
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO
zápisnica z XIV. zasadnutia OZ v Slatine, konaného dňa 16.decembra 2021

Dátum a miesto konania:
16.12.2021, Kultúrny dom Slatina

Vedenie rokovania:
rokovanie viedol starosta obce, Arpád Bazsó

Prítomní:
podľa Print scrnu, ktorý 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./  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./  Schválenie rozpočtu obce Slatina na rok 2022 
 8./  Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke k 31.12.2020 a 
       overenie súladu konsolidovanej výročnej správy k 31.12.2020
 9./  Schválenie kúpno-predajnej zmluvy
10./ Rôzne
11./ Všeobecná diskusia
12./ Schválenie uznesenia
13./ 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

Attila Szabó - člen
Mária Pečérkeová - 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/
Návrh VZN obce Slatina č.1/2021 o dani z nehnuteľností a miestnych daniach
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
Pán starosta navrhuje nezvyšovať daň z nehnuteľnosti. O zmenách sa bude rokovať na budúci
rok, čiže v roku 2022.

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/
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 dal na vedomie prítomným, že občania sa musia naučiť separovať. Nakoľko veľa
občanov je takých, ktorí neuhrádza poplatky za odpad. Tým občanom, ktorí neplatia  poplatky
za odpad budú doručené výzvy na zaplatenie. Pán starosta narhuje, zavedenie systému odvozu
odpadu len tým občanom, ktorí majú uhradené poplatky za odpad. Na základe evidencie o
uhradení poplatkov za odpad budú nalepené na kuka nádoby nálepky tým občanom, ktorí
majú všetko uhradené. Tým pádom odpad sa bude vyvážať len od občanov, ktorí  vlastnia
nálepku.

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/
Schválenie rozpočtu obce Slatina na rok 2022
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
Pán starosta oboznámil prítomných s návrhom rozpočtu na rok 2022, s viacročným rozpočtom
obce na roky 2023 a 2024 a  so stanoviskám hlavnej kontrolórky obce, nakoľko hlavná 
kontrolórka obce nebola prítomna na on-line zasadnutí. Starosta obce ďalej uviedol , že návrh 
rozpočtu vychádza zo schválených východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2022-2024 
z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022-2024 a z vývoja hospodárenia obce v roku 
2021. Predložený návrh rozpočtu na rok 2022 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. 
Pán starosta oboznámil prítomných so stanoviskom hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu a k
návrhu viacročného rozpočtu obce. 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. 8/
Správa  nezávislého  audítora  ku  konsolidovanej  účtovnej  závierke  k     31.12.2020  
a     overenie súladu konsolidovanej výročnej správy k     31.12.2020  
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
Pán starosta prečítal názor audítorky zo správy na audit obce. Správa audítorky 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 kúpno-predajnej zmluvy
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
Pán starosta uviedol, že dohodnutá kúpna cena bola 2 000 €, je potrebné počkať na 
vyhotovenie znaleckého posudku. Poslanci Obecného zastupiteľstva sa dohodli na tom, aby v 
kúpnej zmluve bolo uvedené aj predkúpne právo v prospech predávajúceho.

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/
Rôzne
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce



Pán starosta uviedol, že nemôže podať projekt na Zlepšenie prístupu MRK k pitnej vode v 
obci Slatina, nakoľko SPP distribúcia, a.s. zaslala nesúhlasné stanovisko k vybudovaniu. Je 
potrebné spraviť vytýčenie plynárenských zariadení. 

K bodu č. 11/
Všeobecná diskusia
Predkladá:     Arpád Bazsó, starosta obce
Nikto nemal pripomienky.

K bodu č. 12
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. 13/
Záver 
Starosta obce  konštatoval, že program rokovania XIV. 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                                                     …………………………………
 


