
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO
zápisnica z X. zasadnutia OZ v Slatine, konaného dňa 25.septembra 2020

Dátum a miesto konania:
25.09.2020, 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./  Voľba hlavného kontrolóra obce Slatina od 2020-2026
 6./  Prejednanie žiadosti o spoluprácu pri realizácií projektu „ Iniciatíva občianskeho     
       združenia na zveľadenie kostola sv.Jána Nepomuckého v Slatine „
 7./  Prejednanie žiadosti o odkúpení nehnuteľnosti a prenájom pozemkov parcely E 1796/3
 8./  Prejednanie možnosti o bezúročnej návratnej finančnej výpomoci pre Obec Slatina
 9./  Schválenie zámeru „Komunitné centrum v obci Slatina“
10./ Schválenie zámeru „Zateplenie obecnej budovy č.29 v Slatine“
11./  Rôzne  
12./ Všeobecná diskusia
13./ Schválenie uznesenia
14./ 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 a volebnú komisiu v zložení:
Andreas Pečérke - predseda komisie

Valéria Pečérková - člen
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
Pani Mária Pečérkeová uviedla, že občianka z obce pani Terézia Šinková sa sťažuje, že pri 
hlavnej ceste, pri kríži Panny Márie niekto odrezal suché krušpány a nechal ich tam. Pani 
Šinková prosí, aby pracovníci aktivačnej činnosti odniesli suché krušpány do kompostárne. 
Pani Mária Pečerkeová tlmočila prosbu od starších občanov, aby Obecný úrad napísal žiadosť
do Arriva a.s. Nové Zámky kvôli zachádzaniu autobusov do obce Slatina v časti Bača po 
ukončení rekonštrukcie mosta Cesta I/75 Slatina. Pán starosta uviedol, že spomínané žiadosti 
sa budú riešiť.

K bodu č. 5/
Voľba hlavného kontrolóra obce Slatina od 2020-2026
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
Obecné zastupiteľstvo v Slatine vyhlasilo v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov voľbu hlavného kontrolóra obce 
Slatina. Určilo požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra. 
Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra obce Slatina mali zašlať alebo doručiť 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. Pracovníčka Obecného úradu v Slatine dňa 07.09.2020 prevzala písomnú prihlášku 
od jednej uchádzačky. Pán starosta uviedol, že Obecné zastupiteľstvo v Slatine volilo za 
hlavného kontrolóra obec Slatina Ing. Ildikó Sťahulovú od 26.09.2020 na funkčné obdobie 6 
rokov. 

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 spoluprácu pri relizácií projektu „Iniciatíva občianskeho 
združenia na zveľadenie kostola sv. Jána Nepomuckého v Slatine”
Predkladá : Arpád Bazsó, starosta obce
Pán starosta dal na vedomie prítomným, že Občianske združenie sv. Jána Nepomuckého 
v Slatine žiada obec o spoluprácu pri realizácií projektu. Občianske združenie získalo dotáciu 
v rámci Nástroja 1 LEADER NSK – kód výzvy : NSK/LEADER1/2020-Op1,2 na projekt: 
„Iniciatíva občianskeho združenia na zveľadenie kostola sv. Jána Nepomuckého v Slatine.“ 
Financovanie projektu zo strany poskytovateľa dotácií bude refundáciou. Združenie žiada 
obec a spolupôsobenie a to formou poskytnutia krátkodobej finančnej výpomoci po dobu 
refundácie prostriedkov. Nakoľko občianske združenie nedisponuje s finančnými 
prostriedkami na úhradu faktúry za plánovanú generálnu opravu kostolného orgánu, ktorá sa 
má realizovať v rámci projektu v rímskokatolickom kostole v Slatine. Finančná výpomoc sa 
žiada od termínu uhradenia faktúry dodávateľovi prác po ukončení realizácie, po obdržaní 
finančných prostriedkov prisľúbených od Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Jedná sa 
o sumu 3 204,00 €. 

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/
Prejednanie žiadosti o odkúpenie nehnuteľnosti a prenájom pozemkov parcely E 1796/3
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
Pán starosta uviedol,  že  občan našej  obce p.  Ľuboš Malatinec  podal žiadosť o odkúpenie
rodinného  domu  so  sč.  82  po  prečíslovaní  obce  94  na  parcele  č.  124.  Nehnuteľnosť  sa
nachádza na LV č. 1 v k.ú. obce Slatina vo výmere 1003 m2.  
Poslanec p. Attila  Szabó sa obáva toho, že pán Malatinec odpredá nehnuteľnosť niekomu
inému.  Pán  starosta  navrhoval  zriadiť  v  tomto  prípade  predkupné  právo.  Ďalej  navrhuje
schváliť  zámer  prevodu  majetku  obce  Slatina  ako  prípad  hodný  osobitného  zreteľa.
Dohodnutá  kúpna  cena  bude  určená  znaleckým  posudkom.  Pán  Malatinec  podal  ďalšiu
žiadosť 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. Občianka p. Helena Uhrinová poznamenala, že do 1 km nie je povolený
chov poľnohospodárskych zvierat.  Pán starosta navrhuje poslancom, aby dali  do prenájmu
pozemok p. Malatincovi na 5 rokov.

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/
Prejednanie možnosti o bezúročnej návratnej finančnej výpomoci pre obec Slatina
Predkladá :  Arpád Bazsó, starosta obce



Pán starosta predkladal možnosť čerpania finančnej výpomoci pre obec. Návratná finančná
výpomoc sa poskytuje dlžníkovi na základe Uznesenia vlády SR v celkovej sume 4 275 € na
výkon samosprávnych pôsobnosti z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických
osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. Návratnú finančnú výpomoc je
možné  použiť  výlučne  na  účel  financovania  výkonu  samosprávnych  pôsobností
nehospodárskeho charakteru. Dlžník sa zaväzuje splatiť finančnú výpomoc v 4 splátkach od
roku 2024 do roku 2027.

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 „Komunitné centrum v     obci Slatina“  
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
Pán starosta informoval poslancov o možnosti podať projekt na vybudovanie komunitného 
centra z jestvujúcej budovy predajne zmiešaného tovaru a pohostinstva formou prestavby 
pôvodného objektu,  ktorý bude v rámci zákazky aj modernizovaný a taktiež zateplený.
Cieľom vybudovania komunitného centra je poskytnutie komplexnej služby jednotlivcovi, 
rodine ako aj celej miestnej marginalizovanej komunite, ktorá z rôznych dôvodov nemá 
možnosti na svoju vlastnú pomoc, sociálnu mobilitu, získavanie sociálnych zručností, či 
vlastnú sebarealizáciu. Komunitné centrum by prevádzkovala miestna samospráva.
Rekonštruovaný objekt bude slúžiť zároveň aj pre športové a voľnočasové aktivity detí 
a mládeže danej komunity obce Slatina. V jednotlivých miestnostiach budovy budú 
umiestnené rôzne stolové spoločenské (kartové,  logické a vedomostné hry atď.)  a športové 
hry (stolný tenis,  drevený stolový futbal, mini stolový futbal, šachy, stolový hokej atď.)
Budova bude slúžiť aj na stretávanie sa marginalizovaných rómskych komunít, ktoré sa 
nachádzajú v obci Slatina. Budova potrebuje kompletnú prestavbu a to výmenu strechy, 
výmenu drevených okien a vchodových dverí za plastové, výmena elektroinštalačného 
rozvodu, výmena plynovej prípojky, výmena vnútorných dverí, oprava vnútorných omietok 
všetkých miestností, zateplenie budovy, výmena podlahových krytín v miestnostiach, 
vymaľovanie 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.10/
Schválenie zámeru „Zateplenie obecnej budovy č. 29 v     Slatine“  
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
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/
Rôzne
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
Pán starosta uviedol, že p. Ľuboš Malatinec stiahol žiadosť o pristavanie prístrešku medzi 
budovou bývalého pohostinstva a požiarnou zbrojnicou. 
Ďalej pán starosta dal na vedomie prítomným, že v roku 2020 bolo 100. výročie narodenia 
spisovateľa Józsefa Gyönyöra. Plánuje sa usporiadanie podujatia , ktoré by sa konalo  dňa 
23.10.2020. 
Pán starosta ďalej poznamenal, čo sa týka projektu Zlepšenie prístupu MRK k pitnej vode 
v obci Slatina veľmi vysoké sú ceny za vypracovanie projektovej dokumentácie, za vrtné 
práce a hydrogeologický prieskum.

K bodu č.12/
Všeobecná diskusia
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
Prítomná občianka p. Mária Kunštárová prosí pána starostu, aby ju navštívil a pozrel sa na 
zapáchajúcu vodu, ktorá jej tečie z vodovodu. Pani Kunštárová sa sťažovala, že nevedia variť 
z nej ani sa s ňou sprchovať, ani prať. Pán starosta zdôraznil, že pred niekoľkými rokmi dal 
vyplniť anketu obyvateľom obce ohľadom záujmu o vybudovanie vodovodu v obci. Záujem  
o vybudovanie vodovodu prejavil menej ako 50 %  z obyvateľov. Ďalej p. Kunštárová sa 
sťažovala, že od susedov jej preteká odpadová voda z ich sprchy a z kuchyne. Susedia p. 
Kunštárovej a obyvatelia, ktorí bývajú na tej istej ulici majú všetci zapáchajúcu vodu. Každí 
si musí zaobstarať vodu na pitie. Polovica obyvateľov nie je napojená na verejnú kanalizáciu. 
Podľa nej investovať by sa malo na vybudovanie verejného vodovodu a nie na rekonštrukciu 
obecných budov. Prosí, aby pán starosta navrhol riešenie pre vybudovanie vodovodu. Pán 
starosta uviedol, že sa skontaktuje s Čističkou odpadových vôd v Dudinciach a so 
Stredoslovenskou vodárenskou prevádzková spoločnosť a. s. v Banskej Bystrici vo veci 
poskytnutia pitnej vody. Ďalej pán starosta uviedol, že ku kanalizačnej prípojke sa nevyžaduje
kolaudácia.
Poslanec p. Attila Szabó sa sťažoval, že aj u nich je zlá voda. Sused vypúšťa odpadovú vodu 
hocikde. Preto žiada, aby sa každí napojil na verejnú kanalizáciu. Pán starosta preto navrhol, 
aby každá domácnosť, ktorá nie je napojená na verejnú kanalizáciu poskytla informáciu 
Obecnému úradu o tom, kde odvádza odpadovú vodu.

K bodu č. 13/
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. 14/
Záver 

Starosta obce  konštatoval, že program rokovania X. 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
 


