
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO
zápisnica z VII. zasadnutia OZ v Slatine, konaného dňa 16.decembra 2019

Dátum a miesto konania:
16.12.2019, 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, 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./  Návrh VZN obce Slatina č. 3/2019 o dani z nehnuteľností a miestnych daniach
 6./  Návrh VZN obce Slatina č. 4/2019 o nakladaní s odpadom a poplatkoch za zber, spôsobe 
       separácie, zhodnotenia, prepravy a zneškodňovania komunálnch odpadov a drobných 
       stavebných odpadov
 7./  Úprava rozpočtu
 8./  Schválenie rozpočtu na rok 2020
 9./  Zásady hospodárenia s majetkom obce Slatina
10./ Plat starostu
11./ Prijatie nových členov do komisií OZ
12./ Rôzne
13./ Všeobecná diskusia
14./ Schválenie uznesenia
15./ Záver
 

Schvaľovanie programu rokovania:
Predložený program rokovania zasadnutia OZ bol poslancami OZ schválený jednohlasne  
s počtom hlasov 5.



Uznesenie k     úvodu rokovania  :

Obecné zastupiteľstvo v Slatine
v o l í

návrhovú komisiu v zložení:
Andreas Pecsérke - predseda komisie

Valéria Pečérková - člen
Attila Szabó - 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/
Návrh VZN obce Slatina č.3/2019 o dani z nehnuteľností a miestnych daniach
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
Pán starosta navrhol zvyšovanie dani z nehnuteľnosti o 10 %. Pán poslanec Pecsérke trval na
tom,  aby  sa  daň  z  nehnuteľnosti  nezvyšovala.  Nakoniec  Obecné  zastupiteľstvo  rozhodlo
o nezvyšovaní daní z nehnuteľnosti.

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/
Návrh VZN obce Slatina č.4/2019 o nakladaní s odpadom a poplatkoch za zber, spôsobe
separácie, zhodnotenia, prepravy a zneškodňovania komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov
Predkladá : Arpád Bazsó, starosta obce
Starosta v tomto bode oboznámil poslancov o navyšovaní poplatku za odpad zo súčasných 11
€ na 18 €. Firma, ktorá má na starosti odvoz komunálneho odpadu, teda Mikona plus s.r.o.
zvýšila  cenu služieb.  Kvôli  tomu aj  obci sa zvýšilli  poplaky za zhromaždenie,  uloženie  a
odvoz odpadu. Ďalej skonštatoval, že obec musí zvýšiť poplatok za komunálny odpad, aby
pokryla navýšenie  výdavkov.  Uviedol,  že  dlhé  roky neboli  sadzby zmenené.  Pán starosta
dodal, že navrhovaná suma vychádza zo sadzieb okolitých obcí. Starosta nakoniec požiadal
poslancov  Obecného  zastupiteľstva,  aby  každý  navrhol  sumu  poplatku  za  odpad.  Pán
poslanec Kunštár narvhol, aby daň z nehnuteľnosti sa zvýšilo a poplatok za komunálny odpad
ostal nezmenený. 
Pán poslanec Kunštár navrhol sumu 15 €.
Pani poslankyňa Pečérkeová navrhovala sumu 16 €.



Pán poslanec Szabó navrhol sumu 15 €.
Pani poslankyňa Pečérková navrhovala sumu 16 €.
Pán poslanec Pecsérke navrhoval sumu 16 €.
Pán starosta dal hlasovať poslancom navýšenie poplatku za odpad zo súčasných 11 € na 16 €.

HLASOVANIE:
ZA                   : 3 poslanci z celkového počtu 5 prítomných poslancov
                           /V. Pečérková, M. Pečérkeová,  Ing. Pecsérke/ 
PROTI            : 2 poslanci z celkového počtu 5 prítomných poslancov
                          /Zs. Kunštár, A. Szabó/
ZDRŽAL SA  : nikto z prítomných poslancov

K bodu č. 7/
Úprava rozpočtu
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
                   Ing. Ildikó Sťahulová, hlavná konrolórka obce
Pán  starosta  uviedol  stručný  opis  zmeny  rozpočtu.  Zmeny  rozpočtu  sú  zahrnuté  do
rozpočtového opatrenia obce č. 4/2019, ktoré tvorí prílohu zápisnice.

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

K bodu č. 8/
Schválenie rozpočtu na rok 2020
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
                   Ing.Ildikó Sťahulová, hlavná kontrolórka obce
Pán starosta oboznámil prítomných s návrhom rozpočtu na rok 2020, s viacročným rozpočtom
obce na  roky 2021 a  2022 a  so  stanoviskom hlavnej  kontrolórky  obce  (viď.  v  prílohe.).
Kontrolórka  obce  ďalej  uviedla,  že  návrh  rozpočtu  vychádza  zo  schválených  východísk
rozpočtu verejnej správy na rok 2020-2022 z návrhu rozpočtu verejnej správy na rok 2020-
2022 a z vývoja hospodárenia obce v roku 2019.
Predložený návrh rozpočtu na rok 2020 v súlade s § 10 odseku 4 zákona o rozpočtových
pravidlách  územnej  samosprávy  v  platnom  znení  sa  predkladá  na  schválenie  obecnému
zastupiteľstvu v predpísanej štruktúre s rešpektovaním záväznej rozpočtovej klasifikácie. Pani
kontrolórka  ďalej  oboznámila  prítomných  so  svojim  stanoviskom k  návrhu  rozpočtu  a  k
návrhu viacročného rozpočtu obce. Návrh rozpočtu a stanovisko hlavnej kontrolórky tvoria
prílohu zápisnice.

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

K bodu č. 9/
Zásady hospodárenia s majetkom obce Slatina



Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
Pán starosta uvedol stručný opis Zásad hospodárenia s majetkom obce Slatina, ktoré Obecné
zastupiteľstvo schálilo bez pripomienky.

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/
Plat starostu
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
Obecné zastupiteľstvo navrhlo pánovi starostovi zvýšenie platu o 40 %. 

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

K bodu č. 11
Prijatie nových členov do komisií OZ
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
Starosta obce navrhuje zvoliť ďalších členov do zriadených komisií.
Komisia verejného poriadku : H. Uhrinová, O. Pokoracky, R. Blasko.
Pán poslanec A. Pecsérke navrhuje doplniť komisiu verejného poriadku o 
všetkých poslancov.
Komisia kultúry, športu, mládeže a informatiky: H. Uhrinová, 
Pán poslanec A. Pecsérke navrhuje doplniť komisiu kultúry, športu, mládeže a 
informatiky o všetkých poslancov. 
Ďalej navrhuje ďalších členov ako napr. A. Szabó, K. Pásztorová, K. Longauer, 
M. Szabó, M. Pokoracká, Ing. L. Pecsérke, A. Barborášová

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

K bodu č. 12/
Rôzne
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
Pán starosta dal na vedomie prítomným, že mieni podať žiadosť na rekonštrukciu budovy 
bývalého pohostinstva z Environmentálneho fondu. Projektovú dokumentáciu vypracuje p. A.
Balla. Žiadosť bude možné podať nabudúci rok v septembri. 
Ďalej mieni podať ešte raz žiadosť na získanie traktora, vlečky a čelného nakladača tiež z 
Environmentálneho fondu. 
Občan našej obce p. L. Annus sa sťažuje sa občianku N. Játiovú, že stále pália niečo. 
Znečisťujú ovzdušie. Boli vyvolaní príslušníci Policajného zboru v Šahách, ale nič nekonali 
vo veci. 



K bodu č. 13/
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. 14/
Záver 
Starosta obce  konštatoval, že program rokovania VII. riadneho zasadnutia OZ bol vyčerpaný.
Všetkým prítomným poďakoval za účasť a zasadnutie vyhlásil za ukončené.
                                                                                                             
                                                        
                                                                                              
                                                                                             
                                                                                              
                                                                                              Arpád Bazsó
                                                                                              starosta obce 

Overovatelia zápisnice :
                                               
Mária Pečérkeová                                                      …………………………………..
Zsolt Kunštár                                                              .………………………………….

Zapisovateľka:
Anikó Barborášová
 


