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Zápis č. 03/2016 
z plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Slatinské Lazy, 

konaného dňa 05. 05. 2016 
 

___________________________________________________________________________ 

Prítomní:  
• Ing. Peter Harbut – poslanec 
• Ing. Jozef Mikulčík – poslanec 
• Ing. Patrik Žitník – poslanec 
• Jana Stanková – poslankyňa 

 
Ostatní prítomní: 

• Ing. Ivan Sivok – kontrolór  
• Anna Stanecká – zapisovateľka  

 
Ospravedlnený:  

• Erika Fojtíková  – ekonómka  
Program: 
 
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, a overovateľov zápisnice a schválenie návrhovej 
komisie a programu 
2. Správa o činnosti, kontrola úloh predchádzajúcich zasadnutí 
3. Registratúrny poriadok 
4. Elektro merač od Kalinky 
5. Výber typu autobusovej zastávky 
6. Futbalové družstvo dospelých, pre jednanie záujmu 
7. Vysporiadanie pozemkov pod futbalovým ihriskom 
8. Pre jednanie škody v osade Bartkovci 
9. Diskusia 
10. Záver 
 

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie návrhovej 
komisie a programu 

 
Zasadanie Obecného zastupiteľstva v Slatinských Lazoch otvorila a viedla Ing. Darina 
Hroncová, starostka obce. V úvode privítala poslancov Obecného zastupiteľstva a ostatných 
prítomných a skonštatovala, že Obecné zastupiteľstvo v Slatinských Lazoch je spôsobilé 
rokovať a uznášať sa.  

 
Za zapisovateľku bola určená Anna STANECKÁ  
Overovatelia zápisnice boli určení Jana STANKOVÁ a Ing. Patrik ŽITNÍK 
Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci  Milan PAVLENDA a Ing. Jozef MIKULČÍK 
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2. Správa o činnosti, kontrola úloh predchádzajúcich zasadnutí 
Pani starostka Ing. Darina Hroncová informovala Obecné zastupiteľstvo o vykonaných 
prácach v obci za posledné obdobie.  
 

• Vykonala sa oprava ciest v častiach Kurčíkovci (popod chatky), do Výbohov a 
k Pirošovi. Okolo týchto ciest sa urobili rigoly, priepusty a čelá na spomínané 
priepusty. Priepusty sa ďalej urobili na Psici k pani Balounovej,  na Lohyni a pri ceste 
k bývalým Kurčíkovcom. Urobili sa aj opravy výtlkov a to na Lohyni  a vyasfaltovala 
sa časť cesty čo vedie do Výbohov. Všetky tieto úpravy robila vysúťažená firma 
Lesostav stred s.r.o, Zvolen. 

 
• Pani starostka oslovila aj Regionálnu správu ciest ohľadom  vybitej cesty III.triedy  na 

Lohyni smerom na Kalinku a už to dali to poriadku.  
 

• V osade Bahýľovci sa vyskytla porucha na vodovode, ktorá sa  bola napokon pri 
hydrante. V dnešnej dobe je problém nájsť firmu na výkopové práce a vodárenské 
práce. Oslovili sme viaceré firmy ale boli zaneprázdnené. Firma Lesostav Stred 
Zvolen nám pomohla i s výkopovými prácami, aby sa porucha mohla opraviť. 
Samotnú poruchu vykonala fy Vodomont, s.r.o., Zvolen. 

 
• Vymenili sa rozvádzacie skrinky na verejné osvetlenie. Na minulom zasadaní bolo 

Obecné zastupiteľstvo informované, že obec dostala finančné prostriedky z MF SR. 
Rozvádzacie skrinky (6ks) sa vymenili vysúťaženou firmou Eldoto a. s. prevádzka 
Zvolen. Táto firma nám vymenila aj lampy verejného osvetlenia,  ktoré boli nahlásené 
od občanov a rozšírila sa sieť VO o jednu lampu v osade Jombíkovci. Táto istá firma 
nám robí aj opravy obecného rozhlasu. Museli sme dať opraviť aj rozhlasové hniezda, 
nakoľko boli nefunkčné, už sú skoro všetky opravené až na 2 ks.  

• Ďalej sa vykonala prekládka obecného rozhlasu pri pošte k osade H.Chovancovci. 
V tej časti nebol obecný rozhlas preložený a už to bolo nutné lebo tie stĺpy boli už na 
spadnutie.  

 
• Odpisovala sa aj voda a už sú urobené faktúry,  ktoré boli doručené spolu s daňovými 

výmermi.  
 

• Vykonala sa oprava povrchu multifunkčného ihriska, lebo celý koberec bol posunutý. 
Firma Sport Service, s.r.o, ktorá ihrisko realizovala sa pokúsila koberec umelej trávy  
natiahnuť, čo sa im čiastočne podarilo a na zvyšnú časť vložili  a vlepili  pás široký 
cca 20 cm umelého koberca. Bolo nám povedané,  že sa trávnik posunul kvôli spádu 
ihriska. Spád ihriska je ale pre nás dobrý, lebo už o hodinu po napršaní sa dá na 
ihrisku hrať. Zatiaľ nám to zobrali ako reklamáciu aj keď podľa nich to nie je ich vina. 
Ihrisko je plne využívané, chodia tam zo školy, družiny, z krúžkov, deti a dospelí vo 
voľnom čase.  
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• Na MF SR obec podala žiadosť o opravu asfaltových chodníkov a to pred školou, 
popred poštu až k Horným Chovancom.  Keď na tú opravu dostaneme finančné 
prostriedky,  tak by sme to opravili. Doposiaľ Obecnému úradu nie je známy 
výsledok,  pravdepodobne to ešte nehodnotili.  

 
• Čo sa týka chodníka Lohyňa je na zavkladovaní na KU kúpna zmluva na  pozemky. 

Bez toho sa nemôže p. starostka pohnúť ďalej.  Na časť, ktorá je v Slovenskom 
pozemkovom fonde  sme dali zapísať vecné bremeno, až potom môže pani starostka 
začať vybavovať stavebné povolenie.  

 
• Na chodník Šutňová sa robí geometrický plán, keď  bude urobený, tak oslovíme 

vlastníkov, ktorých pozemky zasahujú do chodníka a budeme s nimi jednať.  
 

3. Registratúrny poriadok  
Registratúrny poriadok bol p. poslancom a p. poslankyni poslaný na ich e-mailové adresy na 
preštudovanie. Je to rozsiahly dokument, ktorý potrebujeme prijať vo forme smernice. K RP 
bola podaná jedna pripomienka zo strany poslanca Ing. Harbuta. Budeme sa ju snažiť 
zapracovať do predloženého návrhu RP. 
 

4. Elektro merač od Kalinky 
V minulom období p. starostka informovala OZ , že boli podnety od občanov na umiestnenie 
elektromerača rýchlosti od susednej obce V. H. Kalinka. Bolo by vhodné ho nainštalovať za 
tých istých podmienok ako tie 2 predchádzajúce, čo sú pri vstupe do dediny a v osade Dolný 
Chovancovi. Pán poslanec Ing. Žitník sa informoval či sú na to financie. 
Pani starostka odpovedala že financie sa nájdu, nakoľko je to na zvýšenie bezpečnosti 
občanov.  
 

5. Výber typu autobusovej zastávky 
Pani starostka informovala , že je potrebné aby OZ sa rozhodlo o typu autobusovej zastávky, 
ktorú by sme umiestnili na Klokočskom otočisku. Mal by to byť taký typ, aby sme potom 
mohli vymieňať aj ostatné zastávky. Pani starostka poslala v e-mailoch na posúdenie typ 
drevenej  autobusovej zástavky, ktorý bol navrhnutý pri projektoch Podpoľanie so znakom 
Podpoľania. V rámci e-mailu bola odoslaná aj fotka ako príklad zastávky zo susednej obce V. 
H. Kalinka. Pani starostka zadala vypracovanie cenovej ponuky p. Hanesovi Slat.Lazy  a p. 
Strelcovi, fy Asta s.r.o. Vígľaš. Zatial cenové ponuky nemá. Má cenovú ponuku na inú 
katalógovú zastávku v hodnote 1600 € /bez dopravy a montáže/,  ktorej typ bol tiež zaslaný 
poslancom. Pána Ing. Žitníka zaujímajú presné cenové ponuky a či boli na to vyčlenené 
finančné prostriedky v rozpočte na tento rok. Pani starostka odpovedala,  že boli plánované 
len na jednu a to 2 000 €,  ktorú obec potrebuje vybudovať, ostatné sa v tomto roku meniť 
nebudú. Treba však vybrať jednotný typ zastávky, ktorý sa použije aj v budúcnosti. Cenové 
ponuky budú preposlané poslancom hneď, len čo ich pani starostka dostane.  
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Pán Ing. Harbut sa vyjadril, že by mali byť drevené kvôli charakteru obce. Na realizáciu 
výroby a výstavby autobusovej zastávky by mal byť niekto tunajší. Po rozprave o výbere typu 
zastávky sa OZ zhodlo na tom, že by mala byť drevená autobusová zastávka.  

 
6. Futbalové družstvo dospelých, prejednanie záujmu 

     Pani starostku oslovil manažér futbalového klubu MFK Vígľaš Pstruša Marek Pavlenda 
a Peter Jamrich –tréner. Majú  záujem vytvoriť „B“ družstvo dospelých , ale nemajú kde hrať. 
Nakoľko sú hráčmi  aj naši občania a občania susedných obcí, mali by záujem hrať a trénovať 
na našom futbalovom ihrisku. Tento zámer prišiel prezentovať na plenárne zasadnutie 
Marek Pavlenda. Informoval OZ o tom , že momentálne hráva klub MFK Vígľaš – Pstruša na 
ihrisku v Pstruši, ale je vysoký počet hráčov. V obci Slatinské Lazy by sa hral futbal mužov 
ale pod hlavičkou  MFK Vígľaš – Pstruša „B“. Hrávalo by sa v Slatinských Lazoch, teda 
všetky domáce zápasy B-čka a tréningy.  Žiadajú od obce Slatinské Lazy, aby poskytla 
finančnú podporu aj úpravu ihriska (kosenie, hnojenie, siete atď.) Obec nebude musieť platiť 
celú sumu nákladov spojených so súťažou, ale iba paušál za rozhodcov a štartovné.  
 Ing. Patrik Žitník sa informoval koľko to bude obec stáť a zároveň od p. starostky chcel 
Vedieť,  kto kosí a koľko platí obec za kosenie futbalového ihriska.  
Manažér MFK Vígľaš Pstruša Marek Pavlenda OZ upresnil kompletnú sumu na sezónu a tá 
je 1500,- (paušál) + 100.-  (štartovné) za II. triedu. 1 600,-€ . Pani starostka odpovedala, že 
kosí Milan Hronec a Milan Bahýľ, obec im prepláca PH do kosačky a preplatila im aj 100,- € 
na opravu kosy, lebo bola rozpadnutá. Ďalej sa Ing. Žitník  opýtal,  kde je obecná motorová 
kosačka a prečo sa s ňou nekosí futbalové ihrisko. Pani starostka odpovedala že ju má pán M. 
Konôpka, kosí na nej cintorín, okolo bytoviek a školské ihrisko. Záber kosačky je primalý 
na pokosenie futbalového ihriska a jeho pokosenie by trvalo pridlho.  
Poslanec Ing. Žitník poznamenal, že títo ľudia sa starajú o ihrisko dobrovoľne iba kvôli tomu 
že ich deti hrávajú futbal za mladších žiakov. Pán poslanec naznačil,  že títo ľudia čo sa 
starajú o ihrisko budú potom žiadať nejakú finančnú  náhradu, keď na futbalovom ihrisku už 
nebudú hrať len mladší žiaci ale aj MFK Vígľaš Pstruša. Pani starostka odpovedala, že s tým 
sa musí počítať, že to potom už nebudú robiť zadarmo. Po diskusii s Marekom Pavlendom sa 
prešlo na hlasovanie. 
 
 

7. Vysporiadanie pozemkov pod futbalovým ihriskom 
Obec nemá vysporiadané pozemky pod futbalovým ihriskom a tak pani starostka oslovila 
dotknuté osoby s ponukou výmeny obecných pozemkov, ale oslovení vlastníci nemali o to 
záujem. Mali by záujem len o odpredaj za cenu 1,50 €/m2  až 2,50€/m2 . Ing. Harbut sa 
vyjadril,  že sú to vyhodené peniaze a radšej môžeme priamo podporiť futbalistov s tým že im 
zafinancujeme striedačky , ktoré stoja oveľa menej peňazí ako tie pozemky. 

Ing. Žitník je toho názoru , že by lepšie bolo keby sa zrekonštruovala budova futbal. štadióna 
a ďalej sa informoval, či bežia nejaké výzvy od štátu na tento účel. Pani starostka odpovedala, 
že áno budú na jeseň tohto roku aj na rekonštrukcie obecných budov, čo je aj futbalových 
štadión. OZ sa zhodlo na tom,  že to nebude obec riešiť lebo na to nemá finančné prostriedky, 
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keďže sa jedná o značné výmery/cca 12000 m2/ aj keď by to bolo potrebné mať pozemky vo 
vlastníctve.  
 

8. Pre jednanie škody v osade Bartkovci 
Pani starostka bližšie informovala OZ o postupe riešenia sťažnosti zo strany pani 
Výbošťokovej. Pani Výbošťoková oslovila Obecný úrad, s tým že jej vznikla škoda zimnou 
údržbou na plote. Obecný úrad komunikoval s p. Výbošťokovou od minulého roka. Škoda 
vznikla v období 2014/2015. Pani starostka sa vtedy bola pozrieť a nevidela žiadnu škodu. 
Obecný úrad oslovil aj p. Martina Chovanca, čo vykonáva v obci zimnú údržbu a nie si je 
vedomý o vzniknutej škode na plote pani Výbošťokovej.  
Ďalší problém so strany p. Výbošťokovej je ten, že sused z druhej strany cesty nanosil zeminu 
na svoj pozemok vo výške cca 2m. Momentálne sa tá zemina zosúva na prístupovú cestu. P. 
Výbošťoková si na vlastné náklady zavolala geodetov a tí zistili, že cesta je zúžená od 
susedovej strany. Teda že zemina 1,5 m zasahuje do cesty. Pán poslanec Ing. Žitník je toho 
názoru,  že keď sa cesta udržiava a škoda vznikla pri údržbe tak obec by mala škodu preplatiť. 
Ďalej navrhuje,  aby sa išlo zdokumentovať a osloviť dotyčného pána suseda, aby vybudoval 
murovaný plot, ktorý by zabránil ďalšiemu zosúvaniu pôdy na cestu.  
     Pán poslanec Ing. Mikulčík sa vyjadril že s p. Výbošťokovou nie je v obci žiaden problém, 
dane má vždy načas zaplatené, tak by sa jej mala škoda preplatiť.  
     Pán poslanec Ing. Harbut sa vyjadril k nanosenej zemine, že obec ho môže iba napomenúť, 
ale riešiť si pozemkové veci musí p. Výbošťoková sama s daným susedom.  

 
9. Diskusia 
 Pani starostka informovala, že na Obecný úrad prišla žiadosť od občana Pavla Bartka, 

Slatinské Lazy 143 na odkúpenie nefunkčnej kosačky MF40. Pani starostka 
poznamenala ,  že k tej kosačke je k dispozícii nová kosa v hodnote 30,- € a samotná 
kosačka je bez hodnoty. Poslanci sa zhodli na tom, že by sa mala predať za 
symbolickú cenu teda 32,- € . Prítomný občan p. Badinka sa ozval, že prečo neboli 
o predaji kosačky informovaní aj ostatní občania. Pánovi Badinkovi bolo odpovedané 
že sám p. Pavel Bartko podal žiadosť o odkúpenie a nie obec vyzvala jeho 
o odpredaní. Pánovi Badinkovi bolo dané za pravdu a teda bude vyhlásené ponukové 
konanie na odpredaj kosačky. Pani starostka požiadala, aby bolo v zápise 
poznamenané že v ponuke na predaj je nefunkčná kosačka MF40 v min. hodnote 30,- 
€ a ponuka bude vyvesená na verejnej tabuli a na web stránke obce  2 týždne.  

 
 Občianka p. Hazlingerová sa informovala o stĺpe pred ich domom,  či ten stĺp môžu 

odpíliť alebo stĺp dá odpíliť obec. Ešte sa informovala,  či môže osloviť policajný zbor 
aby častejšie kontrolovali rýchlo idúce autá pri osade Dolní Chovancovi. Pani 
starostka odpovedala, že niektoré stĺpy už obec dala odpíliť a aj tento stĺp v najbližšej 
dobe bude spílený. Policajný zbor  má právo osloviť každý občan.  

 Pani Hazlingerová sa spýtala že ako funguje osvetlenie, lebo ešte pred týždňom bolo 
o 17:30 rozsvietené v osade Žlnkovci. P. starostka povedala, že sú tam namontované 
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automatické snímače, ktoré regulujú zapaľovanie a zhasínanie svetiel podľa 
stmievania a svitania.  

 
 Občan pán  Badinka sa sťažoval na nepresné ohlasovanie elektrikárskych prác 

vykonávaných SSE a. s. osade Dolní  Chovancovi. Páni s elektrárni mu nastrihali malé 
kúsky káblov do nepokosenej trávy a kto uhradí škodu , keď mu nejaké zviera 
zdochne zo zožratia tých kúskov kábla. Ďalej kde má zaniesť pokosenú trávu s tými 
kúskami kábla.  Pani starostka sa vyjadrila k problému, na ktorý sa občan sťažoval. 
V jeho dvore je elektrický stĺp-transformátor s elektrikárskou skriňou a taktiež 
aj s rozvádzacou skrinkou na verejné osvetlenie. Teraz bolo oznámené a vyhlásené, že 
bude odpojená elektrická energia. Obec oznámila občanom a aj občanovi Badinkovi 
presne to, čo SSE zaslali mailom /čo aj vytlačila a predložila poslancom/. Starostka 
nemá odkiaľ,  ani prečo  vedieť, čo budú elektrikári robiť na svojich zariadeniach. 
Toto si musí pán Badinka riešiť priamo s nimi. Čo sa týka rozvádzača na verejné 
osvetlenie, ten bude premiestnený na iný elektrický stĺp kvôli neprestajnému 
sťažovaniu sa občana. Ďalej obec bude občana pána Badinku osobitne informovať 
sms- kou o vykonávaní prác na elektrickom stĺpe, pokiaľ to bude vedieť. 

 
 Pán poslanec Ing. Žitník poprosil hlavného kontrolóra p. Ing. Sivoka aby urobil 

zostavu ako sa plnili uznesenia a koľko z nich sa splnili. Ďalej požaduje na budúcom 
OZ percentuálny pomer súm vyplatených na faktúry (čo sa zverejňujú) a súm, ktoré sú 
vyplatené v hotovosti na pokladničné doklady,  ktoré sa nezverejňujú. 

 
 Ing. Patrik Žitník sa opýtal p. starostky či zaplatila škodu ktorá vznikla v minulom 

období. Pani  starostka odpovedala, že škodu nezaplatila, lebo to za škodu ani 
nepovažuje.  

 
 

10. Záver 
 Keďže program 3. zasadnutia OZ bol vyčerpaný a nikto z prítomných už nemal žiadne 
pripomienky, dotazy, ani doplňujúce návrhy, pani starostka poďakovala všetkým za účasť na 
tomto zasadnutí a OZ ukončila. 
 
V Slatinských Lazoch, dňa 16. 05. 2016  
Zapísala: Anna Stanecká  
 

 
Overovatelia zápisnice:  

Jana STANKOVÁ: .................................... 

Ing. Patrik ŽITNÍK: ................................... 


