
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO
zápisnica z XV. zasadnutia OZ v Slatine, konaného dňa 29. júna 2018

Dátum a miesto konania:
29.06.2018, Kultúrny dom Slatina
Vedenie rokovania:
rokovanie viedol starosta obce, Arpád Bazsó

Prítomní:
podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu zápisnice

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

Menovaní overovatelia zápisnice: Helena Uhrinová, Beáta Kučáková

Menovaná zapisovateľka: Anikó Barborášová

Program:
 1./  Otvorenie zasadnutia
 2./  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3./  Voľba návrhovej komisie
 4./  Interpelácia poslancov
 5./  Správa o výsledkoch inventarizácie a o stave majetku obce k 31.12.2017
 6./  Rozbor hospodárenia obce za rok 2017 a schválenie záverečného účtu obce 
 7./  Schválenie prísediaceho Okresného súdu Levice na obdobie rokov 2018-2021
 8./  Schválenie počtu poslancov a úväzok starostu na nasledovné volebné obdobie
 9./  Schválenie komunitného plánu sociálnych služieb 2016-2020
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 4.



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

Ing. Andres Pecsérke – predseda komisie
                                                         Mária Pečérkeová – člen

Helena Uhrinová – člen

HLASOVANIE:
ZA                   : 4 poslanci z celkového počtu 4 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/
Správa o výsledkoch inventarizácie a o stave majetku obce k 31.12.2017
Predkladá: Andreas Pecsérke, predseda inventarizačnej komisie 
Proces inventarizácie sa začínal vydaním príkazného listu starostu na vykonanie riadnej 
inventarizácie majetku a záväzkov zo dňa 15.12.2017 k 31.12.2017 majetku obce Slatina. Na 
vykonanie inventarizácie bola menovaná inventarizačná komisia.
Skutočné stavy majetku boli zisťované fyzickou inventúrou a to prepočítaním a obhliadnutím.
Pri majetku u ktorého povaha nepripúšťala vykonať inventúru fyzicky sa vykonala dokladová 
inventúra (pohľadávky, záväzky, bankové účty.) Z inventarizácie boli vyhotovené 
inventarizačné súpisy, z priebehu inventarizácie bol vyhotovený inventarizačný zápis.
Inventarizácia majetku obce Slatina k 31.12.2017 sa uskutočnila v zmysle zákona č. 431/2002
Z.z., v znení neskorších zmien a doplnkov. Za správnosť jednotlivých údajov zodpovedajú 
členovia inventarizačnej komisie. Za celkovú inventarizáciu zodpovedá štatutár.
Inventarizačná  komisia  konštatovala,  že  stav  majetku  zistený  inventarizáciou  je  v súlade
s účtovnou evidenciou

HLASOVANIE:
ZA                   : 4 poslanci z celkového počtu 4 prítomných poslancov
PROTI            : nikto z prítomných poslancov
ZDRŽAL SA  : nikto z prítomných poslancov

K bodu č. 6/
Rozbor hospodárenia obce za rok 2017 a schválenie záverečného účtu obce
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce, 
                   Ildikó Sťahulová, hlavná kontrolórka obce
Pán starosta uviedol stručný opis správy. Pani hlavná kontrolórka sa vyjadrila k celoročnému 
hospodáreniu obce. Na základe kontroly hospodárenia obce a výkazov zostavených 
k 31.12.2017  predložila svoje stanovisko. Ďalej uviedla, že obec Slatina v roku 2017 



hospodárila na základe schváleného rozpočtu. Rozpočet obce na rok 2018 bol schválený 
uznesením OZ č. 78/OZ-X/31.03.2017 ako prebytkový pri celkových príjmoch vo výške
175.242 €, celkových výdavkoch vo výške 162.262 € a prebytku v sume 12.980,-€. Rozpočet 
obce bol v priebehu roka zmenený dvakrát a to 3 uznesením č. 86/OZ-XI/30.06.2017 zo dňa 
30.6.2017 a uznesením č. 104/OZ-XIII/14.12.2017 zo dňa 14.12.2017. Po vykonaných 
zmenách rozpočet obce zostal prebytkový pri celkových príjmoch v sume 197.492 €, 
výdavkoch vo výške 196.482 € a prebytku v hodnote 1.010 €. Návrh záverečného účtu obce 
Slatina za rok 2017 bol spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti 
podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. V zmysle § 9 ods. 
2 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy bol zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým (na úradnej tabuli 
obce). Údaje v záverečnom účte boli spracované na základe účtovníctva obce. Výsledok 
rozpočtového hospodárenia je vykázaný správne. Hlavná kontrolórka obce odporúčala 
celoročné hospodárení obce za rok 2017 schváliť bez výhrad za predpokladu rešpektovania 
pripomienok k záverečnému účtu. Pán starosta odporúčal Obecnému zastupiteľstvu prijať 
návrh na uznesenie ako je predložené v písomnej forme. Stanovisko hlavnej kontrolórky tvorí 
prílohu zápisnice. 

HLASOVANIE:
ZA                   : 4 poslanci z celkového počtu 4 prítomných poslancov
PROTI            : nikto z prítomných poslancov
ZDRŽAL SA  : nikto z prítomných poslancov

K bodu č. 7/
Schválenie prísediaceho Okresného súdu Levice na obdobie rokov 2018-2021
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
Prísediacich okresného súdu volí zastupiteľstvo v zmysle § 140 zákona. Za prísediaceho môže
byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý spĺňa všetky predpoklady pre výkon funkcie 
prísediaceho ustanovené zákonom a týmto nariadením a ktorý má trvalý pobyt na území obce 
Slatina. Prísediaci sú zvolení na obdobie štyroch rokov. Za prísediaceho môže byť zvolený 
každý občan Slovenskej republiky, ktorý je spôsobilý na právne úkony, zdravotne spôsobilý 
na výkon prísediaceho, bezúhonný, jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že bude funkciu 
riadne vykonávať, v deň zvolenia dosiahol vek najmenej 30 rokov a súhlasí so svojou voľbou.
Pán starosta navrhol zvoliť za prísediacu Okresného súdu v Leviciach p. Matildu Klimentovú,
ktorá aj doteraz vykonávala túto činnosť a má záujem ju vykonávať naďalej. Menovaná spĺňa 
všetky predpoklady pre výkon funkcie. 

ZA                   : 4 poslanci z celkového počtu 4 prítomných poslancov
PROTI            : nikto z prítomných poslancov
ZDRŽAL SA  : nikto z prítomných poslancov

K bodu č. 8/
Schválenie počtu poslancov a úväzok starostu na nasledovné volebné obdobie
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
Obecné zastupiteľstvo určí volebné obvody a počet poslancov podľa § 9 ods. 3 
zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí z znení 
neskorších predpisov. Počet poslancov na celé obdobie obecné zastupiteľstvo 



určuje podľa počtu obyvateľov obce. Obec Slatina má počet obyvateľov v 
intervale 41-500 obyvateľov. –v zmyslee § 11 ods. 3písm. c) zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v zení neskorších predpisov môže mať obec s počtom 
obyvateľov z untervalu 41 – 500 počet poslancov 3 až 5. Pán starosta navrhol 
určoť 1 volebný obvod a 5 poslancov na celé volebné obdobie 2018-2022. Pán 
starosta poprosil Obecné zastupiteľstvo o jeho hlasovanie.
Podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v zení neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo rozhoduje o 
základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené určiť najneskôr 90 dní 
pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu. Na 
základe uvedeného sa odporúča Obecnému zastupiteľstvu v Slatine určiť rozsah 
funkcie starostu obce Slatina na polovičný úväzok na celé funkčné obdobie rokov 
2018-2022. Pán starosta poprosil Obecné zastupiteľstvo o jeho hlasovanie. 

HLASOVANIE:
ZA                   : 4 poslanci z celkového počtu 4 prítomných poslancov
PROTI            : nikto z prítomných poslancov
ZDRŽAL SA  : nikto z prítomných poslancov

K bodu č. 9/
Schválenie komunitného plánu sociálnych služieb 2018-2021
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
Pán starosta predložil Komunitný plán sociálnych služieb na rok 2018-2021.

HLASOVANIE:
ZA                   : 4 poslanci z celkového počtu 4 prítomných poslancov
PROTI            : nikto z prítomných poslancov
ZDRŽAL SA  : nikto z prítomných poslancov

K bodu č. 10/
Rôzne
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
Pán starosta informoval prítomných o tom, že obec podala žiadosť na rekonštrukciu ZŠ v
obci.v sume 150.000 €. Obec získala dotáciu v sume 90.000 € z Environmentálneho fondu na
riešenie havarijnej situácie ZŠ Slatina.  Najprv je potrebné spraviť verejné obstarávanie na
výber  dodávateľa.  Plánuje  sa  kompletné  zateplenie  budovy,  vybudovanie  novej  strešnej
krytiny, výmena starých okien za plastové. Stavebné práce sa začnú už v októbri a dokončiť
by sa mali koncom novembra.  
Pán starosta dal na vedomie prítomným, že mieni podať žiadosť na rekonštrukciu budovy 
bývalého pohostinstva z Environmentálneho fondu. V jestvujúcej budove pohostinstva mieni 
vybudovať voľnočasové centrum pre športové a spoločenské hry. 

K bodu č. 11
Všeobecná diskusia
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
Občianka p. Kunštárová sa sťažuje na pána starostu, že ju nechce prijímať počas úradných 
hodín. Ďalej sa sťažuje hlavne na občanov rómskej komunity. Celý deň púšťajú hudbu, večer 



sú hluční a narúšajú nočný kľud. Občania, ktorí bývajú v okolí, nevedia spať. Pán starosta 
navrhol dotičných občanov predvolať na Obecný úrad. 

K bodu č. 12/
Schválenie uznesenia
Návrh uznesenia predložil pán poslanec Ing. Andreas Pecsérke, predseda návrhovej komisie.

HLASOVANIE:
ZA                   :  4 poslanci z celkového počtu 4 prítomných poslancov
PROTI             : nikto z prítomných poslancov
ZDRŽAL SA  :  nikto z prítomných poslancov

K bodu č. 13/
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                                                         …………………………………..
Beáta Kučáková                                                          …………………………………..

Zapisovateľka:

Anikó Barborášová
 





                                                                                              
                                                                                             
                                                                                              


