
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO
zápisnica z XIII. zasadnutia OZ v Slatine, konaného dňa 11. októbra 2021

Dátum a miesto konania:
11.10.2021, 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./  Schválenie aktualizácie komunitného plánu sociálnych služieb obce na roky 2021-2030 a 
       predĺženie platnosti dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 
       Slatina do roku 2023
 6./  Prejednanie žiadosti o prenájom pozemkov
 7./  Prejednanie žiadosti o odkúpenie nehnuteľnosti so s.č. 123
 8./  Úprava rozpočtu
 9./  Rôzne
10./ Všeobecná diskusia
11./ Schválenie uznesenia
12./ 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/
Schválenie aktualizácie komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2021-2030
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
Pán starosta oboznámil prítomných, že je potrebné aktualizovať Komunitný plán sociálnych
služieb na roky 2021-2030, nakoľko ho obec nemala platný. Aktualizáciu Komunitného plánu
sociálnych  služieb  na  roky 2021-2030 vyhotovila  firma  z Vinice.  Povinnosťou obce  bolo
vyhotoviť aj správu o sociálnej situácií v obci t.j. vyhodnotenie priorít z Komunitného plánu
sociálnych  služieb  za  predošlý  rok.  Pán  starosta  požiadal  Obecné  zastupiteľstvo  o jeho
schválenie.

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

Predĺženie  platnosti  dokumentu  Program  hospodárskeho  a     sociálneho  rozvoja  obce  
Slatina do roku 2023
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
Pán  starosta  predstavil  Obecnému  zastupiteľstvu  obce  Slatina  Plán  hospodárskeho
a sociálneho rozvoja  obce  Slatina  na roky 2016-2020 (  s výhľadom do roku 2023).  Je  to
strategický, rozvojový dokument (na 5-7 rokov). Má byť nositeľom rozvojovej politiky obce,
predstáv jej vedenia a obyvateľov o smerovaní rozvoja obce. Spracovaním PHSR dá obec
najavo  záujem  o  svoju  budúcnosť,  ako  aj  o  budúcnosť  svojich  obyvateľov.  PHSR obce
poskytuje  komplexný pohľad na súčasný stav hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce a
stanovuje strategické ciele, rozvojové priority a strategické oblasti. Musí sa po určitom období
stále aktualizovať.  Pán starosta dal hlasovať Obecnému zastupiteľstvu predĺženie platnosti
PHSR do roku 2023. V roku 2022 bude potrebné aktualizovať PHSR.

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/
Prejednanie žiadosti o prenájom pozemkov
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
Pán starosta oboznámil prítomných so žiadosťou, ktorú podal p. Malatinec na prenájom 
pozemkov na poľnohospodárske služby ako spásanie dobytkom. Najprv sa musí schváliť 
zámer prenájmu majetku obce Slatinapodľa § 9a ods.9 písm. c)zákona č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v z.n.p. pre nájomcu. Po odsúhlasení zámeru Obecným zatupiteľstvom sa 
vyhotový nájomná zmluva.

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/
Prejednanie žiadosti o odkúpenie nehnuteľnosti so s.č. 123
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
Pán starosta oboznámil prítomných so žiadosťou, ktorú podala p. Nikoleta Gazdová o 
odkúpenie rodinného domu č. 123, postavená na parc. č. 188/5 (225 m2) v katastrálnom 
území Slatina. Žiadateľka má uzatvorenú nájomnú zmluvu s obcou a platia každý mesiac 
nájomné. Dôvodom odkúpenia rodinného domu je investícia vlastných finančných 
prostriedkov do rekonštrukcie. Najprv sa musí spraviť znalecký posudok na rodinný dom. 
Potom sa schváli zámer prenájmu majetku obce Slatina podľa § 9a ods.9 písm. c)zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. pre nájomcu. Po odsúhlasení zámeru Obecným 
zatupiteľstvom sa vyhotový kúpna zmluva.

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/
Úprava rozpočtu
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
Pán starosta uviedol stručný opis zmeny rozpočtu. Zmeny rozpočtu sú zahrnuté do 
rozpočtového opatrenia č. 7, 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. 9/
Rôzne
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
Pán starosta sa vyjadril k projektu Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v areáli
cintorína v Slatina, že práce na vybudovanie chodníkov sa začnú na jar, okolo marca 2022.
Projekt  zahŕňa  rekonštrukciu  existujúceho  schodiska  a  vybudovanie  nových  prístupových
komunikácií a chodníkov pre peších na území cintorína v obci. Čiže rekonštrukciu schodiska
ku kostolu, chodník od kostola po dom smútku, prístupovú komunikáciu k domu smútku a
prístupovú komunikáciu k hrobom. 
Pán starosta  sa  taktiež  vyjadril  k  projektu  Zlepšenie  prístupu MRK k pitnej  vode v obci
Slatina,  že  sa  čaká  na  vyjadrenie  od  SPP  distribúcia,  a.s.  nakoľko  bolo  potrebné  najprv
vytýčiť plynárenské zariadenia. Až potom sa mohol vyžiadať vyjadrenie od SPP distribúcia,
a.s..

K bodu č. 10/
Všeobecná diskusia
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
Pani poslankyňa M. Pečérkeová tlmočila požiadavku od starších občanov ohľadom 
zachádzania autobusov do obce Slatina v časti Bača v ranných hodinnách o 7:00 a poobede o 
15:00 alebo 15:30.  Pán starosta navrhol podať žiadosť na Arriva, Nové Zámky, a.s.
Ďalšou požiadavkou od občanov bolo otvorenie veľkej brány v cintoríne kvôli sviatkom 
všetkých svätých. Pán starosta navrhol otvorenie od 9:00 h do 16:00 h 2 týždne pred 
sviatkami a 2 týždne po sviatkoch. 

K bodu č. 11/
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. 12/
Záver 
Starosta obce  konštatoval, že program rokovania XIII. 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
 


