
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO
zápisnica z XVI. zasadnutia OZ v Slatine, konaného dňa 29. júna 2022

Dátum a miesto konania:
29.06.2022, 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./  Rozbor hospodárenia obce za rok 2021 a schválenie záverečného účtu obce za rok 2021
 6./  Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Slatina za rok 2021
 7./  Schválenie úveru
 8./  Schválenie zmien rozpočtu obce Slatina rozpočtovým opatrením
 9./  Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke k 31.12.2020 a 
       overenie súladu konsolidovanej výročnej správy k 31.12.2020
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
Valéria Pečérková - 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/
Rozbor hospodárenia obce za rok 2021 a schválenie záverečného účtu obce za rok 2021
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
                   Ing. Ildikó Sťahulová, hlavná kontrolórka obce
Pán starosta uviedol stručný opis záverečného účtu obce za rok 2021, ktorý 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. 6/
Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Slatina za rok 2021
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
                   Ing. Ildikó Sťahulová, hlavná kontrolórka obce
Pani hlavná kontrolórka sa vyjadrila k celoročnému hospodáreniu obce. Na základe kontroly 
hospodárenia obce a výkazov zostavených k 31.12.2021  predložila svoje stanovisko. Ďalej 
uviedla, že obec Slatina v roku 2021 hospodárila na základe schváleného rozpočtu. Rozpočet 
obce na rok 2021 bol schválený uznesením OZ č. 96/OZ-XII/24.05.2021 ako prebytkový pri 
celkových príjmoch vo výške 157.161 €, celkových výdavkoch vo výške 145.918 € 
a prebytku v sume 11.243 €. Rozpočet obce bol v priebehu roka zmenený raz a to uznesením 
č. 105/OZ-XIII/11.10.2021.Po vykonanej zmene rozpočet obce zostal prebytkový pri 
celkových príjmoch v sume 184.308 €, výdavkoch vo výške 166.408 € a prebytku v hodnote 
17.900 €. Výsledok rozpočtového hospodárenia obce Slatina za rok bola účtovná strata 
v sume: -271,75 €. Návrh záverečného účtu obce Slatina za rok 2021 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 2021 schváliť bez výhrad za predpokladu rešpektovania 
pripomienok k záverečnému účtu. Pán starosta odporúčal Obecnému zastupiteľstvu prijal 
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. 7/
Schválenie úveru
Pán starosta informoval prítomných, že sa dokončujú práce v cintoríne pre projekt: Výstavba 
a rekonštukcia miestnych komunikácií v areáli cintorína v Slatine. Musí sa počkať na 
Pôdohospodársku platobnú agentúru, kým schvália verejné obstarávanie. Obec musí vziať 
úver, aby mohla uhradiť faktúry dodavateľovi. Pán starosta požiadal Obecné zastupiteľstvo o 
schválenie čerpania úveru.

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/
Schválenie zmeny rozpočtu obce Slatina rozpočtovým opatrením
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
Pán starosta uviedol stručný opis zmeny rozpočtu. Zmeny rozpočtu sú zahrnuté do 
rozpočtového opatrenia č. 8, ktoré 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/
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. 10/
Rôzne
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
Pán starosta informoval prítomných o voľbách do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 
29.10.2022. Je potrebné určiť volebný obvod pre voľby do orgánov samosprávy obcí pre obec
Slatina. Pán starosta požiadal Obecné zastupiteľstvo o jeho schválení.

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

Určuje sa počet poslancov OZ na nasledovné volebné obdobie. Pán starosta požiadal Obecné 
zastupiteľstvo o jeho určení a hlasovaní.

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

Určuje sa aj úväzok starostu na nasledovné volebné obdobie. Pán starosta preto požiadal 
Obecné zastupiteľstvo o jeho určení a hlasovaní.

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/
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 XVI. riadneho zasadnutia OZ bol 
vyčerpaný. Všetkým prítomným poďakoval za účasť a zasadnutie vyhlásil za ukončené.
                                                                                                             



                                                        
                                                                                              
                                                                                             
                                                                                              Arpád Bazsó
                                                                                              starosta obce 

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

Zapisovateľka:
Anikó Barborášová
 


