
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO
zápisnica z XVII. zasadnutia OZ v Slatine, konaného dňa 17. októbra 2022

Dátum a miesto konania:
17.10.2022, 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: Attila Szabó, 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./  Prejednanie žiadosti o spoluprácu pri realizácií projektu ,, Osadenie lavíc a revitalizácia 
       cintorína v Slatine “
 6./  Správa o výsledkoch inventarizácie a o stave majetku obce k 31.12.2021
 7./  Rôzne
 8./  Všeobecná diskusia
 9./  Schválenie uznesenia
10./ 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
Attila Szabó- 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/
Prejednanie žiadosti o     spoluprácu pri realizácií projektu ,,Osadenie lavíc a     revitalizácia  
cintorína v     Slatine     “  
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
Pán starosta oboznámil prítomných so žiadosťou, ktoré podalo Občianske združenie sv Jána
Nepomuckého  v Slatine  na  predfinancovanie  projektu  ,,Osadenie  lavíc  a revitalizácia
cintorína  v Slatine”.  Občianske  združenie  žiada  obec  o  spolupôsobenie  a  to  formou
predfinancovania akcie po dobu refundácie prostriedkov a to od termínu uhradenia faktúry
dodávateľovi prác po ukončení realizácie, po obdržaní finančných prostriedkov schválených
od Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Jedná sa o sumu 2543,10 €.

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/
Správa o výsledkoch inventarizácie a o stave majetku obce k 31.12.2021
Predkladá: Ing. Andreas Pecsérke, predseda inventarizačnej komisie
Proces inventarizácie sa začínal vydaním príkazného listu starostu na vykonanie riadnej 
inventarizácie majetku a záväzkov zo dňa 15.12.2021 k 31.12.2021 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 31.12.2021 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                   : 3 poslanci z celkového počtu 3 prítomných poslancov
PROTI            : nikto z prítomných poslancov
ZDRŽAL SA  : nikto z prítomných poslancov

K bodu č. 7/
Rôzne
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
Pán  starosta  sa  vyjadril  k  projektom  Zateplenie  obecnej  budovy  č.  29  v  obci  Slatina  a
Doplnenie  technickej  infraštruktúry  na  ZD Slatina.  Environmentálny  fond  žiada  od  obce
doplnenie projektov.

K bodu č. 8/
Všeobecná diskusia
Predkladá: Arpád Bazsó, starosta obce
Nikoto nemal pripomienky.

K bodu č. 9/
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. 10/
Záver 
Starosta obce  konštatoval, že program rokovania XVII. riadneho zasadnutia OZ bol 
vyčerpaný. Všetkým prítomným poďakoval za účasť a zasadnutie vyhlásil za ukončené.
                                                                                                             
                                                        
                                                                                              
                                                                                                    Arpád Bazsó
                                                                                                    starosta obce 

Overovatelia zápisnice :
                                               
    Valéria Pečérková                                         …………………………………..
                                                 
    Attila Szabó                                                    ..………………………………...



Zapisovateľka:
Anikó Barborášová                                                 …………………………………………..
 


