
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO
zápisnica z VIII. zasadnutia OZ v Slatine, konaného dňa 27.marca 2020

Dátum a miesto konania:
27.03.2020, Miestny cintorín v Slatine
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: Zsolt Kunštár, 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./  Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke k 31.12.2018 a 
       overenie súladu konsolidovanej výročnej správy k 31.12.2018
 6./  Prejednanie žiadosti o prenájom obecnej budovy so s.č. 94
 7./  Prejednanie žiadosti o prenajatí pozemku
 8./  Prejednanie žiadosti o pristavení prístrešku
 9./  Prejednanie zámeru  žiadosti
10./ Rôzne – žiadosť p. Zoltána Pribránskyho
11./ Všeobecná diskusia
12./ Schválenie uznesenia
13./ 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
Pán poslanec Kunštár pripomienkoval, že vedľajšiu cestu vedúcu smerom na Baču by bolo 
potrebné asfaltovať. 

K bodu č. 5/
Správa  nezávislého  audítora  ku  konsolidovanej  účtovnej  závierke  k     31.12.2018  
a     overenie súladu konsolidovanej výročnej správy k     31.12.2018  
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
Pán starosta prečítal názor audítorky zo správy na audit obce. Správa audítorky tvorí prílohu 
zápisnice.

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/
Prejednanie žiadosti o prenájom obecnej budovy so s.č. 94
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
Občania p. Nikoleta Játiová a p. Kristián Játi podali dňa 16.12.2019 žiadosť na Obecný úrad 
v Slatine o prenajímaní rodinného domu so s.č. 94 v obci Slatina. Svoju žiadosť odôvodňujú 
tým, že na mieste, kde momentálne bývajú je problematické zavedenie vody, málo miesta pre 
taký počet ľudí,  nevhodná prístupová cesta a majú problémy so susednými spoluobčanmi. 
Obecné zastupiteľstvo rozhodlo neschváliť žiadosť občanov Játiových, kvôli pohľadávkam na
miestnych poplatkoch za smeti.

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

K bodu č. 7/



Prejednanie žiadosti o prenajatí pozemku
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
Pán starosta dal na vedomie prítomným, že občan p. Ľuboš Malatinec podal dňa 28.01.2020 
žiadosť na Obecný úrad v Slatine na prenájom parcely E 1796/3-orná pôda vo výmere 11863 
m2 na rozvoj podnikateľských aktivít v obci na dobu neurčitú. Cenu prenájmu určil na 400 € 
ročne a uhrádzal by jednorázovo stále ku koncu roka. Pani poslankyňa Pečérkeová uviedla 
svoj názor a to, že uvedený pozemok sa môže dať do prenájmu. Zároveň pripomenula, aby 
žiadateľ skonkretizoval svoju žiadosť, na čo mieni využívať prenajatý pozemok. Pán poslanec
Kunštár tiež navrhoval to isté, aby p. Malatinec podal písomne svoj zámer podnikania. 

HLASOVANIE:
ZA                   : 1 poslanec z celkového počtu 4 prítomných poslancov 
                           /M. Pečérkeová/
PROTI            : 2 poslanci z celkového počtu 4 prítomných poslancov
                           /Zs. Kunštár, A. Szabó/
ZDRŽAL SA  : 1 poslanec z celkového počtu 4 prítomných poslancov
                           /A. Pecsérke/

K bodu č. 8/
Prejednanie žiadosti o     pristavení prístrešku  
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
Pán starosta dal na vedomie prítomným, že občan pán Ľuboš Malatinec podal dňa 28.01.2020 
ďalšiu žiadosť o pristavanie prístrešku medzi budovou bývalého pohostinstva a požiarnou 
zbrojnicou. Terén aj starú žumpu by zakryl a spevnil plochu. Rozmer prístrešku 4,5 x 4,5 m. 
Obecné zastupiteľstvo navrhlo žiadateľovi, aby si našiel iný objekt na zastrešenie niekde 
mimo centra dediny. Poslanci preto navrhli poskytnúť do prenájmu rodinné domy so s.č. 29 
alebo s.č. 94, ktoré sú vo vlastníctve obce Slatina. Za podmienku, keď žiadateľ nebude mať 
pohľadávky voči obce. Zároveň skonštatovali, že uvedené žiadosti boli zle formulované, 
chýbal konkrétny zámer podnikania. 

HLASOVANIE:
ZA                     : nikto z prítomných poslancov
PROTI              : 3 poslanci z celkového počtu 4 prítomných poslancov
                           /M. Pecsérke, Zs. Kunštár, A. Szabó/
ZDRŽAL SA  : 1 poslanec z celkového počtu 4 prítomných poslancov
                           /A. Pecsérke/

K bodu č. 9/
Prejednanie zámeru
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
Pán starosta informoval prítomných,  že mieni podať projekt na Zlepšenie prístupu MRK k 
pitnej vode v obci Slatina. Najprv sa musí schváliť zámer projektu. Predmetom projektu bude 
vybudovanie dvoch studní na súkromnom pozemku pri hlavnej ceste, v blízkosti MRK a 
vedľa budovy obecného úradu. Zdroj bude slúžiť na zásobovanie pitnou vodou obyvateľov 
obce Slatina. Verejným obstarávaním sa urči projektant, ktorý vypracuje projektovú 
dokumentáciu, poskytovateľ na zabezpečenie riadenia projektu pre obec a firma, ktorá 
realizuje potrebné vrtné práce. Ďalej sa musí spraviť hydrogeologický prieskum pre projekt, 
ktorý spočíva v odobratí podzemnej vody určené na pitné účely. Po prevzatí protokolu o 
výsledku prieskumu sa môže požiadať o vydanie stavebného povolenia. Pitná voda sa bude 



používať výlučne na pitie a za určitý poplatok. Pán starosta ďalej uviedol, že bude potrebné 
zabezpečiť finančné prostriedky na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 5 % 
z celkových oprávnených výdavkov.

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

K bodu č. 10/
Rôzne     
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
Pán starosta informoval prítomných o schválenie dvoch zámerov. Pán starosta uviedol prvý
zámer,  že chce dokončiť sadovnícke úpravy obecného cintorína a okolia. Sadovnícke úpravy
zahŕňajú  výsadzbu  stromov  v  areáli  cintorína,  oplotenie  veľkoobjemových  kontajnerov,
asfaltovanie cesty do cintorína, výsadzba živého plota.

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

Pán starosta informoval  prítomných o druhom zámere,  ktorý sa týka výmeny elektrických
vedení v Základenej škole v obci. Nakoľko sú vedenia vo veľmi zlom stave.

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

Bývalý občan obce Slatina pán Pribránsky sa obrátil na pána starostu s prosbou o vyplatenie
nájomného za hrobové miesta na 50 rokov dopredu. Pán Pribránsky sa bojí toho, keď ostane
sám, hrobové miesta  v jeho prenájme zaniknú.  Pán starosta  navrhol,  aby obec uzavrela  s
pánom Pribránskym individuálnu zmluvu. 
Ďalej navrhuje zvýšiť poplatky za prenájom hrobových miest.
Pán starosta ďalej uviedol, že je potrebné čím skôr skolaudovať Dom smútku, nakoľko práce
sú dokončené. Je potrebné odstrániť menšie chyby, ktoré vznikli pri jej rekonštrukcií. Ďalej
skonštatoval, že je potrebné objednať aj druhý chladiaci box.

K bodu č. 11/
Všeobecná diskusia
Nikto z prítomných nemal pripomienky.

K bodu č. 12/
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. 15/
Záver 
Starosta obce  konštatoval, že program rokovania VIII. 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
 


