014  –  rozpočtové opatrenie č. 1
9. Návrh rozpočtu obce na roky 2015 – 2017
10. Určenie platu starostu obce
11. Zásady odmeňovania poslancov OZ
12. Hlavný kontrolór
13. Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce
14. Neukončené aktivity, projekty obce k 12.12.2014
15. Dlhový nástroj obce k 29.12.2014
16. Nevyčerpaná dovolenka 
17. Odstupné
18. Inventarizácia majetku obce k 31.12.2014
19. Oznámenie NASES
20. Požiarna ochrana
21. Rôzne 
22. Schválenie návrhu na uznesenie
23. Záver

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia

Rokovanie Obecného zastupiteľstva  otvorila Angela Kálmánová, starosta obce.  Privítala 
všetkých prítomných. 
Ospravedlnení poslanci: 0
Starosta konštatoval, že  počet prítomných poslancov je  5 a OZ je uznášania schopné.

K     bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

Overovatelia zápisnice:  Mgr. Kristína Pappová Rosohová     

                                          Ladislav Zádori
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Návrhová komisia:         Štefan Laczko, Ladislav Zádori a Mgr. Kristína Pappová Rosohová

Zapisovateľka:               Beáta Kováčová
Hlasovanie:                     za:              5  ( Norbert Bacskai,  Beáta Kováčová, Štefan Laczko, 
                                                                  Kristína  Pappová Rosohová, Mgr., Ladislav Zádori)
                                         proti :         0       
                                         zdržal sa:    0     
Uznesenie č. 2/A/2014 :  
Obecné zastupiteľstvo Obce Černochov
schvaľuje a určuje
za overovateľov zápisnice:  Mgr. Kristína Pappová Rosohová     

                                             Ladislav Zádori

Návrhová komisia:         Štefan Laczko, Ladislav Zádori a Mgr. Kristína Pappová Rosohová

Zapisovateľka:               Beáta Kováčová

Návrhy poslancov:
       Poslanci nemali pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy k programu rokovania.
       Starostka obce dala za návrh hlasovať. 
Hlasovanie:                     za:              5  ( Norbert Bacskai,  Beáta Kováčová, Štefan Laczko, 
                                                                Kristína  Pappová Rosohová, Mgr., Ladislav Zádori    
                                         proti :         0       
                                         zdržal sa:    0     
Uznesenie č. 2/B/2014 :  
Obecné zastupiteľstvo Obce Černochov  
schvaľuje 
program rokovania 
           SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:

1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Zriadenie komisií, určenie ich náplne, voľba ich členov a predsedov
6. Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov
7. Informácia o stave účtov
8. Úprava rozpočtu obce za rok 2014  –  rozpočtové opatrenie č. 1
9. Návrh rozpočtu obce na roky 2015 – 2017
10. Určenie platu starostu obce
11. Zásady odmeňovania poslancov OZ
12. Hlavný kontrolór
13. Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce
14. Neukončené aktivity, projekty obce k 12.12.2014
15. Dlhový nástroj obce k 29.12.2014
16. Nevyčerpaná dovolenka 
17. Odstupné
18. Inventarizácia majetku obce k 31.12.2014
19. Oznámenie NASES
20. Požiarna ochrana
21. Rôzne 
22. Schválenie návrhu na uznesenie
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23. Záver

K     bodu 4. Informácia o plnení uznesení z ustanovujúceho zasadnutia OZ
Predložila starostka obce.
Uznesenie č. 2/C/2014 :  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Černochov
berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení z ustanovujúceho zasadnutia OZ.

Hlasovanie:                     za:              5  ( Norbert Bacskai,  Beáta Kováčová, Štefan Laczko, 
                                                                Kristína  Pappová Rosohová, Mgr., Ladislav Zádori    
                                         proti :         0       
                                         zdržal sa:    0     

K     bodu  5. Zriadenie komisií, určenie ich náplne, voľba ich členov a predsedov.
      Poslanci prerokovali návrh na zriadenie komisií. Starostka obce informovala poslancov o 
náplni práce zriadených komisií.
Poslanci schválili zriadenie komisií, určili žrebom predsedov komisí.Ostatní členovia sa určia 
na nasledujúcom zasadnutí.
Starostka obce dala za návrh hlasovať.

Uznesenie č. 2/D/2014 :  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Černochov
schvaľuje
zriadenie komisií a volí predsedu komisie:
Komisiu finančnú a sociálnych vecí
Predseda komisie: Štefan Laczko
Komisia kultúry, vzdelávania, školstva a mládeže
Predseda komisie: Ladislav Zádori
Komisia športu
Predseda komisie: Mgr. Kristína Pappová Rosohová
Komisia životného prostredia, verejného poriadku, vybavovania sťažnosti, výstavby a 
rozvoja obcí 
Predseda komisie: Norbert Bacskai
Komisia na ochranu verejného záujmu:
Predseda komisie: Beáta Kováčová

Hlasovanie:                     za:              5  ( Norbert Bacskai,  Beáta Kováčová, Štefan Laczko, 
                                                                Kristína  Pappová Rosohová, Mgr., Ladislav Zádori    
                                         proti :         0       
                                         zdržal sa:    0     

K     bodu  6. Návrh na zriadenie obecnej rady.
Poslanci neschválili obecnú radu.

K bodu 7. Informácia o stave účtov.

Poslanci navrhli vyloženie zostatkov na účtoch k 12.12.2014, ktoré prevzala starostka obce od
bývalej starostky obce, vyložiť na úradnú tabuľu obce.
Uznesenie č. 2/E/2014 :  
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Obecné  zastupiteľstvo Obce Černochov
schvaľuje
vyloženie informácie o stavu účtov k 12.12.2014 na úradnú tabuľu.
Hlasovanie:                     za:              5  ( Norbert Bacskai,  Beáta Kováčová, Štefan Laczko, 
                                                                Kristína  Pappová Rosohová, Mgr., Ladislav Zádori    
                                         proti :         0       
                                         zdržal sa:    0     

K bodu 8. Úprava rozpočtu obce za rok 2014 – rozpočtové opatrenie č. 1
Poslanci prerokovali návrh úpravy rozpočtu za rok 2014- rozpočtové opatrenie č. 1, ktoré 
predložila starostka obce z dôvodu, že predchádzajúce uzávierky za rok 2014 neboli v súlade 
so zákonom, obec vykazala schodkový rozpočet.
Starostka obce dala za návrh hlasovať.  

Uznesenie č. 2/F/2014 :  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Černochov
schvaľuje
úpravu rozpočtu za rok 2014 -rozpočtové opatrenie č. 1
Hlasovanie:                     za:              5  ( Norbert Bacskai,  Beáta Kováčová, Štefan Laczko, 
                                                                Kristína  Pappová Rosohová, Mgr., Ladislav Zádori    
                                         proti :         0       
                                         zdržal sa:    0     

K bodu 9. Návrh rozpočtu obce na roky 2015-2017
Obecné zastupiteľstvo neschválili rozpočet na rok 2015-2017. Obec bude hospodáriť podľa 
rozpočtového provizória do schválenia rozpočtu obce za rok 2015.
Uznesenie č. 2/G/2014 :  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Černochov
neschvaľuje
rozpočet obce na roky 2015-2017.
Hlasovanie:                     za:              5  ( Norbert Bacskai,  Beáta Kováčová, Štefan Laczko, 
                                                                Kristína  Pappová Rosohová, Mgr., Ladislav Zádori    
                                         proti :         0       
                                         zdržal sa:    0     
K bodu 10. Určenie platu starostu obce
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo plat starostu obce.  Nakoľko v uznesení Obecného 
zastupiteľsta v Černochove zo dňa 25.08.2014 č. 3/MIM/D/2014 nie je presne určený rozsah 
výkonu funkcie starostu obce, v akom rozsahu má starostka obce vykonávať svoju funkciu, 
koľko hodín a  na aký uväzok, ktorý má byť v uznesení určené, poslanci navrhli prešetriť plat 
starostu obce nakoľko od 1.1.2015 nedosahuje plat ani minimálnu mzdu.
Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 
určilo mesačný plat  starostu obce Černochov podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o
právnom  postavení  a  platových  pomeroch  starostov  obcí  a  primátorov  miest  v znení
neskorších zmien a doplnkov t.j. v celkovej výške 369,00 EUR s účinnosťou odo dňa zloženia
predpísaného sľubu starostom obce.
Starostka obce dala za návrh hlasovať.
Uznesenie č. 2/H/2014 :  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Černochov
prerokovalo
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návrh na určenie platu starostovi obce Černochov 
určuje
v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov 
mesačný plat starostu obce Černochov podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších zmien
a doplnkov t.j.  v celkovej  výške 369,00 EUR s účinnosťou odo dňa zloženia predpísaného
sľubu starostom obce.
Hlasovanie:                     za:              5  ( Norbert Bacskai,  Beáta Kováčová, Štefan Laczko, 
                                                                Kristína  Pappová Rosohová, Mgr., Ladislav Zádori    
                                         proti :         0       
                                              zdržal sa:    0     

K bodu 11. Zásady odmeňovania poslancov OZ
Poslanci prerokovali zásady odmeňovania poslancov OZ podľa predloženého návrhu.
Uznesenie č. 2/I/2014 :  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Černochov
prerokovalo
návrh Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva  s účinnosťou od 01.01.2015.
Ruší Zásady odmeňovania poslancov OZ  zo dňa 20.10.2010.           
Hlasovanie:                     za:              5  ( Norbert Bacskai,  Beáta Kováčová, Štefan Laczko, 
                                                                Kristína  Pappová Rosohová, Mgr., Ladislav Zádori    
                                         proti :         0       
                                         zdržal sa:    0         
             
K bodu 12. Hlavný kontrolór.
Poslanci prerokovali bod hlavný kontrolór.

K bodu 13. Výberové konanie na hlavného kontrolóra.

  Tento  bod sa  prerokovalo  s  tým,  že  treba  vyhlásiť  nové  výberové  konanie  na  funkciu
hlavného  kontrolóra  na  deň  13.02.2015.  Výberové  podmienky  ostavajú   nezmenené  a  to
nasledovné :

 ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
 súhlas so spracovaním a zverejnením osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z.

o ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom vykonania voľby hlavného
kontrolóra.

 riadne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe.

Starostka obce dala za návrh hlasovať.
Hlasovanie:                     za:              5  ( Norbert Bacskai,  Beáta Kováčová, Štefan Laczko, 
                                                                Kristína  Pappová Rosohová, Mgr., Ladislav Zádori    
                                         proti :         0       
                                         zdržal sa:    0     
Uznesenie č. 2/J/2014 : 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Černochov
prerokovalo
návrh na vyhlásenie nového výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra
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určuje
výberové podmienky nafunkciu hlavného kontrolóra:

 ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
 súhlas so spracovaním a zverejnením osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z.

o ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom vykonania voľby hlavného
kontrolóra.

 riadne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe.

K bodu 14. Neukončené aktivity, projekty k 12.12.2014

   Poslanci tento bod prerokovali, najmä projekt detské ihrisko, že z čoho sa platilo.

K bodu 15.  Dlhový nástroj obce k 29.12.2014

Starostka obce oboznámila poslancov s dlhovým nástrojom obce k 12.12.2014.
Poslanci zobrali na vedomi ipodanú informáciu. Starostka obce dala za návrh hlasovať.

Uznesenie č. 2/K/2014 : 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Černochov
berie na vedomie
informáciu o dlhovom nástroji obce k 12.12.2014.
Hlasovanie:                     za:              5  ( Norbert Bacskai,  Beáta Kováčová, Štefan Laczko, 
                                                                Kristína  Pappová Rosohová, Mgr., Ladislav Zádori    
                                         proti :         0       
                                         zdržal sa:    0     

K bodu 16. Nevyčerpaná dovolenka.

Poslanci prerokovali vyplatenie nevyčerpanej dovolenky starostky obce dňa 12.12.2014.
Navrhli prešetrenie výpočtu dovolenky. Starostka obce dala za návrh hlasovať.
Uznesenie č. 2/L/2014 : 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Černochov
navrhlo
prešetrenie výšky vyplatenej nevyčerpanej dovolenky.
Hlasovanie:                     za:              5  ( Norbert Bacskai,  Beáta Kováčová, Štefan Laczko, 
                                                                Kristína  Pappová Rosohová, Mgr., Ladislav Zádori    
                                         proti :         0       
                                         zdržal sa:    0     

K bodu 17. Odstupné.

Poslanci  prerokovali  podanú  žiadosť  o  vyplatenie  odstupného,  ale  z  dôvodu  finančných
problémov  obce,  obec  Černochov  nemôže  zatiaľ  vyplatiť  žiadané  odstupné  a   navrhli
prešetrenie výšky odstupného.
Uznesenie č. 2/M/2014 : 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Černochov
berie na vedomie 
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podanú žiadosť o vyplatenie odstupného v sume 3.115 €
navrhuje
prešetrenie výšky žiadaného odstupného.
Hlasovanie:                     za:              5  ( Norbert Bacskai,  Beáta Kováčová, Štefan Laczko, 
                                                                Kristína  Pappová Rosohová, Mgr., Ladislav Zádori    
                                         proti :         0       
                                         zdržal sa:    0     

K bodu 18. Inventarizácia majetku obce k 31.12.2014

Poslanci prerokovali inventarizáciu majetku obce a navrhlo vyradenie starých nepotrebného 
majetku. 
Uznesenie č. 2/N/2014 : 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Černochov
vyradenie
starého nepotrebného majetku.
Hlasovanie:                     za:              5  ( Norbert Bacskai,  Beáta Kováčová, Štefan Laczko, 
                                                                Kristína  Pappová Rosohová, Mgr., Ladislav Zádori    
                                         proti :         0       
                                         zdržal sa:    0     

K bodu 19. Oznámenie NASES.
Poslanci prerokovali podanú informáciu NASES. Navrhli starostke obce poinformovať sa 
bližších informácií.

K bodu 20. Požiarna ochrana

Starostka obce podala informáciu, čo všetko pozisťovala ohľadom požiarnej ochrany, že je v 
štádiu riešenia. 

K bodu 21. Rôzne

Poslanci prerokovali zakúpenie snehovej radlice. Starostka obce dala za návrh hlasovať.
Uznesenie č. 2/O/2014 : 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Černochov
schváľuje
zakúpenie snehovej radlice.

Starostka obce oboznámila poslancov o audite podľa zákona. Poslanci schválili  vykonanie
auditu Ing. Petrom Kobzošom.

Uznesenie č. 2/P/2014 : 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Černochov
schváľuje
vykonanie auditu hospodárenia obce za rok 2014 Ing. Petrom Kobzošom.

K informácii starostky obce, že ona nepotrebuje služobný mobil, nakoľko ona má mobil do 
všetkých sietí, navrhla zrušiť služobný telefón.
Uznesenie č. 2/R/2014 : 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Černochov
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schváľuje
zrušenie služobného mobilu.

K bodu 22. Schválenie návrhu na uznenie

Schválením uznesení sa program rokovania vyčerpal.

K bodu  23. Záve  r

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 22.35 h.

Zapísal/(a):  Beáta Kováčová

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

                                                                                    Angela Kálmánová, starostka obce

Overovatelia: 

Ladislav Zádori                                                                   …....................................

                                                                                              

Mgr. Kristína Pappová Rosohová                                        ........................................
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