
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO
zápisnica z IV. zasadnutia OZ v Slatine, konaného dňa 28. júna 2019

Dátum a miesto konania:
28.06.2019, Kultúrny dom Slatina
Vedenie rokovania:
rokovanie viedol starosta obce, Arpád Bazsó

Prítomní:
podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu zápisnice

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

Menovaní overovatelia zápisnice: Valéria Pečérková, Mária Pečérkeová

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./  Rozbor hospodárenia obce za rok 2018 a schválenie záverečného účtu obce
 6./  Schválenie zmien rozpočtu
 7./  Schválenie kúpnej zmluvy
 8./  Prejednanie žiadostí p. Malatinca
 9./  Rôzne
10./ Všeobecná diskusia
11./ Schválenie uznesenia
12.  Záver

 

Schvaľovanie programu rokovania:
Predložený program rokovania zasadnutia OZ bol poslancami OZ schválený jednohlasne  
s počtom hlasov 3.



Uznesenie k     úvodu rokovania  :

Obecné zastupiteľstvo v Slatine
v o l í

návrhovú komisiu v zložení:
Mária Pečérkeová - predsedníčka komisie

Valéria Pečérková - člen
Zsolt Kunštár - člen

HLASOVANIE:
ZA                   : 3 poslanci z celkového počtu 3 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/
Rozbor hospodárenia obce za rok 2018 a schválenie záverečného účtu obce 
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
                  Ing. Ildikó Sťahulová, hlavná kontrolórka
Pán starosta uviedol stručný opis správy. Pani hlavná kontrolórka sa vyjadrila k celoročnému 
hospodáreniu obce. Na základe kontroly hospodárenia obce a výkazov zostavených 
k 31.12.2018  predložila svoje stanovisko. Ďalej uviedla, že obec Slatina v roku 2018 
hospodárila na základe schváleného rozpočtu. Rozpočet obce na rok 2018 bol schválený 
uznesením OZ č. 106/OZ-XIV/31.03.2018 ako prebytkový pri celkových príjmoch vo výške 
4189.597 €, celkových výdavkoch vo výške 182.700 € a prebytku v sume 6.897,- €. Rozpočet 
obce bol v priebehu roka zmenený uznesením č. 119/OZ-XVI/15.10.2018. Po vykonanej 
zmene rozpočet obce zostal prebytkový pri celkových príjmoch v sume 396.597 €, výdavkoch
vo výške 396.276 € a prebytku v hodnote 321 €. Návrh záverečného účtu obce Slatina za rok 
2018 bol spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami 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 hospodárenie obce za rok 2018 schváliť bez výhrad za predpokladu 
rešpektovania pripomienok v záverečnom účte. Obecné zastupiteľstvo navrhlo, aby 
účtovníčka obce zasielala vždy ku koncu mesiaca prehľad o finančnom stave obce, teda plán 
rozpočtu a splnenie rozpočtu. Pán starosta odporúčal Obecnému zastupiteľstvu prijať návrh na
uznesenie ako je predložené v písomnej forme. Stanovisko k záverečnému účtu tvorí prílohu 
tejto zápisnice.

HLASOVANIE:
ZA                   : 3 poslanci z celkového počtu 3 prítomných poslancov
PROTI            : nikto z prítomných poslancov
ZDRŽAL SA  : nikto z prítomných poslancov



K bodu č. 6/
Schválenie zmien rozpočtu
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
Pán  starosta  uvedol  stručný  opis  zmeny  rozpočtu.  Zmeny  rozpočtu  sú  zahrnuté  do
rozpočtového opatrenia obce č. 2/2019, ktoré tvorí prílohu zápisnice.

HLASOVANIE:
ZA                   : 3 poslanci z celkového počtu 3 prítomných poslancov
PROTI            : nikto z prítomných poslancov
ZDRŽAL SA  : nikto z prítomných poslancov

K bodu č. 7/
Schválenie kúpnej zmluvy 
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
Pán starosta uviedol stručný opis kúpnej zmluvy rodinného domu so súp. č. 82 o výmere
záhrada 1149 m2 a zast.  plocha a nádvoria o výmere 1003 m2. Dohodnutá kúpna cena je
8 000 €.

HLASOVANIE:
ZA                   : 3 poslanci z celkového počtu 3 prítomných poslancov
PROTI            : nikto z prítomných poslancov
ZDRŽAL SA  : nikto z prítomných poslancov

K bodu č. 8/
Prejednanie žiadostí p. Malatinca
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
Občan p. Ľ. Malatince podal dňa 8.4.2019 žiadost o prenajatie pozemku parc. Č. 1725 TTP za
účelom poľnohospodárstva a kosenia. Obecné zastupiteľstvo preštudovalo žiadosť a zistilo, že
uvedená parcela je evidovaná v stave E a v tom sa nachádza koryto potoka, kríky a stromy.
Ďalšou žiadosťou bolo odkúpenie alebo prenajatie pozemkov c. parc. 1974/2, 1974/3, 1974/4
a  čast  parc.č.  1973  podľa  dohody.  Parcely  by  využíval  na  poľnohospodárske  účely  a  na
parkovanie poľnohospodárskych strojov. Obecné zastupiteľstvo zistilo, že parcela č. 1974/2,
1974/3, 1974/4 sú súčasťou parcely č. 1972 stave E, na ktorom sa nachádza štátna cesta 1. tr.
I/75. Na parcele č. 1973 má obec naplánované projektové zámery. Obecné zastupiteľstvo sa
rozhodlo, že žiadateľovi ponuknú obecný pozemok na prenájom, ak bude mať záujem. 

HLASOVANIE:
ZA                   : nikto z prítomných poslancov
PROTI            : 3 poslanci z celkového počtu 3 prítomných poslancov
ZDRŽAL SA  : nikto z prítomných poslancov

K bodu č. 9/
Rôzne
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
Nikto z prítomných nemal pripomienky



K bodu č. 10/
Všeobecná diskusia
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
Nikto z prítomných nemal pripomienky.

K bodu č. 11/
Schválenie uznesenia
Návrh  uznesenia  predložil  pani  poslankyňa  Mária  Pečérkeová  –  predsedkyňa  návrhovej
komisie.

HLASOVANIE:
ZA                   : 3 poslanci z celkového počtu 3 prítomných poslancov
PROTI            : nikto z prítomných poslancov
ZDRŽAL SA  : nikto z prítomných poslancov

K bodu č. 12/
Záver 
Starosta obce  konštatoval, že program rokovania IV. riadneho zasadnutia OZ bol vyčerpaný. 
Všetkým prítomným poďakoval za účasť a zasadnutie vyhlásil za ukončené.
                                                                                                             
                                                        
                                                                                              
                                                                                             
                                                                                              
                                                                                                        Arpád Bazsó
                                                                                                        starosta obce 

Overovatelia zápisnice :
                                               
Mária Pečérkeová                                                     …………………………………..
Valéria Pečérková                                                     …………………………………..

Zapisovateľka:
Anikó Barborášová
 





                                                                                              
                                                                                             
                                                                                              


