
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO
zápisnica z V. zasadnutia OZ v Slatine, konaného dňa 30. septembra 2019

Dátum a miesto konania:
30.09.2019, 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, 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 ponuky Prima Banky a zmeny rozpočtu
 6./  Schválenie návrhu VZN obce Slatina č. 1/2019 o verejnom poriadku
 7./  Schválenie zámeru na projekt – „Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry  
       Slatina” 
 8./  Schválenie zámeru na odkúpenie časti RD so s.č. 50
 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:
Andreas Pecsérke - predseda 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/
Prejednanie ponuky Prima Banky a zmeny rozpočtu
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
Starosta obce uviedol stručný opis ponuky riaditeľa Prima Banky Slovensko, a.s. Nitra v sume
45 000 €. 

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

Pán  starosta  uviedol  stručný  opis  zmeny  rozpočtu.  Zmeny  rozpočtu  sú  zahrnuté  do
rozpočtového opatrenia obce č. 3/2019, 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. 6/
Schválenie návrhu VZN obce Slatina č. 1/2019 o     verejnom poriadku  
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
Pán starosta  navrhol  návrh VZN obce Slatina  č.  1/2019 o verejnom poriadku schváliť  na
ďalšom  Obecnom  zastupiteľstve.  Nakoľko  je  potrebné  opraviť  vzniknuté  chyby  v  texte
návrhu. Po oprave bude preposlané všetkým poslancom, aby sa mohli oboznámiť s obsahom
návrhu.

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  zámeru  na  projekt  –  „Dobudovanie  základnej  technickej  infraštruktúry
Slatina”
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
Pán starosta informoval prítomných, že je možnosť podať žiadosť na dobudovanie základnej
technickej intraštruktúry Slatina. Rekonštrukcia miestnych komunikácií by sa týkala celého
kostolného radu, cesty smerom na Plášťovce a ulice s názvom Soroška. Je potrebné opraviť
miestnu komunikáciu po realizácií inžinierských sieti, a upraviť šírkovo, vzhľadom k tomu, že
jestvujúca šírka komunikácie nie je vyhovujúca.  Predtým ako by začal starosta vybavovať
veci okolo projektu potrebuje od Obecného zastupiteľstva schválený zámer na tento projekt,
preto ich vyzval na schválenie.

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/
Schválenie zámeru na odkúpenie časti RD so s. č. 50
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
Pán starosta  informoval  prítomných,  že občianka Valéria  Kováčová ponúka svoj  podiel  z
nehnuteľnosti so s. č. 50 na predaj. Nakoľko nepodala na Obecný úrad žiadosť, pán starosta
navrhuje tento zámer prejednať na ďalšom zastupiteľstve, po jej podaní. 

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

K bodu č. 9/
Rôzne
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
Pán starosta informoval prítomných k projektu: Riešenie havarijenej situácie Domu smútku a
prístavba krytej obradnej plochy, že obec má na to 4 roky, od nadobudnutia platnosti zmluvy,
aby zrealizoval projekt.
Pán starosta skonštatoval,  že veľkou problematikou v našej obci je selektovanie odpadov.
Ďalej dal na vedomie prítomným, že Envi-pak, a.s.,   k 31.12.2019 vypovedalo zmluvu na
financovanie zberu separovaného odpadu. Od 1.1.2020 naša obec nebude mať uzatvorenú
zmluvu o zabezpečení systému kolektívneho - združeného nakladania s odpadmi z obalov a
neobalových výrobkov so žiadnou OZV. Túto skutočnosť sme museli nahlásiť na KC obaly,
ktorí majú za úlohu komunikovať so všetkými ozv a čakať kým sa neozve zberová spoločnosť
za účelom uzavretia zmluvy. Pán starosta navrhuje poplatok za komunálny odpad zvýšiť. 



Ďaľším problémom je púšťanie hudby na rómskej osade. Starosta obce nie je kompetentný na
to, aby udal tých občanov, ktorí púšťajú nahlas hudbu. Pán starosta preto narhol prítomným,
že dá pozvať riaditeľa Policajného zboru v Šahách na Obecný úrad. 
Firma Rightaudit, s.r.o. Nové Zámky nebude vykonávať audit obce Slatina. Bude potrebné
nájsť inú firmu.

K bodu č. 10/
Všeobecná diskusia
Predkladá:     Arpád Bazsó, starosta obce
Občianka obce p.  M. Kunštárová sa sťažuje sa chýbajúce  lavičky v obci.  Človek keď sa
vyberie von do dediny nevie si ani kde sadnúť. Ďalej sa sťažuje na Dom smútku na krytú
obradnú  plochu.  Zbytočne  sa  vybudovala  taká  veľká  a  vysoká.  Ďalším  problémom  p.
Kunštárovej, je zapáchajúca sa voda, nevedia variť s ňou ani sa sprchovať. Tá smradlavá voda
je u viacerých spoluobčanov. Pani sa sťažuje, že v obci nie sú potraviny. Či by sa nedalo
objednať pojazdné auto, ktoré by predávalo potraviny. Potraviny nemáme, ale Základna škola
je prevádzkovaná, aj napriek tomu, že tam chodia len 2 deti. Ďalej sa sťažuje sa vrecia, ktoré
obec rozdáva na separovaný odpad na plast, papier, sklo a kov. Vrecia sa hneď roztrhnú. Veľa
občanov nemá kuka nádobu. Pred domom majú položené vrecia s odpadu a aj napriek tomu
im odvezú. Pán Bolyo sa zase sťažuje na veľa psov v osade. Sťažnosti p. Kunštárovej a p.
Bolya sa budú riešiť.

K bodu č. 11/
Schválenie uznesenia
Návrh uznesenia predložil pán poslanec Ing. Andreas Pecsérke, predseda nárhovej 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 V. riadneho zasadnutia OZ bol vyčerpaný. 
Všetkým prítomným poďakoval za účasť a zasadnutie vyhlásil za ukončené.
                                                                                                             
                                                        
                                                                                              
                                                                                             
                                                                                              
                                                                                                        Arpád Bazsó
                                                                                                        starosta obce 

Overovatelia zápisnice :
                                               
Zsolt Kunštár                                                     …………………………………..



Valéria Pečérková                                             …………………………………..

Zapisovateľka:
Anikó Barborášová
 



                                                                                              
                                                                                             
                                                                                              


