
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO
zápisnica z XVI. zasadnutia OZ v Slatine, konaného dňa 15. októbra 2018

Dátum a miesto konania:
15.10.2018, 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: Mária Pečérkeová, Attila Szabó

Menovaná zapisovateľka: Anikó Barborášová

Program:
 1./  Otvorenie zasadnutia
 2./  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3./  Voľba návrhovej komisie
 4./  Interpelácia poslancov
 5./  Schválenie prísediaceho Okesného súdu Levice na obdobie rokov 2018-2022
 6./  Prejednanie poskytnutej dotácie z Environmentálneho fondu – Riešenie havarijnej  
       situácie ZŠ Slatina
 7./  Stanovisko hlavnej kontrolórky o prijatí úveru 
 8./  Scvhálenie úveru na projekt – Riešenie havarijnej situácie ZŠ Slatina
 9./  Schválenie zmien rozpočtu
10./ Schválenie kúpnej zmluvy na odkúpenie pozemkov
11./ Schválenie zámeru na odkúpenie nehnuteľnosti
12.  Schválenie žiadosti o jednorazovú finančnú výpomoc
13./ Rôzne
14./ Všeobecná diskusia
15./ Schválenie uznesenia
16./ 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
Beáta Kučáková – člen
Helena Uhrinová – 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/
Schválenie prísediaceho Okresného súdu Levice na obdobie rokov 2018-2022
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
Pán starosta oboznámil prítomných, že na predcházajúcom zastupiteľstve v programe bolo zle
uvedené  volebné  obdobie  2018-2021  namiesto  2018-2022.  Je  potrebné  opraviť  dátum
volebného obdobia. Pán starosta požiadal ešte raz Obecné zastupiteľstvo o jeho hlasovaní. 

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/
Prejednanie  poskytnutej  dotácie  z Environmentálneho  fondu  –  Riešenie  havarijnej
situácie ZŠ Slatina
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
Pán  starosta  informoval  prítomných  o  tom,  že  obec  získala  z  Environmentálneho  fondu
dotáciu na riešenie havarijnej situácie ZŠ Slatina. Plánuje sa kompletné zateplenie budovy,
vybudovanie novej strešnej krytiny, výmena starých okien za plastové. Dodávateľom projektu
bude Efektívne stavby – Progress s.r.o. Nové Zámky. Výška dotácie 90.000 € /+5 % vlastné
náklady/.  Stavebné  práce  sa  začnú  už  v  tomto  mesiaci  a  dokončiť  by  sa  mali  koncom
novembra. 

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/



Stanovisko hlavnej kontrolórky o prijatí úveru
Predkladá: Ing. Ildikó Sťahulová, hlavná kontrolórka obce
Hlavná kontrolórka oboznámila prítomných o jej stanovisku k prijatí úveru a následne Obecné
zastupiteľstvo  ho  bralo  na  vedomie.  Stanovisko  hlavnej  kontrolórky  o  prijatí  úveru  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. 8/
Schválenie úveru na projekt – Riešenie havarijnej situácie ZŠ Slatina
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
Pán  starosta  konštatoval,  že  obec  bude  potrebovať  prijať  úver  na  predfinancovanie
nevyhnutných  výdavkov.  Ponuku  dostala  od  Slovenskej  záručnej  a  rozvojovej  banky  na
preklenujúci  úver na sumu 90.000 €.  Úver je potrebné zabezpečiť  blankozmenkou obce a
záložným  právom  k  pohľadávke  k  dotačnému  účtu.  Pán  starosta  vyzval  poslancov  aby
schválili relizáciu investičného zámeru – Riešenie havarijnej situácie ZŠ Slatina. 

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 zmien rozpočtu
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
Pán starosta uviedol, že s tým, že bude prijatý úver musíme zmeniť aj rozpočet obce. Zmeny
rozpočtu sú zahrnuté do rozpočtového opatrenia obce, ktoré tvorí 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. 10/
Schválenie kúpnej zmluvy na odkúpenie pozemkov
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
Pán  starosta  oboznámil  poslancov  s  obsahom návrhu  kúpnej  zmluvy,  ktorá  tvorí  prílohu
zápisnice. Predmetom kúpnej zmluvy je odkúpenie pozemkov, zapísaná na LV č. 370 ako
parcela registra CKN č. 71/1 zast. plochy a nádvoria o výmere 103 m2. Dohodnutá cena je
145 €, ktorá bola určená znaleckým posudkom. Zámer kúpy pozemkov bolo schválené na
predchádzajúcom Obecnom zastupiteľstve dňa 18.04.2018.

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/
Schválenie zámeru na odkúpenie nehnuteľnosti
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
Pán starosta informoval prítomných o zámere odkúpenia nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza na
parc. č. 153, pod s. č. 95 a vlastníčkou je p. Klembarová. 

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

K bodu č. 12/
Schválenie žiadosti o jednorazovú finančnú výpomoc
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
Pán starosta informoval poslancov o žiadosti,  ktorú podal p. Roman Kováč. Žiada obec o
jednorázovú finančnú výpomoc v sume 1050 €. Starosta obce vyzval Obecné zastupiteľstva,
aby hlasovali. 

HLASOVANIE:
ZA                   : 4 poslanci z celkového počtu 5 prítomných poslancov
PROTI             :1 poslanec z celkového počtu 5 prítomných poslancov /A. Pecsérke/
ZDRŽAL SA  : nikto z prítomných poslancov

K bodu č. 13/
Rôzne
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce

K bodu č. 14/
Všeobecná diskusia
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
Nikto z prítomných nemal pripomienky.

K bodu č. 15
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. 16/



Záver 

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

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

Zapisovateľka:

Anikó Barborášová
 





                                                                                              
                                                                                             
                                                                                              


