
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO
zápisnica z XV. zasadnutia OZ v Slatine, konaného dňa 30.marca 2022

Dátum a miesto konania:
30.03.2022, 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, Andreas Pecsérke

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. 2021
 6./  Plán kontrolnej činnosti za I. polrok 2022
 7./  Prejednanie žiadosti – Agroslužby Kollárová s.r.o.
 8./  Prejednanie žiadosti o odkúpenie nehnuteľnosti
 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

Attila Szabó - 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/
Ročná správa o kontrolnej činnosti za rok 2021
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
                   Ing. Ildikó Sťahulová, hlavná kontrolórka obce
Hlavná kontrolórka obce predkladala plán kontrolnej činnnosti za rok 2021, 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 2021 tvorí prílohu zápisnice. Obecné zastupiteľstvo bralo na 
vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky.

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/
Plán kontrolnej činnosti za I. polrok 2022
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
                   Ing. Ildikó Sťahulová, hlavná kontrolórka obce
Hlavná kontrolórka obce predkladala plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022, 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 2022 bol v súlade so zákonom zverejnený. Plán kontrolnej činnosti 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.7/
Prejednanie žiadosti – Agroslužby Kollárová, s.r.o.
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
Pán starosta oboznámil prítomných so žiadosťou, ktorú podal žiadateľ Agroslužby Kollárová, 
s.r.o. so sídliskom Slatina 137 o zníženie nájomného od 01.03.2022 na 60 € z dôvodu 
otvorenia potravín na adrese Slatina 137, v prospech obec a občanov obce Slatina. Podľa 
hlavnej kontrolórky obec má právo polročne prehodnotiť náklady obce na nebytové priestory 
budovy so súp. č. 137 a navrhnúť novú cenu nájomného. 

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/
Prejednanie žiadosti o     odkúpenie nehnuteľnosti  
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
Pán starosta oboznámil prítomných so žiadosťou, ktorú podal žiadateľ Kliment & Fazekas, 
s.r.o. so sídlom Bratislava o odkúpenie časti nehnuteľného majetku obce Slatina pozemku 
parcela registra č. 2231/3 o výmere 79 m2, katastrálne územie Slatina, ktorý je zapísaný na 
liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Levice, katastrálnym odborom. Pán starosta
vyzval Obecné zastupiteľstvo o jej hlasovanie.

HLASOVANIE:
ZA                   : 0 poslancov z celkového počtu 4 prítomných poslancov
PROTI            : 3 poslanci z celkového počtu 3 prítomných poslancov 
ZDRŽAL SA  : nikto z prítomných poslancov

K bodu č. 9/
Rôzne
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
Pán starosta informoval prítomných o žiadosti o navrhnutie prísediacich na Okresnom súde 
v Leviciach. Prísediacich okresného súdu volí zastupiteľstvo v zmysle § 140 zákona. Za 
prísediaceho môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý spĺňa všetky predpoklady 
pre výkon funkcie prísediaceho ustanovené zákonom a týmto nariadením a ktorý má trvalý 
pobyt na území obce Slatina. Prísediaci sú zvolení na obdobie štyroch rokov. Za prísediaceho 
môže byť zvolený každý občan Slovenskej republiky, ktorý je spôsobilý na právne úkony, 
zdravotne spôsobilý na výkon prísediaceho, bezúhonný, jeho morálne vlastnosti dávajú 
záruku, že bude funkciu riadne vykonávať, v deň zvolenia dosiahol vek najmenej 30 rokov 
a súhlasí so svojou voľbou. Pán starosta informoval prítomných, že sa nikto neprihlásil 
z občanov na miesto prísediaceho na Okresnom súde v Leviciach.
Pán starosta dal na vedomie prítomným, že prijal návrh ochranných pásiem prírodných 
liečivých zdrojov v Dudinciach, prírodných minerálnych zdrojov v Santovke a v Slatine, ktoré



vydalo Ministerstvo zdravotníctva SR, Štátna kúpeľná komisia v Bratislave. Odborný návrh 
bol vypracovaný na základe výsledkov z realizácie geologickej úlohy.

K bodu č. 10/
Všeobecná diskusia
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
Nikto nemal pripomienky.

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 XV. riadneho zasadnutia OZ bol vyčerpaný.
Všetkým prítomným poďakoval za účasť a zasadnutie vyhlásil za ukončené.
                                                                                                             
                                                        
                                                                                              
                                                                                             
                                                                                              Arpád Bazsó
                                                                                              starosta obce 

Overovatelia zápisnice :
                                               
Andreas Pecsérke                                                        …………………………………..
Mária  Pečérkeová                                                      …………………………………..

Zapisovateľka:
Anikó Barborášová
 


