
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO
zápisnica z XII. zasadnutia OZ v Slatine, konaného dňa 24. mája 2021

Dátum a miesto konania:
24.05.2021, 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, Attila Szabó

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 2020
 6./  Plán kontrolnej činnosti za I. polrok 2021
 7./  Správa o výsledkoch inventarizácie a o stave majetku obce k 31.12.2020
 8./  Rozbor hospodárenia obce za rok 2020 a schválenie záverečného účtu obce za rok 2020
 9./  Schválenie rozpočtu obce Slatina na rok 2021
10./ Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke k 31.12.2019 a   
       overenie súladu konsolidovanej výročnej správy
11./ Schválenie mimoriadneho členského príspevku OZ Ipeľ-Hont
12./ Schválenie kúpno-predajnej zmluvy 
13./ Schválenie nájomnej zmluvy
14./ Rôzne
15./ Všeobecná diskusia
16./ Schválenie uznesenia
17./ 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

Valéria Pečérková - 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 2020  
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
                   Ing. Ildikó Sťahulová, hlavná kontrolórka obce
Hlavná kontrolórka obce predkladala plán kontrolnej činnnosti za rok 2020, 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 2020 tvorí prílohu zápisnice. Obecné zastupiteľstvo bralo na 
vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky.

K bodu č.6/
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
                   Ing. Ildikó Sťahulová, hlavná kontrolórka obce
Hlavná kontrolórka obce predkladala plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021, ktorá bola v 
súlade so zákonom o obecnom zriadení, v zmysle ktorého hlavný kontrolór obce vykonáva 
kontrolu príjmov a výdavkov obce a kontrolu nakladania s majetkom obce. Plán kontrolnej 
činnosti na I. polrok 2021 bol v súlade so zákonom zverejnený. Plán kontrolnej činnosti 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. 7/
Správa o výsledkoch inventarizácie a o stave majetku obce k 31.12.2020
Predkladá: Ing. Andreas Pecsérke, predseda inventarizačnej komisie
Proces inventarizácie sa začínal vydaním príkazného listu starostu na vykonanie riadnej 
inventarizácie majetku a záväzkov zo dňa 15.12.2019 k 31.12.2020 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 31.12.2020 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. 8/
Rozbor hospodárenia obce za rok 2020 a schválenie záverečného účtu obce za rok 2020
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 31.12.2020  predložila svoje stanovisko. Ďalej uviedla, že obec Slatina v roku 2020 
hospodárila na základe schváleného rozpočtu. Rozpočet obce na rok 2020 bol schválený 
uznesením OZ č. 52/OZ-VII/16.12.2019 ako prebytkový pri celkových príjmoch vo výške 
365.686 €, celkových výdavkoch vo výške 361.199 € a prebytku v sume 4.487 €. Rozpočet 
obce bol v priebehu roka zmenený dvakrát a to uznesením č. 67/OZ-IX/06.07.2020 
a uznesením č.88/OZ-XI/16.12.2020. Po vykonanej zmene rozpočet obce zostal prebytkový 
pri celkových príjmoch v sume 406.109 €, výdavkoch vo výške 401.374 € a prebytku 
v hodnote 4.735 €. Výsledok rozpočtového hospodárenia obce Slatina za rok bola účtovná 
strata v sume: -4.337,63 €. Návrh záverečného účtu obce Slatina za rok 2020 bol spracovaný 
v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a 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 2020 schváliť bez výhrad za predpokladu rešpektovania 
pripomienok k 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. 9/
Schválenie rozpočtu obce Slatina na rok 2021
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
                   Ing. Ildikó Sťahulová, hlavná kontrolórka obce
Pán starosta oboznámil prítomných s návrhom rozpočtu na rok 2021, s viacročným rozpočtom
obce na  roky 2021 a  2023 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 2021-2023 z návrhu rozpočtu verejnej správy na rok 2021-
2023 a z vývoja hospodárenia obce v roku 2020.
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.
Kontrolórka  obce predniesla  prítomným svoje  stanovisko k rozpočtu  obce na rok 2021 a
viacročnému rozpočtu na roky 2021 a 2023. Návrh rozpočtu a stanovisko hlavnej kontrolórky
tvoria 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. 10/
Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke k 31.12.2019 a 
overenie súlatu konsolidovanej výročnej správy k 31.12.2019
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
Pán starosta prečítal názor audítorky zo správy na audit obce. Správa nezávislého audítora 
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.11/
Schválenie mimoriadneho členského príspevku OZ Ipeľ-Hont
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce 
Pán starosta informoval Obecné zastupiteľstvo a prítomných o prosbe Občianskeho združenia
Ipeľ-Hont  o  prerokovanie  mimoriadneho  členského  vo  výške  1500  €  za  účelom
dofinancovania  chodu  kancelárie  MAS  Občianskeho  združenia  Ipeľ-Hont.  Mimoriadné
členské sa môže platiť  mesačne od marca 2021 alebo naraz.  V prípade nedofinancovania
kancelárie MAS nebude možné čerpať dotácie z programu Leader. Pán starosta dal hlasovať
za schválenie mimoriadneho členského príspevku OZ Ipeľ-Hont.

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 kúpno-predajnej zmluvy
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
V tomto bode starosta informoval poslancov o podanej žiadosti na kúpu rodinného domu so 
s.č. 82 na parcele č. 124 vo výmere 1003 m2 od obce v sume 8 500 €. Pán starosta požiadal 
Obecné zastupiteľstvo o jej hlasovanie. Kúpna zmluva 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. 13/
Schválenie nájomnej zmluvy
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
V tomto bode starosta informoval poslancov o podanej žiadosti 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 v cene 400 € ročne. Pán starosta požiadal Obecné zastupiteľstvo o jej 
hlasovanie. Nájomná zmluva 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. 14/
Rôzne
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
Pán starosta informoval prítomných o projekte Zlepšenie prístup MRK k pitnej vode v obci
Slatina, že sa musí počkať na vyjadrenie z Vodohospodárskeho podniku v Banskej Bystrici,
aby nám mohli vydať stavebné povolenie.
Pán starosta uviedol k projektu Zateplenie obecnej budovy č. 29 v obci Slatina, že stavebné
povolenie bolo zaslané dodatočne len nedávno k žiadosti,  nakoľko sme museli  počkať na
vyjadrenia k projektovej dokumentácií od inštitucií.
Pán  starosta  ďalej  informoval  Obecné  zastupiteľstvo  a  prítomných  o  biologickom
rozložiteľnom odpade. Od 1.1 2021 majú obce a mestá povinnosť zabezpečovať triedený zber
kuchynského biologického odpadu z domácností. Obce a mestá by mali dostať hnedé zberné
nádoby s označením BRKO a musia nájsť zberovú spoločnosť, ktorá bude odvážať kuchynský
odpad. Ďalej poznamenal,  že zavedením zberu kuchynského biologického odpadu by bolo
potrebné zvýšiť aj daň za TKO. Z tohto dôvodu sa obec rozhodla, že si uplatní výnimku z
triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácnosti a to tak, že
doručí do každej domácnosti čestné vyhlásenie, o tom, že obyvateľ vykonáva kompostovanie
vo svojej domácnosti alebo vo svojej záhrade. 

K bodu č. 15/



Všeobecná diskusia
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
Prítomní občania p. Bolyo, p. Bolyová a p. Malatincová  sa sťažujú na opakované púšťanie
hudby  na  cigánysore.  Celý  deň  púšťajú  hudbu,  večer  sú  hluční  a  narúšajú  nočný  kľud.
Občania,  ktorí  bývajú  v  okolí  nevedia  spať. P.  Malatincová  povedala,  že  niektorý  deň
príslušníci  Policajného zboru v Šahách boli  vonku aspoň 10x. So vzniknutým problémom
nevedia  nič  spraviť.  Polícia  nemá  prístroj  na  meranie  decibelu  a  nemôže  ani  zadržať
reproduktory. P. Szabó navrhol, aby občania viackrát volali na linku 158. P. Pečérkeová zase
navrhuje, aby občania vypýtali od príslušníkov PZ záznam o udalosti. 

K bodu č. 16/
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. 17/
Záver 

Starosta obce  konštatoval, že program rokovania XII. riadneho zasadnutia OZ bol vyčerpaný.
Všetkým prítomným poďakoval za účasť a zasadnutie vyhlásil za ukončené.
                                                                                                             
                                                        
                                                                                              
                                                                                             
                                                                                              
                                                                                              Arpád Bazsó
                                                                                              starosta obce 

Overovatelia zápisnice :
                                               
    Mária Pečérkeová                                         …………………………………..
                                                 
    Attila Szabó                                                    ………………………………….

Zapisovateľka:
Anikó Barborášová
 


