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Zápis č. 05/2016 

z plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Slatinské Lazy, 

konaného dňa 25. 08. 2016 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:  

 Ing. Peter Harbut – poslanec 

 Ing. Jozef Mikulčík – poslanec 

 Ing. Patrik Žitník – poslanec 

 Jana Stanková – poslankyňa 

 Pavlenda Milan – poslanec  

Ostatní prítomní: 

 Ing. Ivan Sivok – kontrolór  

Ospravedlnený:  

 Fojtíková Erika, Stanecká Anna 

 

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

a programu 

2. Správa o činnosti 

3. Príprava akcie „Lazovská Sobota“ 

4. Diskusia 

5. Záver 

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

komisie a programu 

 

- zasadanie Obecné 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. Peter HARBUT 

- Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Milan PAVLENDA a Ing. Jozef 

MIKULČÍK. 

-  

2. Správa o činnosti 

- žiadosť na rekonštrukciu kultúrneho domu je podaná na Ministerstve hospodárstva, doposiaľ 

nám neprišla odpoveď.  

- obec už má stavebné povolenie na chodník Lohyňa, čakáme na vyhlásenie výzvy aby sme 

ho mohli podať, no momentálne nie sú žiadne výzvy na ministerstve.  
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- dňa 24. 08. 2016 sa konalo výberové konanie na post riaditeľa  základnej školy. Prišla iba 

jedna žiadosť a to od terajšej pani riaditeľky Ing. M. Hozlárovej.  Zasadala komisia a tento 

post sa pani riaditeľke predlžuje na ďalších 5 rokov. Pani starostka pozve pani Hozlárovú na 

budúce zasadanie OZ, aby predstavila svoje vízie na lepšie fungovanie Základnej školy.  

- pani starostka poslala poslancom a poslankyni cenové ponuky od 3 dodávateľov na 

autobusové zastávky. Posledná ponuka je od stolára Maroša Chudíka , ktorý má v našej obci 

aj chatku a navrhol aj nový typ zastávky.  Suma za zastávku je od 1 200,- € - 1 500,- €. 

Cenová ponuka od pána Hanesa je cca 2 900,- € za zastávku. OZ sa rozhodlo, že chce vidieť 

cenové ponuky na oba typy autobusových zastávok. Väčšine členov OZ sa páči typ drevenej 

zastávky ako je v susednej obci V. H. Kalinka.  

- pani starostka informovala poslancov, že z MF sme dostali financie na opravu chodníkov  

preasfaltovaním vo výške 6 000,- €, žiadali sme 8 000,- €- Zo zákona nám vyplýva povinnosť  

spolufinancovania vo výške 10 %. Pani starostka navrhuje, aby obec dofinancovala 1000, -€, 

aby sa urobili chodníky v celej dĺžke  a v septembri by sa mohli začať opravovať.  

- už je preložený rozvádzač verejného osvetlenia zo záhrady p. Badinku na vedľajší stĺp, na 

ktorý je prístup z miestnej komunikácie. Potrebujeme vymeniť ešte jednu rozvádzaciu skriňu  

a to u Bahýľov s.č. 27 a budeme mať vymenené všetky – je ich sedem. Pri rekonštrukcii došlo 

i k zlúčeniu odberných miest a tým pádom sa zruší jedno odberné miesto pri s.č. 141.  Tým, 

že obec zrekonštruovala  verejné osvetlenie, vymenili sa lampy za ledkové už nepotrebujeme  

ani také silné ističe. Tie sú už vymenené súčasne so skrinkami, ale treba ešte doložiť ku 

každej RVO revízne správy. Tie už zadala pani starostka vypracovať. 

-  obec žiadala z VÚC Ban.Bystrica dotácie na kroje pre deti cca 3000,- € ale poskytli nám iba 

1 500,- €, k čomu budeme musieť doložiť spoluúčasť vo výške 10 %, takže kroje sa nakúpia 

za 1650,-€. 

- obec má problém s aktivačnými pracovnými silami. Teraz momentálne cez  ÚPSVaR, môžu 

ísť iba tí, ktorí majú hmotnú núdzu, ale takých máme málo a všetkých zamestnávame. Ďalej 

máme problém so silou do školskej kuchyne a upratovačku. Bude sa to musieť riešiť 

dohodami. Poslanec Ing. Žitník sa spýtal pani starostky, že koľko vyjde platiť zamestnanca na 

dohodu. Pani starostka mu odpovedala, že mesačne s odvodmi vyjde jeden pracovník cca 

300,- €, škola potrebuje 2 zamestnancov takže t. j. 600,- €. Týchto zamestnancov by musela 

platiť obec, lebo škola na to nemá financie.  

- obec zakúpila 3 fotopasce. ZMOS nám vyšiel v ústety a dodávateľ nám poskytol 10 % 

zľavu. Jedna fotopasca stála 160,- €. Budú namontované hlavne pri zbernom dvore, lebo tam 

je problém, stále tam niekto nosí rôzny odpad.  

- poslanec Ing. Peter Harbut sa spýtal pani starostky či je to pravda, že vykradli sklad náradia 

pre aktivačných pracovníkov. Pani starostka mu odpovedala, že je to pravda. Obec to rieši cez 

políciu a poisťovňu a tam tiež chce dať namontovať fotopascu. 

 

3. Príprava akcie „Lazovská Sobota“  

- termín tejto akcie by bol na 03. 09. 2016, bol zvolený kvôli mladším futbalistom. V túto 

sobotu by odohrali 1. zápas v jesennej sezóne. Akcia zahŕňa tradičné podujatia ako sú  

kosenie v doobedňajších hodinách, futbal mladších žiakov, futbalový turnaj 3 obci, súťaže pre 

deti, kultúrne vystúpenie žien a detí, zapálenie symbolickej vatry a ako hostí by sme privítali 

Donských kozákov. O občerstvenie je postarané príde p. Nagy zo Zvolenskej Slatiny. Ženy by  
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pripravili guľáš. Pre deti by bolo vhodné zabezpečiť párky, lebo nie každé dieťa zje guľáš. 

Párky sa osvedčili aj v susedných obciach ako varianta pre deti. Bolo by potrebné zabezpečiť 

nejaké ceny pre futbalistov a deti, takže by bolo vhodné osloviť nejakých sponzorov.  

Poslanec Ing. Harbut poznamenal, že treba vyhlasovať obec. rozhlasom častejšie, aby bolo 

dostatočne propagovaná akcia. Pani starostka poprosila o pomoc OZ, aby táto akcia 

prebiehala v pohode.  Pani starostka oslovila pána poslanca Ing. Harbuta, či aby sa postaral 

o ozvučenie celej akcie. Poslanec Ing. Harbut prisľúbil, že sa o ozvučenie postará. Požiarny 

dozor navrhol veliteľ DH Miroslav Tereň, aby bol nahlásený Ing. Patrik Žitník. Pán poslanec 

povedal, že má v tomto čase výcvik a môže sa dostaviť len okolo 19:00 až 20:00 hod. Od 

pána Žitníka pani starostka žiadala, aby bol tam dovtedy pokiaľ nedohorí vatra kvôli 

bezpečnosti. Nato pán poslanec povedal, že on tam do budúceho rána nebude a s ním nech ani 

pani starostka  nepočíta.  

 

4. Diskusia 

- pani starostka informovala že treba aktualizovať protipovodňový plán obce. Obsah sa 

nemení, len sa upravili adresy a telefónne čísla kontaktných osôb a komisií. Máme ho 

pripravený a je ho potrebné  poslať na Okresný úrad krízového riadenia v Detve. PP sa 

prijíma vo forme smernice a je potrebné dať do uznesenia, že ho berieme do na vedomie.  

- konalo sa sedenie  ohľadom obnovenia internetovej stránky s pánom Ing. Tarabom 

správcom domény www.lazy.sk . Poslanec Ing. Žitník poznamenal, že sedenie sa konalo 

ale pani starostka bola neprítomná, tak sa v podstate nijako nedohodlo. Pán Ing. Taraba 

prisľúbil, že do konca roka 2016 vytvorí novú stránku obce, t.j. nová štruktúra a vzhľad 

stránky. 

- pani starostka navrhla finančnú odmenu pre trénera mladších žiakov Ing. Dorota vo výške 

300,- € až 400,-€. Po tomto návrhu sa rozprúdila dlhšia diskusia na túto tému. Ing. Žitník 

navrhol, aby sa táto téma riešila do budúcna komplexne. Na koniec sa uznesenie neprijalo 

lebo sa OZ nezhodlo na výške odmeny. 

- pán poslanec Ing. Žitník poznamenal, že sa mu program akcie Lazovská sobota páči. 

Prijal by, aby sa konalo viac akcií menších ako len jedna cez rok a to celodenná.  

 

5. Záver 

Keďže program 5. 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 09. 09. 2016  

 

Zapísala: Anna Stanecká  

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Jana STANKOVÁ     ................................................ 

 

Ing. Peter HARBUT  ............................................... 

http://www.lazy.sk/

