
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO
zápisnica z XIV. zasadnutia OZ v Slatine, konaného dňa 18. apríla 2018

Dátum a miesto konania:
18.04.2018, 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: Attila Szabó, Helena Uhrinová

Menovaná zapisovateľka: Anikó Barborášová

Program:
 1./  Otvorenie zasadnutia
 2./  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3./  Voľba návrhovej komisie
 4./  Interpelácia poslancov
 5./  Schválenie rozpočtu na rok 2018
 6./  Ročná správa o kontrolnej činnosti za rok 2017
 7./  Rôzne
 8./  Všeobecná diskusia
 9./  Schválenie uznesenia
10./ Záver

 

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



K bodu č. 3/
Návrhová komisia sa volila v nasledovnom zložení:

Ing. Andres Pecsérke – predseda komisie
                                                         Mária Pečérkeová – člen

Beáta Kučáková – 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
Pani poslankyňa H. Uhrinová sa vyjadrila k rodinného domu so s. č. 94, ktorého majiteľ 
predáva za 8.000 €. Ak by sa obec rozhodla odkúpiť rodinný dom, bolo by možné dohodnúť 
sa s majiteľom o znížení ceny. 

K bodu č. 5/
Schválenie rozpočtu na rok 2018
Predkladá: 
Arpád Bazsó, starosta obce, 
Ildikó Sťahulová, hlavná kontrolórka obce 
Pán starosta oboznámil prítomných s návrhom rozpočtu na rok 2018, s viacročným rozpočtom
obce na roky 2019 a 2020 a so stanoviskom hlavnej kontrolórky obce (viď. v prílohe).
Kontrolórka  obce  ďalej  uviedla,  že  návrh  rozpočtu  vychádza  zo  schválených  východísk
rozpočtu verejnej správy na roky 2018-2020, z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018-
2020 a z vývoja hospodárenia obce v roku 2017.
Predložený návrh rozpočtu na rok 2018, v súlade s § 10 odseku 4 zákona o rozpočtových
pravidlách  územnej  samosprávy  v  pltnom  znení,  sa  predkladá  na  schválenie  obecnému
zastupiteľstvu v predpísanej štruktúre s rešpektovaním záväznej rozpočtovej klasifikácie. Pani
kontrolórka ďalej oboznámila prítomných s jej 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. 6/
Ročná správa o kontrolnej činnosti za rok 2017
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce 



Hlavná kontrolórka obce prekladala v súlade s § 18 zákona č. 369/90Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov plán kontrolnej činnosti za rok 2017. 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 za rok 2017 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. 7/
Rôzne
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
Pán starosta informoval prítomných, o podaní žiadosi na získanie dotácie na veľkoobjemové
kontajnery, nakoľko stále je problém s odvozom smeti na skládku v Plášťovciach. Nákladné
auto  na  odvoz  kontajnerov  obec  vybavovala  u  p.  Marčeka,  súkromného  podnikateľa  z
Horných  Semeroviec.  Potom  bolo  potrebné  si  vybaviť  voľné  miesto  v  Pláštovciach  na
skládke. Veľakrát sa stalo to, keď bolo voľné nákladné auto, nebolo voľné miesto na skládke
a naopak. 

K bodu č. 8/
Všeobecná diskusia
Predkladá: Arpád Bazsó
Pán starosta informoval prítomných o kúpe nehnuteľnosi so s.č. 94, nakoľko sa dopočul, že
ho  mienia  kúpiť  rômski  občania.  Pán  poslanec  Szabó  narhol  prijať  úver  na  odkúpenie
spomínanej nehnuteľnosti. Po odkúpení sa môže dať RD do prenájmu, aby sa vrátili vložené
finančné prostriedky obci. 
Pán starosta navrhuje odkúpiť pozemok na LV č. 370 ako parcela registra CKN č. 71/1 zast.
plochy  a  nádvoria  o  výmere  103  m2.  Pán  starosta  požiadal  Obecné  zastupiteľstvo  o
hlasovanie zámeru.

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 uznesenia
Návrh uznesenia predložil pán poslanec Ing. Andreas Pecsérke, predseda návrhovej komisie.

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/
Záver 

Starosta obce  konštatoval, že program rokovania XV. riadneho zasadnutia OZ bol vyčerpaný.
Všetkým prítomným poďakoval za účasť a zasadnutie vyhlásil za ukončené.
                                                                                                             
                                                        
                                                                                              
                                                                                             
                                                                                              
                                                                                                        Arpád Bazsó
                                                                                                        starosta obce 

Overovatelia zápisnice :
                                               
Helena Uhrinová                                                         ………………………………….
Attila Szabó                                                                 …………………………………..

Zapisovateľka:

Anikó Barborášová
 





                                                                                              
                                                                                             
                                                                                              


