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  Z Á P I S N I C A č. 7/2021 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Milhosť konaného dňa 15.12.2021 

o 16.30 hod. na Obecnom úrade v Milhosti 

 

Prítomní:  Starosta obce:  Ing. Štefan Nagy 

 

  Poslanci OZ: 1. Štefan Hajnik 

                        2. Attila Albert 

                        3. Rastislav Pataki 

                        4. Tibor Molnár 

                        5. Gabriela Szedáková 

 

 

Prezenčná listina všetkých prítomných tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.  

 

I.    Otvorenie 
    

 Privítaním poslancov obce a prítomných, zasadnutie otvoril starosta obce Ing. Štefan Nagy. 

Skonštatoval, že sú prítomný 3 poslanci, pani Szedáková sa ospravedlnila aj pán Pataki Rastislav 

sa ospravedlnil,  takže zasadnutie je uznášania schopné a zároveň je oprávnené prijať aj uznesenia.  

 

II.   Určenie overovateľov  a zapisovateľa zápisnice 

Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci: p. Attila Albert 

                                                                             p. Tibor Molnár 

Vedením zápisnice bola poverená:        p.  J. Nagyová 

 

 

Zasadnutie bolo zvolané nasledovným    p r o g r a m o m:          
 

1. Otvorenie zasadnutia 

    2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu zasadnutia OZ 

4. Kontrola uznesení 

            5. Žiadosť pána Makláriho        

            6. Správa audítora 

            7. Zmena Návrhu rozpočtu na roky 2022-2024 

            8. Správa HKO k návrhu rozpočtu na roky 2022-2024 

            9. Schválenie rozpočtu na roky 2022-2024 

            10. Správa HKO o vykonaných kontrolách za II. polrok 2021 

            11. Plán kontroly HKO na I. polrok 2022 

            12. Rôzne 

            13. Diskusia 

            14. Záver 
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III.  Schválenie programu  

 
Pán starosta  dal hlasovať kto je za, aby rokovanie prebehlo so zverejneným programom. 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

    2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu zasadnutia OZ 

4. Kontrola uznesení 

            5. Žiadosť pána Makláriho        

            6. Správa audítora 

            7. Zmena Návrhu rozpočtu na roky 2022-2024 

            8. Správa HKO k návrhu rozpočtu na roky 2022-2024 

            9. Schválenie rozpočtu na roky 2022-2024 

            10. Správa HKO o vykonaných kontrolách za II. polrok 2021 

            11. Plán kontroly HKO na I. polrok 2022 

            12. Rôzne 

            13. Diskusia 

            14. Záver 

             

 

Hlasovanie: 

za :   3  poslanci       proti :   0             zdržal sa : 0 

 

Starosta obce vyzval poslancov aby sa vyjadrili k schválenému programu, prípadne ho doplnili 

a zároveň otvoril tým diskusiu. Pán starosta navrhol  doplniť bod  do schváleného programu : 

Schválenie mimoriadnej odmeny pre kontrolóra obce a poslancov. 

Pán starosta  dal hlasovať kto je za, aby rokovanie prebehlo so zmeneným  programom. 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

    2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu zasadnutia OZ 

4. Kontrola uznesení 

            5. Žiadosť pána Makláriho        

            6. Správa audítora 

            7. Zmena Návrhu rozpočtu na roky 2022-2024 

            8. Správa HKO k návrhu rozpočtu na roky 2022-2024 

            9. Schválenie rozpočtu na roky 2022-2024 

            10. Správa HKO o vykonaných kontrolách za II. polrok 2021 

            11. Plán kontroly HKO na I. polrok 2022 

            12. Schválenie Mimoriadnej odmeny pre kontrolóra a poslancov. 

            13. Rôzne 

            14. Diskusia 

            15. Záver 

 

Hlasovanie: 

za :   3  poslanci       proti : 0               zdržal sa : 0 
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IV. Kontrola uznesení 

 
Pán   starosta oboznámil zastupiteľstvo o uzneseniach prijatých na predchádzajúcich  zasadnutiach: 

- uznesenia zápisnice č. 6/2020 zo dňa 24.11.2021: 

Uznesenie  č.1/6-2021 kontrola uznesení  - na vedomie 

Uznesenie  č.2/6-2021 prenájom bytových priestorov  - splnené 

Uznesenie č.3/6-2021 odpredaj pozemkov pre občanov – splnené 

Uznesenie č.4/6-2021 odpredaj pozemkov pre občanov – splnené  

Uznesenie  č.5/6-2021 odpredaj pozemkov pre občanov – splnené  

Uznesenie  č.6/6-2021 odpredaj a zámena pozemkov pre občanov – splnené 

 

Starosta obce vyzval poslancov aby sa vyjadrili k  uzneseniam a zároveň otvoril tým diskusiu. 

Do diskusie sa nikto neprihlásil, preto starosta uzavrel diskusiu. 

 

Uznesenie č.  1/7-2021 

 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Milhosť v súlade s  ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

 

berie na vedomie 

 

informáciu o plnení uznesení schválených od posledného zastupiteľstva  

 

Hlasovanie : 

za :  3   poslanci      proti :  0               zdržal sa :  0 

 

 

V.  Žiadosť pána Makláriho 

 
               Na obecný úrad bola  dňa 15.11.2021 doručená žiadosť pána Makláriho (príloha č.2) 

o preplatenie nákladov na odstránenie nelegálneho pripojenia kanalizačného potrubia. Kontrolór 

a starosta obce predložili poslancom postup riešenia žiadosti, ktorá bola prednesená na pracovnom 

stretnutí. 

 

Pán starosta vyzval poslancov aby sa vyjadrili  a zároveň otvoril tým diskusiu.  

Do diskusie sa ďalší  neprihlásil, preto starosta uzavrel diskusiu. 

 

Uznesenie č. 2 /7-2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Milhosti  

 

berie na vedomie  

 

odpoveď pre pána Makláriho v zmysle právnych predpisov. 

 

 

 

Hlasovanie : 

za :   1   poslanci      proti :  0                zdržal sa :  2 
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VI. Správa audítora 

Starosta obce prečítal  list pani audítorky Informácie pre vedeniezo záverov auditu  adresovaný 

obecnému zastupiteľstvu. Správa audítorky  tvorí prílohu č.  3 tejto zápisnice. 

 

Pán starosta vyzval poslancov aby sa vyjadrili k správe audítora a zároveň otvoril tým diskusiu. 

Do diskusie sa nikto neprihlásil, preto starosta uzavrel diskusiu. 

 

Uznesenie č.  3/7-2021 

 

          Obecné zastupiteľstvo obce Milhosť v zmysle zák. č. 583/2004 Zb. o rozpočtových 

pravidlách v platnej právnej úprave  

berie na vedomie  

správu audítora k účtovnej závierke k  31.12.2020. 

Hlasovanie : 

za :  3  poslanci      proti :  0                zdržal sa :  0 

 

 

            
    

 

  VII. Zmena návrhu rozpočtu na roky 2022-2024 
  

   Poslanci navrhli zapracovať do navrhnutého rozpočtu   realizáciu verejného Detského ihriska  

v sume 20.000 €  čerpaním z rezervného fondu. 

             

Pán starosta vyzval poslancov aby sa vyjadrili a zároveň otvoril tým diskusiu.  

Do diskusie sa ďalší  neprihlásil, preto starosta uzavrel diskusiu. 

 

Uznesenie č. 4 /7-2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Milhosti 

 

 schvaľuje  

 

 navýšenie kapitálových výdavkov v sume 20.000 € na realizáciu verejného Detského ihriska 

čerpaním z rezervného fondu. 

 

Hlasovanie : 

za :  3  poslanci      proti :  0                zdržal sa :  0 
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  VIII. Správa HKO k návrhu rozpočtu na roky 2022-2024 

 

                 Pán starosta vyzval pána HKO Mgr. Ladislava Töröka aby predniesol svoje odborné 

stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2022-2024 vypracovaný účtovníčkou obce a zverejnený na 

úradnej tabuli obce a webovej stránke obce www.obecmilhost.eu  od 30.11.2021 – 15.12.2021. 

Stanovisko HKO tvorí prílohu č. 4  tejto zápisnice. 

 

Pán starosta vyzval poslancov aby sa vyjadrili a zároveň otvoril tým diskusiu.  

Do diskusie sa ďalší  neprihlásil, preto starosta uzavrel diskusiu. 

 

 

 
Uznesenie č.  5/7-2021 

 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Milhosť v súlade s § 11 ods.4 písm. b)  zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §10 a 14 zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

 

berie na vedomie 

stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na roky 2022-2024. 

 

Hlasovanie : 

za :  3   poslanci      proti :  0                zdržal sa :  0 

 

 

 

                

IX. Schválenie rozpočtu na roky 2022-2024 

 

       Starosta obce predložil na schválenie návrh  rozpočtu na roky 2022 – 2024. Návrh rozpočtu 

vypracovaný účtovníčkou obce. Návrh rozpočtu (príloha č.5)  bol zverejnený na úradnej tabuli a 

web. stránke obce a prerokovaný poslancami na pracovnom stretnutí od 30.11.2021-15.12.2021. 

Pán starosta vyzval poslancov aby sa vyjadrili k návrhu   a zároveň otvoril tým diskusiu. 

Do diskusie sa ďalší  neprihlásil, preto starosta uzavrel diskusiu. 

 

Uznesenie č.  6/7-2021 

  

               Obecné zastupiteľstvo Obce Milhosť v súlade s  § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a  § 10 a 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

 

I. s c h v a ľ u j e 

neuplatňovanie programového rozpočtu obce na roky 2022 – 2024 

http://www.obecmilhost.eu/
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II. berie na vedomie 

 návrh rozpočtu na roky 2022 a 2023 podľa predloženého návrhu 

Rozpočet celkom : 

Rozpočtové roky 2023 2024 

Príjmy celkom  279 745 304 774,70 

Výdavky celkom 243 819 251 822, 30  

Hospodárenie obce: prebytok rozpočtu – 

schodok rozpočtu 
               35 926   52 952,40 

 

III. s c h v a ľ u j e 

a) návrh rozpočtu na rok 2022 podľa predloženého návrhu a so schválenou zmenou v 

celkovej sume: 

Bežný rozpočet 

- príjmy              257 790   € 

- výdavky                     243 020   € 

rozdiel – prebytok      14 770   € 
 

Kapitálový rozpočet 
- príjmy                 0 € 

- výdavky      250 000 € 

Rozdiel – schodok     250 000 €  

 

Finančné operácie 
- príjmy       250 000 € 

- výdavky                  0 € 

Rozdiel – prebytok     250 000 € 

 

Rozpočet SPOLU 
- príjmy           507 790  € 

- výdavky          493 020  € 

Rozdiel – prebytok           14 770  € 

 

Hlasovanie : 

za : 3   poslanci      proti :  0                zdržal sa :   0 

 

Prílohou tohto uznesenia je: 

- návrh Rozpočtu na roky 2022 – 2024  (tabuľková časť) príloha č.5 
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X. Správa HKO o vykonaných  kontrolách za II. polrok 2021 

 

Hlavný kontrolór obce Mgr. Ladislav Török predložil OZ správu  č. 2/2021 o výsledkoch kontroly 

za II. polrok 2021 (príloha  č. 6). 

Starosta obce  sa poďakoval kontrolórovi za prednesenú správu a vyzval poslancov aby sa 

vyjadrili. 

 

Uznesenie č.  7/7-2021 

 

          Obecné zastupiteľstvo obce Milhosť v súlade so zákonom 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v platnom znení   

berie na vedomie  

správu hlavného kontrolóra obce Milhosť č. 2/2021 o výsledkoch kontroly za II. polrok 2021 

Hlasovanie : 

za :   3  poslanci      proti :  0                zdržal sa :  0 

 

 

 

 

XI. Plán kontroly HKO na I. polrok 2021 

 

 

 

Hlavný kontrolór obce predložil návrh Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 (príloha č.7). 

 

Pán starosta vyzval poslancov aby sa vyjadrili k návrhu plánu a zároveň otvoril tým diskusiu. 

 

Do diskusie sa ďalší  neprihlásil, preto starosta uzavrel diskusiu. 

 

Uznesenie č.  8/7-2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Milhosť 

 

a) schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Milhosť na I. polrok 2022 

 

b) poveruje 

hlavného kontrolóra obce Milhosť vykonaním kontrolnej činnosti podľa schváleného Plánu 

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Milhosť na I. polrok 2022  

 

 

Hlasovanie : 

za :  3  poslanci      proti :  0                zdržal sa : 0 
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XII. Schválenie Mimoriadnej odmeny pre kontrolóra a poslancov 

 

Pán starosta navrhol Mimoriadnu odmenu pre poslancov OZ a Hlavného kontrolóra obce za ich 

kladný prístup pri riešení a zvládnutí opatrení v roku 2021. 

 

 

Pán starosta vyzval poslancov aby sa vyjadrili a zároveň otvoril tým diskusiu.  

Do diskusie sa ďalší  neprihlásil, preto starosta uzavrel diskusiu. 

 

 
Uznesenie č.  9/7-2021 

 

          Obecné zastupiteľstvo v Milhosti v súlade s ustanovením § 25 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovením Článku 3 ods. 3 Zásad 

odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, členov komisií obecného zastupiteľstva, 

hlavného kontrolóra obce a kronikára obce Milhosť 

 

schvaľuje 

 

poslancom Obecného zastupiteľstva v Milhosti za mimoriadnu činnosť pri zvládnutí 

protipandemických opatrení v obci Milhosť(november a december 2021) odmenu vo výške 150,- 

Eur.  

 
Hlasovanie : 

za :   3  poslanci      proti :  0                zdržal sa :  0 

 

Uznesenie č.  10/7-2021 

 

                Obecné zastupiteľstvo v Milhosti v súlade s ustanovením § 18c ods. 5 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Zásad odmeňovania poslancov 

obecného zastupiteľstva, členov komisií obecného zastupiteľstva, hlavného kontrolóra obce 

a kronikára obce Milhosť 

 

 

schvaľuje 

 

hlavnému kontrolórovi obce Milhosť mesačnú odmenu vo výške 27 % z mesačného platu hlavného 

kontrolóra obce za obdobie od 1. októbra 2021 do 31. decembra 2021.  

 

Hlasovanie : 

za :   3  poslanci      proti :  0                zdržal sa :  0 
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XIII. Rôzne 

 

             Poslanci navrhli prešetriť dochádzku poslancov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva 

za rok 2021. 

 

 

 

XIV. Diskusia 

 

XV. Záver 

 

Na záver sa starosta obce poďakoval  všetkým prítomným, ktorí sa zúčastnili a zasadnutie 

OZ ukončil. 

  
V Milhosti, dňa 15.12.2021 

                                      

 

 

 

 

                                            v.r.      Ing. Štefan Nagy 

              starosta obce 

 

 

 

Zápisnica podpísaná starostom obce dňa 22.12.2021 

 

 

 

Overovatelia:    

                        p. Attila Albert        ...................................................... 

                         

                        p. Tibor Molnár       ...................................................... 

  

 

Zapisovateľ:      p. J. Nagyová         .................................................... 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


