
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO
zápisnica zo I. zasadnutia OZ v Slatine, konaného dňa 6. decembra 2018

Dátum a miesto konania:
06.12.2018,18:00 h., Kultúrny dom Slatina
Vedenie rokovania:
rokovanie viedol starosta obce, Arpád Bazsó

Prítomní:
podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu zápisnice

Počet prítomných poslancov OZ:
5 poslancov z celkového počtu 5  t. j. Obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné

Menovaní overovatelia zápisnice: Mária Pečérkeová, Attila Szabó

Menovaná zapisovateľka:
Anikó Barborášová, Ref.Ocú Slatina

Program :
 1./  Otvorenie zasadnutia
 2./  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3./  Voľba návrhovej komisie
 4./  Interpelácia poslancov
 5./  Návrh VZN obce Slatina č.1/2018 o dani z nehnuteľností a miestnych daniach
 6./  Návrh VZN obce Slatina č.2/2018 o nakladaní s odpadom a poplatkoch za zber , spôsobe 
       separácie , zhodnotenia, prerpravy a zneškodňovania komunálnych odpadov a drobných 
       stavebných odpadov
 7./  Schválenie rozpočtu na rok 2019
 8./  Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2019
 9./  Schválenie úveru na projekt – Riešenie havarijnej situácie domu smútku
10./ Rôzne 
11./ Všeobecná diskusia
12./ Schválenie uznesenia
13./ Záver

Schvaľovanie programu rokovania:
Predložený program rokovania zasadnutia OZ bol poslancami OZ schválený jednohlasne  
s počtom hlasov 5.



Uznesenie k     úvodu rokovania:  
       

Obecné zastupiteľstvo v Slatine
v o l í

návrhovú komisiu v zložení
Ing. Andreas Pecsérke - predseda komisie

Zsolt Kunštár - člen
Valéria Pečérková – člen

HLASOVANIE:
ZA                   : 5 poslancov z celkového počtu 5 prítomných poslancov
PROTI            : nikto z prítomných poslancov
ZDRŽAL SA  : nikto z prítomných poslancov

K bodu  č.4/
Interpelácia poslancov
Neboli žiadne interpelácie.

K bodu č. 5/
Návrh VZN obce Slatina č.1/2018 o     dani z     nehnuteľností a     miestnych daniach  
Predkladá : Arpád Bazsó, starosta obce
Pán starosta navrhoval, aby sadzby na dani z nehnuteľností ešte na rok 2019 neboli zmenené,
zvýšené, nakoľko obyčajní ľudia stále majú deň čo deň horší finančný stav, ale na budúci rok
by už chcel  prehodnotiť a navýšiť poplatky. Poslanec p. Kunštár sa spýtal, že prečo neplatí
každý občan poplatky, napr. ktorí sú zo sociálne slabšej skupiny. Pán starosta informoval p.
poslanca o tom, že tí občania nemajú žiadny majetok, resp. nevlastnia nič, tým pádom nie je
možné exekučné konanie voči tým osobám. Poslanci schválili návrh v predloženom znení.

HLASOVANIE:
ZA                   : 5 poslancov z celkového počtu 5 prítomných poslancov
PROTI            : nikto z prítomných poslancov
ZDRŽAL SA  : nikto z prítomných poslancov

K bodu č.6/
Návrh VZN obce Slatina č.2/2018 o     nakladaní s     odpadom a     poplatkoch za zber , spôsobe  
separácie , zhodnotenia, prerpravy a     zneškodňovania komunálnych odpadov   
a     drobných stavebných odpadov  
Predkladá : Arpád Bazsó, starosta obce
Pán  starosta  navrhoval  ako  aj  u  daniach  z  nehnuteľností  nezmeniť  sadzby  poplatkov  a
prehodnotiť na budúci rok.. Poslanci schválili návrh v predloženom znení.

HLASOVANIE:
ZA                   : 5 poslancov z celkového počtu 5 prítomných poslancov
PROTI            : nikto z prítomných poslancov
ZDRŽAL SA  : nikto z prítomných poslancov



K bodu č.7/
Schválenie rozpočtu na rok 2019
Predkladá : Arpád Bazsó, starosta obce
                    Ing.Ildikó Sťahulová, hlavná kontrolórka obce
Pán starosta oboznámil prítomných s návrhom rozpočtu na rok 2019 , s viacročným 
rozpočtom obce na roky 2020 a 2021 a  so stanoviskám hlavnej kontrolórky obce (viď. v 
prílohe). Kontrolórka obce ďalej uviedla , ž návrh  rozpočtu vychádza zo schválených 
východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2019-2021 z návrhu rozpočtu verejnej správy na 
roky 2019-2021 a z vývoja hospodárenia obce v roku 2018. 
Predložený návrh rozpočtu na rok 2019 v súlade s § 10 odseku 4 zákona o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy v platnom znení sa predkladá na schválenie obecnému 
zastupiteľstvu v predpísanej štruktúre s rešpektovaním záväznej rozpočtovej klasifikácie. 
Pani kontrolórka ďalej oboznámila prítomných so svojim stanoviskom k návrhu rozpočtu a k 
návrhu viacročného rozpočtu obce. Návrh rozpočtu a stanovisko hlavnej kontrolórky tvoria 
prílohu zápisnice.

HLASOVANIE:
ZA                   : 5 poslancov z celkového počtu 5 prítomných poslancov
PROTI            : nikto z prítomných poslancov
ZDRŽAL SA  : nikto z prítomných poslancov

K bodu č.8/
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2019
Predkladá : Ing.Ildikó Sťahulová, hlavná kontrolórka obce
Hlavná kontrolórka obce predkladala v súlade s § 18 zákona č.369/90Zb. o obecnom zriadení
v znení  neskorších  zmien  a doplnkov  plán  kontrolnej  činnosti  na  I.  polrok  2019.   Pri
zostavovaní plánu kontrolnej  činnosti  vychádzala zo zákona o obecnom zriadení,  v zmysle
ktorého hlavný kontrolór obce vykonáva najmä kontrolu príjmov a výdavkov obce a kontrolu
nakladania s majetkom obce. Táto zákonom daná povinnosť je východiskom pre zostavenie
plánu kontrolnej činnosti.  Návrh plánu kontrolnej činnosti  prispôsobila pracovnému úväzku
v obci  Slatina.  Plán  kontrolnej  činnosti  hlavnej  kontrolórky  obce  na  I.  polrok  2019 tvorí
prílohu tejto zápisnice.

HLASOVANIE:
ZA                   : 5 poslancov z celkového počtu 5 prítomných poslancov
PROTI            : nikto z prítomných poslancov
ZDRŽAL SA  : nikto z prítomných poslancov

K bodu č.9/
Schválenie úveru na projekt – Riešenie havarijnej situácie domu smútku
Predkladá:  Arpád Bazsó, starosta obce
Pán  starosta  uviedol,  že  z  PPA  obec  získala  nenávratný  finančný  príspevok  na  riešenie
havarijnej  situácie DS. Stavebné práce sa začínajú na jar 2019, preto je potrebné schváliť
úver, aby sme  vedeli dodávateľovi uhradiť faktúry za vykonané práce. Refundácia výdavkov
bude až po dokončení stavby.  Po refundácií  pošleme späť peniaze do banky a úver bude
splatený.  Úver nám bude poskytovať Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. vo výške



85 000  eur.  Úver  je  potrebné  zabezpečiť  blankozmenkou  obce  a  záložným  právom  k
pohľadávke k dotačnému účtu. Pán starosta výzval poslancov o schválenie úveru.

HLASOVANIE:
ZA                   : 5 poslancov z celkového počtu 5 prítomných poslancov
PROTI            : nikto z prítomných poslancov
ZDRŽAL SA  : nikto z prítomných poslancov

K bodu č.10/
Schválenie procesu obstarávania a     zmeny územnoplánovacej dokumentácie  
Predkladá : Arpád Bazsó, starosta obce
Pán starosta informoval prítomných o tom, že je nutné vykonať zmeny v územnoplánovacej
dokumentácií.  K vykonaniu zmien je  najprv potrebné aby obecné zastupiteľstvo  schválilo
proces obstarávania a zmeny ÚPD.

HLASOVANIE:
ZA                   : 5 poslancov z celkového počtu 5 prítomných poslancov
PROTI            : nikto z prítomných poslancov
ZDRŽAL SA  : nikto z prítomných poslancov

K bodu č.11
Rôzne
Predkladá : Arpád Bazsó, starosta obce
Pán starosta informoval poslancov o zámere rekonštrukcie cesty vedúcej do miestneho 
cintorína. 
Pán poslanec Kunštár sa informoval o možnostiach napojenia na verejný vodovod, podľa 
neho by sa viacerí chceli napojiť. Pán starosta uviedol, že projekty, výkresy na napojenie na 
verejný vodovod už máme prichystané, chýba len dostatočné množstvo podpisov/súhlasov zo 
strany obyvateľov. V minulosti už dvakrát prebehla zisťovacia akcia, totiž min.80 % 
obyvateľov obce musí dať podpis a tým aj súhlas na napojenie na verejný vodovod, bez tejto 
„dokumentácie“ sa nevieme ani pohnúť.
Ďalej pán starosta informoval poslancov o žiadosti, ktorú obec obdržala od p. Malatinca a 
týka sa to prenájmu obecnej budovy so s. č. 137 za účelom prevádzovania obchodu 
s poľnohospodárskymi súčiastkami. Poslanci sa dohodli, že dajú do prenájmu obecnú budovu.
Najprv je potrebné vyhlásiť súťaž na dobu jedného mesiaca, dať vedieť občanom mieste 
obvyklým a zriadia komisiu z otvárania ponúk. 

K bodu  č.12/
Všeobecná diskusia
Predkladá : Arpád  Bazsó, starosta obce
Nikto z prítomných nemal pripomienky.

K bodu č.13/
Schválenie uznesenia
Návrh uznesenia predložil pán poslanec Ing. Andreas Pecsérke, predseda návrhovej komisie. 



HLASOVANIE:
ZA                   : 5 poslanci z celkového počtu 5 prítomných poslancov
PROTI            : nikto z prítomných poslancov
ZDRŽAL SA  : nikto z prítomných poslancov

K bodu č.13/
Záver 
Predkladá : Arpád Bazsó, starosta obce
Starosta obce  konštatoval, že program rokovania I. riadneho zasadnutia OZ bol vyčerpaný. 
Všetkým prítomným poďakoval za účasť a zasadnutie vyhlásil za ukončené.
                                                                                                             
                                                        

                                                                                              Arpád Bazsó
                                                                                              starosta obce 

Overovatelia zápisnice :
                                               
    Mária Pečérkeová                                         …………………………………..
                                                 
     Attila Szabó                                                  ………………………………….

Zapisovateľka:
Anikó Barborášová
 


