
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO
zápisnica z XI. zasadnutia OZ v Slatine, konaného dňa 16.decembra 2020

Dátum a miesto konania:
16.12.2020, Kultúrny dom Slatina

Vedenie rokovania:
rokovanie viedol starosta obce, Arpád Bazsó

Prítomní:
podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu zápisnice

Počet prítomných poslancov OZ: 
3 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./  Návrh VZN obce Slatina č. 1/2021 o dani z nehnuteľností a miestnych daniach
 6./  Návrh VZN obce Slatina č. 2/2021 o nakladaní s odpadom a poplatkoch za zber, spôsobe 
       separácie, zhodnotenia, prepravy a zneškodňovania komunálnch odpadov a drobných 
       stavebných odpadov
 7./  Dodatok č. 1 k VZN Obce Slatina č. 1/2001 o správe a prevádzkovaní cintorína na území 
       obce Slatina
 8./  Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva Slatina, členov stálych a   
       dočasných komisií Obecného zastupiteľstva Slatina
 9./  Úprava rozpočtu
10./ Rozpočtové provizórium obce na rok 2021
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 3.



Uznesenie k     úvodu rokovania  :

Obecné zastupiteľstvo v Slatine
v o l í

návrhovú komisiu v zložení:
Andreas Pecsérke - predseda komisie

Valéria Pečérková - člen
Mária Pečérkeová - člen

HLASOVANIE:
ZA                   : 3 poslanci z celkového počtu 3 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.1/2021 o dani z nehnuteľností a miestnych daniach
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
Poslanci nemali žiadne pripomienky, bez zmeny.

HLASOVANIE:
ZA                   : 3 poslanci z celkového počtu 3 prítomných poslancov
PROTI            : nikto z prítomných poslancov
ZDRŽAL SA  : nikto z prítomných poslancov

K bodu č.6/
Návrh VZN obce Slatina č.2/2021 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
Pán starosta navrhuje,  aby zberný dvor, kde sú umiestnené veľkoobjemové kontajnery bol
zamknutý od 1.januára 2021, nakoľko sú vysoké poplatky za zhromaždenie, uloženie a odvoz
odpadu  v  kontajneroch.  Občania  obce  aj  cudzinci  vynášajú  odpad  a  nedbajú  na  správne
uloženie  do  kontajnerov.  Pán  starosta  uvažuje  kúpiť  3  nové  veľkoobjemové  kontajnery
namiesto tých zničených. 
Na území obce je zriadený 1 zberný dvor. Zberný dvor sa nachádza v cintoríne. Na zbernom
dvore je oprávnený odovzdávať bezplatne po celý rok vytriedené zložky objemového odpadu,
drobného stavebného odpadu , komunálneho odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu 

- obyvateľ obce s trvalým pobytom, a to po predložení dokladu totožnosti, 
- poplatník  miestneho poplatku  za KO a DSO, a  to na základe  dokladu o zaplatení

miestneho poplatku,



Obyvateľ  obce s trvalým pobytom po predložení  dokladu totžnosti  a poplatník miestneho
poplatku za KO a DSO a to na základe dokladu o zaplatení miestneho poplatku je oprávnený
odovzdať osobne po celý rok:

a. biologicko rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad – bezplatne a neobmedzene,
b. objemový odpad – bezplatne do 500 kg na osobu a rok,
c. drobný stavebný odpad – za množstvo odovzdaného vytriedeného DSO na základe

stanovenej výšky poplatku. 
Pán poslanec Andreas Pecsérke navrhol, aby odpad do zberného dvora mohol vynášať len ten,
kto má uhradené poplatky za TKO. 

HLASOVANIE:
ZA                   : 3 poslanci z celkového počtu 3 prítomných poslancov
PROTI            : nikto z prítomných poslancov
ZDRŽAL SA  : nikto z prítomných poslancov

K bodu č.7/
Dodatok č. 1 k VZN Obce Slatina č. 1/2001 o správe a prevádzkovaní cintorína na území
obce Slatina
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
Pán starosta navrhol aby poplatok za prenájom hrobových miest sa zvýšil.  V zmluvách o
prenájme hrobových miest s platnosťou do 31.12.2020 nechať pôvodnú cenu prenájmu. Od
1.1.2021 zvýšiť cenu za prenájom hrobových miest za jednohrob zo súčasných 6 € na 10
rokov 20 €  a za dvojhrob zo súčasných 12 € na 10 rokov 40 €. Ak sa nájomca rozhodne
vzdať sa hrobového miesta, musí podať Prehlásenie k ukončeniu užívania hrobového miesta.
Obec zakúpil pozemok na rozšírenie cintorína, najprv sa ale musí rozdeliť cintorín na parcely,
v ktorých budú určené  miesta  na  hroby a urnové miesta.  Bývali  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.

HLASOVANIE:
ZA                   : 3 poslanci z celkového počtu 3 prítomných poslancov
PROTI            : nikto z prítomných poslancov
ZDRŽAL SA  : nikto z prítomných poslancov

K bodu č.8/
Zásady  odmeňovania  poslancov  Obecného  zastupiteľstva  Slatina,  členov  stálych  a
dočasných komisií Obecného zastupiteľstva Slatina
Predkladá :  Arpád Bazsó, starosta obce
Pán  starosta  oboznámil  poslancov  so  Zásadami  odmeňovania  poslancov  Obecného
zastupiteľstva Slatina, členov stálych a dočasných komisií Obecného zastupiteľstva Slatina.
Poslancovi  Obecného  zastupiteľstva  Slatina  za  účasť  na  riadnych  a  mimoriadnych
zasadaniach obecného zastupiteľstva v roku patrí odmena vo výške 10 €/ 1 zasadanie
Poslancovi  Obecného  zastupiteľstva  Slatina  za  účasť  na  pracovných  poradách  obecného
zastupiteľstva v roku patrí odmena vo výške 5 €/1 zasadnutie
Členom  komisií  za  účasť  na  zasadaniach  komisií  v  roku  patrí  odmena  vo  výške  5  €/1
zasadanie



Zástupca starostu dostáva odmenu nepravidelne vo výške 750 €.

HLASOVANIE:
ZA                   : 3 poslanci z celkového počtu 3 prítomných poslancov
PROTI            : nikto z prítomných poslancov
ZDRŽAL SA  : nikto z prítomných poslancov

K bodu č.9/
Úprava rozpočtu
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
Pán starosta uviedol stručný opis zmeny rozpočtu. Zmeny rozpočtu sú zahrnuté do 
rozpočtového opatrenia č. 6, ktoré tvorí prílohu zápisnice.
 
HLASOVANIE:
ZA                   : 3 poslanci z celkového počtu 3 prítomných poslancov
PROTI            : nikto z prítomných poslancov
ZDRŽAL SA  : nikto z prítomných poslancov

K bodu č.10/
Rozpočtové provizórium obce na rok 2021
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
Pán starosta dal na vedomie prítomným, že rozpočet nebol schálený na rok 2020, čiže obec je
od 1.1.2021 v rozpočtovom provizóriu.

HLASOVANIE:
ZA                   : 3 poslanci z celkového počtu 3 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 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.
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 dal na vedomie prítomným, že OZV Slovensko k 31.12.2020 vypovedalo zmluvu
na financovanie zberu separovaného odpadu. Od 1.1.2021 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 dal na vedomie prítomným, že v roku 2020 bolo 110 výročie narodenia 
spisovateľa Józsefa Gyonyora. Z dôvodu tejto udalosi bola natočená videonahrávka, ktorá je 
uverejnená na youtube.
Pán starosta uviedol, že kríž, ktorý sa nachádza v cintoríne je mierne naklonený.a je potrebné 
ho premiestniť k hlavnému vchodu kostola. Náš bývalý občan pán Pribránsky dal návrh, že 
prispeje na nový mramorový čierny kríž, ktorý by umiestnil ku vchodu Domu smútku.
Občianka p. Mária Kunštárová sa sťažovala, že majú doma zapáchajúcu vodu, nevedia variť s
ňou ani sa sprchovať. Tá smradlavá voda je u viacerých spoluobčanov. Stredoslovenská 
vodárenská prevádzková spoločnosť a Regionálny úrad verejného zdravotníctva odmietali sa 
zaoberať s danou problematikou. Inpektoráť kúpeľov a žriediel poskytol zoznam laboratórií, 
ktoré sú akreditované na hodnotenie minerálnych a liečivých vôd SR. Smradlavá voda bola 
odobratá z domácnosti dvoch občanov a bola zaslaná na vyšetrenie do Nových Zámkov a na 
Santovku. Z výsledkov bolo dokázané, že vo vode sa nachádzajú minerály, pravdepodobne z 
Dudiniec.

K bodu č. 12/
Všeobecná diskusia
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
Pán starosta uviedol, že v januári sa bude rokovať o predaji nehnuteľnosti sč. 94 a o prenájme 
pozemkov, ktorý podal pán Ľuboš Malatinec vo svojej žiadosti.

K bodu č.13/
Schválenie uznesenia
Návrh uznesenia predložil pán poslanec Ing. Andreas Pecsérke, predseda návrhovej komisie.
 
HLASOVANIE:
ZA                   : 3 poslanci z celkového počtu 3 prítomných poslancov
PROTI            : nikto z prítomných poslancov
ZDRŽAL SA  : nikto z prítomných poslancov

K bodu č. 14/
Záver 
Starosta obce  konštatoval, že program rokovania XI. 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



 


