
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO
zápisnica zo III. zasadnutia OZ v Slatine, konaného dňa 3.júna 2019

Dátum a miesto konania:
03.06.2019, 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: Attila Szabó, Zsolt Kunštár

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./  Prejednanie žiadosti občana
 6./ Rôzne 
 7./ Všeobecná diskusia
 8./ Schválenie uznesenia
 9./ Záver

Schvaľovanie programu rokovania:
Predložený program rokovania zasadnutia OZ bol poslancami OZ schválený jednohlasne  
s počtom hlasov 4.



Uznesenie k     úvodu rokovania  :

Obecné zastupiteľstvo v Slatine
v o l í

návrhovú komisiu v zložení:
Ing. Andreas Pecsérke - predseda komisie

Valéria Pečérková - člen
Zsolt Kunštár – 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/
Prejednanie žiadosti občana
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
Pán starosta informoval prítomných o tom, že sme dostali žiadosť od občana p. Kováča o
jednorázovú finančnú výpomoc. Svoju žiadosť odôvodnil tým, že by sa chcel odsťahovať do
Žiari nad Hronom aby začal nový život a to s hľadaním práce. Pán Kováč má 7 maloletých
detí, ktoré sú umiestnené momentálne v krízovom centre v Bošanoch. Po nájdení roboty pán
Kováč  chce,  aby  deti  prepustili  z  krízového  centra  späť  k  nemu.  Finančnú  výpomoc
potreboval najmä na nájom bytu, ktorý musí vopred zaplatiť za 3 msiace. Mesačná splátka
nájmu je 270 €.

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

K bodu č. 6/
Rôzne
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
Nikto z prítomných nemal pripomienky.

K bodu č. 7/
Všeobecná diskusia
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
Nikto z prítomných nemal pripomienky.



K bodu č.8/
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.9/
Záver 
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
Starosta obce  konštatoval, že program rokovania III. riadneho zasadnutia OZ bol vyčerpaný. 
Všetkým prítomným poďakoval za účasť a zasadnutie vyhlásil za ukončené.

                                                                                                             
Overovatelia zápisnice :
                                               
     Zsolt Kunštár                                              …………………………………..
                                                 
     Attila Szabó                                                  ………………………………….

Zapisovateľka:
Anikó Barborášová
 


	K bodu č.9/

