
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO
zápisnica z VI. zasadnutia OZ v Slatine, konaného dňa 06. novembra 2019

Dátum a miesto konania:
06.11.2019, 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: Mária Pečérkeová, Valéria Pečérková

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./  Schválenie návrhu – Územný plán obce Slatina, Zmeny a doplnky č. 1/2017
 6./  Schválenie návrhu VZN obce Slatina č. 1/2019, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti  
       Územného plánu obce Slatina, Zmeny a doplnky č. 1/2017
 7./  Schválenie návrhu VZN obce Slatina č. 2/2019 o verejnom poriadku
 8./  Schválenie nájomnej zmluvy 
 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 4.



Uznesenie k     úvodu rokovania  :

Obecné zastupiteľstvo v Slatine
v o l í

návrhovú komisiu v zložení:
Andreas Pečérke - predseda komisie

Mária Pečérkeová - člen
Attila Szabó - 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/
Schválenie návrhu – Územný plán obce Slatina, Zmeny a doplnky č. 1/2017
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
Pán starosta uviedol stručný opis návrhu Územného plánu obce Slatina, Zmeny a doplnky č.
1/2017. Ďalej vysvetlil dôvod na obstaranie zmien a doplnkov č. 1/2017. Predmetom riešenia
zmien a doplnkov je:
Zmena trasy navrhovanej cyklotrasy ako aj jej začlenenie do zoznamu verejnoprospešných
stavieb,  čiže  obcou  prechádza  narhovaná  cyklotrasa,  ktorej  trasa  sa  upravuje,  kvôli
nevyjaseným majetkoprávnym vzťahom.
Zrušenie lokality  D,  lokalita  D určená  na šport  a  rekreáciu sa ruší  z  dôvodu nevyjasenia
majetkoprávnych vzťahov,
Vznik  novej  lokality  M,  plocha  určená  na  šport  a  rekreáciu  s  možnosťou  vybudovania
detského ihriska, multifunkčného ihriska a prislúchajúcej zelene
Vybudovanie suchého poldra, v obci sa vyčleňuje plocha pre výstavbu suchého poldra. Suchý
polder  sa  vybuduje  v blízkosti  navrhovaného jazierka.  Vzhľadom k tomu,  že  navrhované
jazierko malo čiastočne plniť aj protipovodňovú funkciu, ktorú podľa zmien a doplnkov č. 1
nahrádza navrhovaný suchý polder, dochádza zároveň k zrušeniu navrhovaného jazierka.
Starosta požiadal Obecné zastupiteľstvo o jeho hlasovaní.

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/
Schválenie  návrhu  VZN  obce  Slatina  č.  1/2019,  ktorým  sa  vyhlasujú  záväzné  časti
Územného plánu obce Slatina, Zmeny a     doplnky č. 1/2017  
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce



Pán starosta uviedol stručný opis návrhu VZN obce Slatina a zároveň dal hlasovať Obecnému
zastupiteľstvu.

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 návrhu VZN obce Slatina č. 2/2019 o verejnom poriadku
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
Účelom a predmetom tohto VZN je vymedzenie práv a povinnosti fyzických a právnickych
osôb a stanovenie pravidiel pre dodržiavanie verejného poriadku na území obce Slatina a tiež
zabezpečovanie riadneho spoločenského spolunažívania, ochrany života, zdravia a majetku na
území  obce.  Na území  obce  je  každý povinný zdržať  sa  činností,  ktoré  narušujú  verejnú
čistotu, verejný poriadok, zdravé podmienky a zdravý spôsob života obyvateľov. Pán starosta
dal hlasovať návrh VZN Obecnému zastupiteľstvu. 

HLASOVANIE:
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 nájomnej zmluvy
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
Pán starosta  dal  na  vedomie  prítomným,  že  Agroslužby  Kollárová  s.  r.  o.  Preseľany nad
Ipľom 104 žiada o prenájom obchodného priestoru, ktorý sa nachádza v budove so s. č. 137.
Nehnuteľnosť pozostáva z obchodného priestoru o výmere 19 m2, skladu o výmere 13 m2
a sociálnej miestnosti o výmere 8 m2. Celková plocha prenajatých priestorov predstavuje 40
m2. Žiadateľ žiada nájom priestorov na prevádzkovanie obchodu - predaj automobilových
súčiastok a náhradných dielov. Nájomná zmluva sa uzatvára od 15.11. 2019 na dobu neurčitú.
O cene nájmu sa dohodli vo výške 130 € mesačne. 

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/
Rôzne
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
Pán starosta navrhol možnosť dokúpiť kosačku ku traktoru, ktorý obec získal z dotácií 
z Environmentálneho fondu. Kosenie s traktorom by uľahčil prácu občanom, ktorí sú prijatí 
na aktivačnú činnosť. Je potrebné nájsť miesto na jeho skladovanie. Tým miestom mohlo by 
byť dvor rodinného domu so s.č. 94, ktorý je majetkom obce alebo za budovou bývalého 



pohostinstva, ktorý je monitorovaný kamerovým systémom. Ďalej vodiča, ktorý by bol 
schopný šoférovať traktor. 
Pán starosta 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 informoval Obecné zastupiteľstvo a prítomných o podaní projektu s názvom 
Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Slatina. Termín na podanie žiadosti 
bolo 28.10.2019. Obec požiadala o vydanie vyjadrení od obchodných spoločností a 
príslušných úradov. Všetky dotknuté organizácie podali súhlasné stanovisko okrem SPP, 
ktorá nesúhlasila s vydaním stavebného povolenia.
Pán starosta oboznámil prítomných s uzávierkou cesty I/75, kvôli modernizácií mosta  ev. č. 
75-042.  Na základe žiadosti Slovenskej správy ciest Bratislava doba uzávierky  bude trvať od
22.07.2019 do 23.12.2019. Zhotoviteľom je Strabag s.r.o. Bratislava.
Pán starosta ďalej uviedol informácie ohľadom projektu Riešenie havarijnej situácie Domu 
smútku a prístavba krytej obradnej plochy. Čerpanie úveru a žiadosť o platbu sa presunie do 
nasledujúceho roka 2020.

K bodu č. 10/
Všeobecná diskusia
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
Pani poslankyňa Pečérkeová vlastní pozemok vedľa parkoviska, ktorá sa nachádza vedľa 
cintorína. Sťažuje sa na autá, koré už nemajú miesto na  zaparkovanie na zaplnenom 
parkovisko a tým pádom jej poškodia úrodu. Pán starosta navrhuje vyriešiť daný problém.

K bodu č. 11/
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. 12/
Záver 
Starosta obce  konštatoval, že program rokovania VI. 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
 



                                                                                              
                                                                                             
                                                                                              


