
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO
zápisnica z IX. zasadnutia OZ v Slatine, konaného dňa 06.júla 2020

Dátum a miesto konania:
06.07.2020, 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./  Ročná správa o kontrolnej činnosti za rok 2019
 6./  Správa o výsledkoch inventarizácie a o stave majetku obce k 31.12.2019
 7./  Rozbor hospodárenia obce za rok 2019 a schválenie záverečného účtu obce za rok 2019
 8./  Schválenie zmeny rozpočtu obce Slatina rozpočtovým opatrením
 9./  Schválenie zámeru projektu „Skvalitnenie účelovej monitorovacej siete VÚVH na  
       sledovanie znečitenia v podzemných vodách.”
10./ Schválenie zámeru rekonštrukcia budovy č. 29 pre potreby lokálnych komunít v obci 
       Slatina
11./ Vyhlásenie dňa konania volieb hlavného kontrolóra obce 
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 4.



Uznesenie k     úvodu rokovania  :

Obecné zastupiteľstvo v Slatine
v o l í

návrhovú komisiu v zložení:
Andreas Pecsérke - 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/
Ročná správa o     kontrolnej činnosti za rok 2019  
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
                   Ing. Ildikó Sťahulová, hlavná kontrolórka obce
Hlavná kontrolórka obce predkladala plán kontrolnej činnnosti za rok 2019, ktorá bola v 
súlade so zákonom o obecnom zriadení. Zdôraznila, že navrhovaný plán zohľadňuje 
náročnosť kontrolných akcií a rozsah preverovaných dokladov a podkladov jednotlivých 
previerok. Návrh plánu kontrolnej činnosti bol v súlade so zákonom zverejnený. Ročná správa
o kontrolnej činnosti za rok 2019 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/
Správa o výsledkoch inventarizácie a o stave majetku obce k 31.12.2019
Predkladá: Ing. Andreas Pecsérke, predseda inventarizačnej komisie
Proces inventarizácie sa začínal vydaním príkazného listu starostu na vykonanie riadnej 
inventarizácie majetku a záväzkov zo dňa 16.12.2019 k 31.12.2019 majetku obce Slatina. Na 
vykonanie inventarizácie bola menovaná inventarizačná komisia.
Skutočné stavy majetku boli zisťované fyzickou inventúrou a to prepočítaním a obhliadnutím.
Pri majetku u ktorého povaha nepripúšťala vykonať inventúru fyzicky sa vykonala dokladová 
inventúra (pohľadávky, záväzky, bankové účty.) Z inventarizácie boli vyhotovené 
inventarizačné súpisy, z priebehu inventarizácie bol vyhotovený inventarizačný zápis.
Inventarizácia majetku obce Slatina k 31.12.2019 sa uskutočnila v zmysle zákona č. 431/2002
Z.z., v znení neskorších zmien a doplnkov. Za správnosť jednotlivých údajov zodpovedajú 
členovia inventarizačnej komisie. Za celkovú inventarizáciu zodpovedá štatutár.



Inventarizačná komisia konštatovala, že stav majetku zistený inventarizáciou je v súlade 
s účtovnou evidenciou. 

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/
Rozbor hospodárenia obce za rok 2019 a schválenie záverečného účtu obce za rok 2019
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
                   Ing. Ildikó Sťahulová, hlavná kontrolórka obce
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 2019 
hospodárila na základe schváleného rozpočtu. Rozpočet obce na rok 2019 bol schválený 
uznesením OZ č. 20/OZ-II/29.03.2019 ako prebytkový pri celkových príjmoch vo výške 
435.911 €, celkových výdavkoch vo výške 427.164 € a prebytku v sume 8.747,- €. Rozpočet 
obce bol v priebehu roka zmenený uznesením č. 33/OZ-IV/28.06.2019. Po vykonanej zmene 
rozpočet obce zostal prebytkový pri celkových príjmoch v sume 469.063 €, výdavkoch vo 
výške 468.054 € a prebytku v hodnote 1.009 €. Výsledok rozpočtového hospodárenia je 
prebytok vo výške 988,51 €. Návrh záverečného účtu obce Slatina za rok 2019 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 2019 schváliť bez výhrad za predpokladu rešpektovania 
pripomienok l záverečnému účtu. Pán starosta odporúčal Obecnému zastupiteľstvu prijať 
návrh na uznesenie ako je predložené v písomnej forme. Stanovisko hlavnej kontrolórky 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. 8/
Schválenie zmeny rozpočtu obce Slatina rozpočtovým opatrením
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
Pán starosta uviedol stručný opis zmeny rozpočtu. Zmeny rozpočtu sú zahrnuté do 
rozpočtového opatrenia č. 5, ktoré 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. 9/
Schválenie zámeru projektu „Skvalitnenie účelovej monitorovacej siete VÚVH na 
sledovanie znečistenia v podzemných vodách.”
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
Pán starosta uviedol stručný opis správy. Výskumný ústav vodného hospodárstva v Bratislave
chce umiestniť monitorovací objekt na sledovanie znečistenia v podzemných vodách a 
monitorovanie kvality podzemných vôd, spolufinancovaného z EÚ.Jedná sa o nehnuteľnosť – 
pozemok parcelné číslo 2235 registra „C”, evidovaná na katastrálnej mape o celkovej výmere 
2230 m2, k.ú. Slatina zapísanom v LV č. 1. Obec Slatina na základe dohody prenechá časť 
parcely o výmere 0,5 m2 užívateľovi. Dohoda sa uzatvára na dobu určitú a to 15 rokov od 
účinnosti dohody. Cena za užívanie je 30 € za jeden monitorovací objekt. Pán starosta ďalej 
uviedol, že Obec Slatina zverejňuje zámer prenechania do užívania pozemok obce z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa.

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/
Schválenie zámeru rekonštrukcie budovy č. 29 pre potreby lokálnych komunít v obci 
Slatina
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
Pán starosta uviedol stručný opis správy. Pán starosta informoval poslancov o možnosti podať
projekt na Zateplenie obecnej budovy č. 29 v Slatine. Obec Slatina budovu mieni využívať na 
posilnenie štruktúr občianskej spoločnosti v oblasti hygieny, psychologického poradenstva 
a zamerané na kvality života ohrozených komunít (marginalizovaných rómskych komunít, 
seniorov a podobne). Budova bude slúžiť na stretávanie sa rôznych komunít, ktoré sa 
nachádzajú v obci Slatina pre potreby psychologického poradenstva, rôznych prednášok 
a stretnutia,  ktoré budú mať za cieľ zvýšenie konkurencieschopnosti daných komunít 
v pracovnom ako aj v súkromnom živote.
Obecná budovy potrebuje kompletnú obnovu a to: výmenu strechy, výmenu drevených okien 
a vchodových dverí za plastové, výmenu ústredného kúrenia na plyn, výmenu plynovej 
prípojky, zaizolovanie podláh, zateplenie budovy atď.

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

K bodu č. 11/
Vyhlásenie dňa konania volieb hlavného kontrolóra obce
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
Obecné zastupiteľstvo v Slatine 
A. vyhlasuje v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov, piatok 25.septembra 2020 za deň konania voľby hlavného 
kontrolóra obce Slatina.
B. u r č u j e



a) nasledovné požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra -
kvalifikačné predpoklady: ukončené minimálne úplne stredné vzdelanie a doplnené so 
schváleným poslaneckým návrhom: odporúčané vysokoškolské vzdelanie a 3 roky praxe vo 
verejnej správe.
b) náležitosti písomnej prihlášky:
- Meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (telefón, e-mail)
- Štruktúrovaný profesijný životopis
- Úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov v rozsahu podľa § 10 ods. 4 písm. a)
zákona č.330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
- Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
- Súhlas so spracovaním a zverejnením osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účely vykonania
voľby hlavného kontrolóra obce Slatina na zasadnutí Obecného zastupiteľstva.
Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra obce Slatina zašlú alebo doručia svoje písomné
prihlášky v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra“ – NEOTVÁRAŤ
najneskôr do 11.09.2020 do 12.00 hod na Obecný úrad v Slatine, 935 84 Slatina 135.
C. ustanovuje 
spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra obce Slatina tajným hlasovaním

D. u k l a d á
Obecnému úradu v Slatine zverejniť vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra obce 
Slatina na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým.

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
Schválenie zmluvy
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
Pán starosta uviedol, že je podaný projekt na Zlepšenie prístupu MRK k pitnej vode v obci 
Slatina. Predmetom projektu bude vybudovanie dvoch studní na súkromnom pozemku pri 
hlavnej ceste, v blízkosti MRK a vedľa budovy obecného úradu. Najprv sa musí spraviť 
hydrogeologický prieskum, 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 
požiadal Obecné zastupiteľstvo o hlasovanie zmluvy na vypracovanie projektovej 
dokumentácie.

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

K bodu č. 13
Rôzne



Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
Pán starosta uviedol, 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. Pán starosta požiadal 
Obecné zastupiteľstvo o hlasovanie zmluvy na sadovnícke úpravy.

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

Pán starosta dal na vedomie prítomným, že občan p. Ľuboš Malatinec podal žiadosti na 
Obecný úrad v Slatine na prenájom parcely E 1796/3-orná pôda vo výmere 11883 m2 na 
poľnohospodársku činnosť, na parkovanie poľnohospodárskej techniky, na chov dobytka, na 
stavanie skladacej a rozkladacej plachtovej haly na dobu neurčitú. Cenu prenájmu navrhuje na
400 € uhrádzať mieni ročne, jednorázovo, stále ku koncu roka. Pán Malatinec chce chovať 
býkov na prenajatom pozemku. Pani poslankyňa Pečérkeová poznamenala, že na pozemku 
môže stáť poľnohospodárska technika, ale s chovom dobytka na pozemku nesúhlasila. Pán 
poslanec Szabó je proti tomu, aby na pozemku parkovali poľnohospodárske stroje, nakoľko 
znečistia pôdu. Zároveň súhlasí so stavaním skladacej a rozkladacej plachtovej haly. Pani 
poslankyňa Pečérková súhlasí so stavaním plachtovej haly, ale s chovom dobytka na pozemku
nie. Pán Ľuboš Malatinec ďalej žiada o pristavanie prístrešku k bývalej budove pohostinstva 
z dôvodu realizácie výmeny pneumatík. Pán poslanec Szabó nesúhlasil s tým, aby žiadateľ 
prevádzkoval pneuservis v centre obce. Poslanci obecného zastupiteľstva navrhujú, aby 
žiadateľ našiel iné miesto na prevádzkovanie pneuservisu. 

HLASOVANIE:
ZA                   : nikto z prítomných poslancov
PROTI            : 3 poslanci z celkového počtu 4 prítomných poslancov
ZDRŽAL SA  : 1 z prítomných poslancov /Ing. Pecsérke/

Pán  starosta  uviedol,  že  občianka  Jozefína  Kovácsová  so  svojim  druhom  Rastislavom
Kováčom  dňa  24.6.2020  podali  žiadosť  na  Obecný  úrad  Slatina  vo  veci  zabezpečenia
dočasného bývania pre svoju rodinu.  Nakoľko obývali  jednu izbu a pôvodná majiteľka  sa
vracia späť. Nakoľko sú dlžní obci /neplatili daň za smeti/ sú ochotní splácať svoju dlžobu
v mesačných  splátkach  vo  výške  60  €.  Pán  starosta  uviedol,  že  obec  má  iné  plány
s neobývanými nehnuteľnosťami, ktoré sú majetkom obce. Pani Kovácsová uviedla, keď obec
neposkytne  rodinný  dom  na  bývanie  tak  požiada  o pozemok,  aby  mohli  postaviť  menší
domček.  Poslanec  p.  A.  Szabó  navrhol,  aby  žiadatelia  vyrovnali  svoje  dlžoby  voči  obci
/úhrada  dane  za  komunálne  odpady  a nehnuteľnosti/  a potom  sa  môže  diskutovať
o poskytnutie  dočasného  bývania.  Napokon  Obecné  zastupiteľstvo  neschválilo  žiadosť  p.
Kovácsovej a pána Kováča. 

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

K bodu č. 14/
Všeobecná diskusia



Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce 
Prítomný občan Radoslav Kováč poprosil pána starostu, aby spravil poriadok na osade. 
Sťažoval sa na neporiadok, smeti a na chýbajúce kuka nádoby na smeti.  Pán starosta vysvetlil
p. Kováčovi, že keď bolo potrebné umiestnil na osade prázdny kontajner, ktoré mohli občania
naplniť odpadom. Kontajnery boli odvážané na náklady obce. Avšak stala sa taká vec, že 
občania z osady dostali z charity oblečenie, nábytok a potraviny. Čo nepotrebovali pozbierali 
a vyniesli do 3 prázdnych 5m3 kontajnerov. Všetky prázdne kontajnery naplnili odpadom. 
Obec zase musela odviezť naplnené kontajnery na vlastné náklady. Pani poslankyňa 
Pečérkeová dodala, že pracovníci aktivačnej činnosti nechcú kosiť trávu v osade ani zbierať 
smeti nakoľko sú všade rozhádzané smeti, použité plienky, ľudské a zvieracie výkaly. Pán 
poslanec Szabó uviedol, že poslanci Obecného úradu nevedia pomôcť ohľadom spomínanej 
veci. Pán Radoslav Kováč navrhol takú možnosť, že presvedčí obyvateľov osady, aby začali 
splácať dlžoby voči obci a potom dostane každá domácnosť jednu kuka nádobu.

K bodu č. 15/
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. 16/
Záver 

Starosta obce  konštatoval, že program rokovania IX. 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
 


