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                                              Z Á P I S N I C A č. 6/2022 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Milhosť konaného dňa 28.09.2022 

o 17:00 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. Rastislav Kišš 

 

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 štyria poslanci pán Rastislav Pataki 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. Tibor Molnár 

                                                                             p. Rastislav Kišš 

Vedením zápisnice bola poverená:        p.  Jarmila  Nagyová 

 

III.  Schválenie programu 

 

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. Tretia úprava rozpočtu 

            6. Vyhodnotenie akcie Deň obce Milhosť 2022 

            7 Rôzne 

            8. Diskusia 

            9. Záver 

             

     

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

   Hlasovanie: 

za :  4  poslanci       proti : 0         zdržal sa : 0 

 

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

 

IV.  Kontrola uznesení 

 

 Pán starosta oboznámil zastupiteľstvo o uzneseniach prijatých na predchádzajúcich  zasadnutiach: 

- uznesenia zápisnice č. 5/2022  zo dňa 29.06.2022: 
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Uznesenie  č.1/5-2022 kontrola uznesení  - na vedomie 

Uznesenie  č.2/5-2022 VZN obce Milhosť č.1/2022  - schválené 

Uznesenie č.3/5-2022 stanovisko HKO k Záverečnému účtu  obce Milhosť za rok 2021-na vedomie 

Uznesenie  č.4/5-2022  schválenie Záverečného účtu obce Milhosť za rok2021  - schválené 

Uznesenie  č.5/5-2022 plán kontrolnej činnosti HKO obce Milhosť na II. polrok 2022  - schválené 

Uznesenie  č.6/5-2022 určenie počtu poslancov OZ na funkčné obdobie 2022-2026 a určenie počtu 

volebných obvodov pre obec Milhosť  - určené 

Uznesenie  č.7/5-2022 určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Milhosť  na funkčné obdobie 

2022-2026 - určené 

Uznesenie  č.8/5-2022 zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve obce Milhosť  - 

schválené 

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.  1/6-2022 

 

 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 :  4   poslanci      proti :  0               zdržal sa :  0 

 

V. Tretia úprava rozpočtu   

          Starosta obce predložil OZ doterajšie výdavky na Detskom ihrisku. Náklady na výstavbu 

Detského ihriska sa navýšili o výdavky, ktoré sa použili pri realizácii oplotenia, navrhol preto 

presunúť v kapitálovom rozpočte z položky „realizácia nových stavieb chodníky Kišperješ“ sumu 

8.000,- € na položku „detské ihrisko“. 

Novelizáciou  zákona o sociálnych službách, ktorou je zákon č.484/2021 Z.z. s účinnosťou od 

01.01.2022 je ustanovená právna možnosť aby si prijímateľ ktorému sa už služba poskytuje 

umiestnením v zariadení sociálnej služby u neverejného poskytovateľa, mohol požiadať obec kde 

má trvalý pobyt o finančnú podporu z verejných prostriedkov obce. Na obecný úrad boli doručené 

dve takéto žiadosti o finančnú podporu. Nakoľko pri zostavovaní  rozpočtu obec nepočítala s takouto 

možnosťou a nevyčlenila sumu na takúto finančnú podporu, starosta navrhol upraviť rozpočet 

o sumu 1600,- € vytvoriť novú položku „sociálna služba“ a presunúť na novú položku prostriedky 

ktoré boli vyčlenené na COVID. 

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

Do diskusie sa zapojil pán kontrolór a odporučil upraviť rozpočet o navrhované zmeny.Do diskusie 

sa nikto iný neprihlásil, preto starosta uzavrel diskusiu. 

Uznesenie č.  2/6-2022 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Milhosť v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a  

zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

 

a)   berie na vedomie  

odporúčanie hlavného kontrolóra obce na schválenie návrhu tretej úpravy rozpočtu obce  

 na rok 2022.           
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b) schvaľuje, 
tretiu úpravu rozpočtu  obce  na rok 2022 podľa predloženého návrhu (príloha č. 2  ) 

         

Hlasovanie : 

za : 4  poslanci      proti : 0                zdržal sa :  0 

 

 VI. Vyhodnotenie akcie Deň obce Milhosť 2022 

Pán starosta predložil OZ vyhodnotenie akcie Deň obce Milhosť 2022 ktoré tvorí prílohu č.3 tejto 

zápisnice. Poďakoval sa všetkým, ktorý sa zúčastnili na prípravách a priebehu tejto akcie. 

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

Do diskusie sa nikto  neprihlásil, preto starosta uzavrel diskusiu. 

 

Uznesenie č. 3/6-2022 

 

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 vyúčtovaní akcie Deň obce Milhosť 2022.  

  

Hlasovanie : 

za :   4   poslanci      proti :  0               zdržal sa : 0 

 

VII.   Rôzne 

Pán starosta sa poďakoval všetkým poslancom za ich spoluprácu počas celého volebného obdobia 

a poprial im aj naďalej veľa  úspechov v osobnom aj profesijnom živote. 

Dňa 27.09.2022 bolo odovzdané stavenisko na  Rekonštrukciu chodníkov a odvodňovacej priekopy 

na ulici  Kišperješ-vetva sever a komunikácia k cintorínu pre firmu Eurovia a.s, Košice. V priebehu 

mesiaca október sa začnú prípravné práce na realizáciu rekonštrukcie. 

VIII. Diskusia 

XI. Záver 

Na záver sa starosta obce poďakoval  všetkým, ktorí sa zúčastnili a zasadnutie OZ ukončil.  

 

V Milhosti, 28.09.2022 

 

 

                                       

                                                     v.r. Ing. Štefan Nagy 

              starosta obce 

 

Zápisnica podpísaná starostom obce dňa:  30.09.2022 

 

      Overovatelia:   p. Tibor Molnár    ........................................................ 

                         

                              p. Rastislav Kišš    ..................................................... 

 

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


