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Zápis č. 06/2016 
z plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Slatinské Lazy, 

konaného dňa 03. 11. 2016 
 

___________________________________________________________________________ 

 

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

 
 

Ostatní prítomní: 
• Erika Fojtíková - ekonómka 
• Anna Stanecká - zapisovateľka 

 
Ospravedlnený:  

• Ivan Sivok – kontrolór 
• Miroslava Hozlárová – riaditeľka ZŠ  

 
Program:  

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

2. Podanie správy o stave ZŠ v Slatinských Lazoch 
3. Prejednanie čerpania rozpočtu za I. polrok 2016 
4. Návrh na vysporiadania pozemkov 
5. Správa činnosti 
6. Príprava rozpočtu obce a VZN  
7. Diskusia 
8. Záver 

 
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, 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  
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- Overovatelia zápisnice boli určení Jana STANKOVÁ a Milan PAVLENDA 

 
- Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Ing. Patrik ŽITNÍK a Ing. Peter 

HARBUT. 
 

2. Podanie správy o stave ZŠ v Slatinských Lazoch 
Tento bod sa prekladá na budúce zasadanie Obecného zastupiteľstva, nakoľko sa pani 
riaditeľka Ing. M. Hozlárová z dôvodu choroby ospravedlnila.  

 
3. Prejednanie čerpania rozpočtu za I. polrok 2016 
Ekonómka obce Erika Fojtíková v krátkosti informovala poslancov a poslankyňu o čerpaní 
rozpočtu k 30. 06. 2016 a odpovedala na otázky pánov poslancov. Všetci poslanci mali 
materiál k dispozícii s časovým predstihom, bol im zaslaný mailovou poštou. Čerpanie 
rozpočtu zobrali na vedomie. 
 
4. Vysporiadanie pozemkov 
a) Pani starostka poslala poslancom list od Anna Bahýľovej, Banská Bystrica, v ktorej ponúka 
na odpredaj obci pozemky pod futbalovým ihriskom. Uvádza, že výmena pozemkov, ako to 
bolo navrhnuté starostkou obce jej nevyhovuje. Ponúkaná cena je min. 1,50 €/ m2.Poslanci 
viedli k tomuto bodu búrlivú diskusiu o tom, či je potrebné pozemky odkupovať, alebo nie. 
Poslanec Ing. Harbut sa vyslovil, že to bola zbytočná aktivita starostky, navštíviť vlastníčku 
a mohli sme to užívať naďalej tak ako doteraz. Podľa neho to budú vyhodené peniaze, lebo 
ihrisko slúži len pre 15 detí. Na to mu starostka oponovala, že máme v obci mnoho 
nevysporiadaným pozemkov a bolo by už dobré to začať riešiť. A tiež uviedla, že tu nejde len 
o 15 detí-futbalistov, ale aj o ich rodičov a ďalších priaznivcov futbalu, jedná sa o podporu 
určitej záujmovej skupiny. Taktiež bola vznesená pripomienka, že cena za trvalotrávny porast 
ako je vedené na liste vlastníctva menovanej je vysoká. Poslanci po dlhšej výmene názorov 
nie sú proti vysporiadaniu, ale zhodli sa na tom, že cena pozemku je vysoká. OZ poverili p. 
starostku, aby jednala o nižšej cene /m2 s pani Bahýľovou s tým že sa dohodnutá čiastka 
vyplatí s budúcoročného rozpočtu.  
 
b) OZ prejednalo odpredaj pozemku pre manž. Konôpkovcov Slat.Lazy č. 171 pri ich 
rodinnom dome. Väčšina poslancov s odpredajom nemá žiaden problém, keďže to už bolo raz 
schválené v roku 2008 a uznesenie je stále platné. Len je to potrebné dať do súladu so 
súčasným zákonom a k žiadosti je potrebné doložiť geometrický plán. Poslanec Ing. Žitník je 
však toho názoru, že by to malo ísť ponukovým konaním /kto dá viac/. Pani starostka mu 
oponovala, že sa jedná o pozemok, ktorý je súčasťou ich dvora a dlhodobo ho už využívajú 
a je tam zákonná možnosť im to predať podľa osobitného zreteľa, práve preto, aby žiadaný 
pozemok bol predaný práve im a nie niekomu inému, ktorý by im mohol robiť problémy. Vec 
nestojí tak, že obec ponúka pozemok do predaja, ale užívatelia si chcú dať do poriadku 
majetkové veci a obec by im mala vyjsť v ústrety. 
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5. Správa o činnosti 
Pani starostka obecné zastupiteľstvo v krátkosti informovala o nasledovných činnostiach ktoré 
obec vykonala sa posledné obdobie:  
 Asfaltový chodník na ktorý boli schválené peniaze s MF SR sa momentálne penetruje 

a nasledujúci deň sa bude dávať asfalt.  
 Na chodník Lohyňa máme už stavebné povolenie len obec čaká na vhodnú výzvu 

odkiaľ by sme mohli získať finančné prostriedky  
 Na kanalizáciu do osady Jombíkovci prebieha územné konanie a po ňom bude 

nasledovať  stavebné konanie 
 Autobusová zastávka sa bude dokončená zajtra v piatok, zatiaľ je urobená konštrukcia  
 Obec už má vymenené všetky rozvádzače VO, zároveň boli vymenené ističe za 

slabšie,  lebo v súvislosti s výmenou svietidiel za úsporné už nie je potrebné, aby sme 
platili za silnejšie keď nemusíme. Bolo to potrebné zmeniť aj dokladovo, k čomu sme 
museli dať vykonať revízne správy.  

 V súlade so zákonom o verejnom obstarávaní obec sa zapojila do spoločnej súťaže 
obcí Podpoľania na dodavateľa elektrickej energie. Súťaž vyhrala firma Energie2, a.s., 
Bratislava, takže od nového roku budeme mať nového dodávateľa na dodávku 
elektrickej energie. 

 Akcia Lazovská sobota a Deň úcty k starším, obidve akcie mali pozitívny ohlas medzi 
občanmi. V najbližších dňoch ideme pripravovať Uvítanie detí do života a poslednou 
akciu ktorú obec pripraví v tomto roku bude Mikuláš čo v tom koši máš?  

• Poslanec p. Ing. P. Žitník sa informoval o žiadosti na rekonštrukciu Kultúrneho domu. 
Pani starostka inf. poslanca Ing. Žitníka, že už sa začali žiadosti hodnotiť a doplňali 
sme požadované veci v rámci energetického posudku. Zatiaľ musíme čakať.  

• Ďalej sa spýtal koľko obec bude stáť rekonštruovanie  asfaltových chodníkov. Pani 
starostka na jeho otázku odpovedala že zhruba 8 000,- €. Pán poslanec Ing. Žitník nie je 
spokojný s opravou obrubníkov v rámci rekonštrukcie chodníkov, lebo za tieto peniaze nie je 
firma Lesostav, a. s.  schopná vymeniť všetky poškodené obrubníky.  

• Ďalej sa Ing. Žitník  informoval o naprojektovaní všetkých troch častí výstavby chodníkov 
v obci Slatinské Lazy na ktoré boli odsúhlasené finančné prostriedky. Pani starostka mu 
odpovedala, že zatiaľ je naprojektovaná výstavba chodník Lohyňa, na ktorý je už aj stavebné 
povolenia a ďalej chodník Šutňová, teda v takom poradí ako to občania požadovali. Tretia 
časť sa zatiaľ nedala naprojektovať .  

• Ďalšia otázka sa týkala kanalizácie na osade Jombíkovci, že v akom stave je táto realizácia. 
Pani starostka odpovedala, že na kanalizáciu je už vypracovaná projektová dokumentácia, 
prebieha územné konanie. Zatial nie je výzva, kde by sme žiadosť mohli predložiť. 

 
6. Príprava rozpočtu obce a VZN 

Pani starostka vyzvala pánov poslancov a pani poslankyňu, aby do budúceho 
zasadania OZ poslali návrhy, čo by malo byť zapracované do budúcoročného rozpočtu. Do 
15.12.2016 musí opäť zasadať OZ a prijať VZN a rozpočet obce,  aby boli tieto dokumenty 
platné od 1. januára 2017.  

Pani starostka informovala tiež o tom, že finančné prostriedky, ktoré neboli vyčerpané 
v tomto roku sa budú presúvať do budúcoročného rozpočtu, ako napr. financie, ktoré boli 
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naplánované na opravu oplotenia cintorína neboli postačujúce, tak sa táto položka bude 
musieť navýšiť, spolufinancovanie projektov, ktoré sa v tomto roku nerealizovali atď. 

Poslanec Ing. P. Harbut sa rozprával s Ing. J. Dorotom trénerom ml. fubalistov 
o finančnej odmene, ktorú mu obec chcela udeliť. P. Ing. J. Dorot s touto ponukou nesúhlasil, 
ale navrhol, aby obec poskytla financie na futb. potreby 1000,- €/ročne, ktoré si aj 
vydokladuje.  

Pán poslanec Ing. Žitník upozornil, že bude trvať na tom, aby bola obec v prebytku 
cca 10 000,-  € a tiež dotáciu vo výške 2000 € pre DHZ. 
 
7. Diskusia 
- p. Ing. P. Harbut navrhuje vyrúbať firme Lesostav, a. s. penále vo výške 0,25 % z dôvodu 
nedokončenia rekonštrukcie v stanovenom termíne. 
- pani starostka predniesla svoj návrh na obnovenie futbalového štadióna. Momentálne sa 
zrušila jedna výzva v rámci rozvoja vidieka, ale sa púšťa na obnovu športovísk. Je tam 
potrebná projektová dokumentácia. Pán Ing. Žitník sa spýtal, aké využitie bude mať futbalový 
štadión keď sa opraví. Pani starostka odpovedala, že je to účelová stavby a v prvom rade by 
mala súžiť na potreby športového vyžitia v obci a tiež by sa mohla prenajímať na rôzne 
spoločenské akcie. Páni poslanci Ing. Žitník a Ing. Harbut sa vyslovili, že podporia tento 
návrh iba vtedy, keď pani starostka príde so solídnym nápadom na využite futbalového 
štadióna, ktoré prinesie financie do obecnej pokladne.  
- Poslanec Ing. Žitník sa informoval, koľko stálo obec usporiadanie akcií Lazovská Sobota 
a koľko sa zaplatilo za vystúpenie Donským kozákom a koľko Deň úcty k starším. Pani 
starostka odpovedala, že LS stála 712,- € z toho bolo 100,- sponzorské a 200,- € sa zaplatilo 
sa vystúpenie D.Kozákom. Pre starším spoluobčanov stála akcia cca 500,- € v tejto sume nie 
sú započítane finan. dary, ktoré boli poskytnuté zúčastneným. Dary sú každoročne 
zapracované v rozpočte v položke staroba. 
- Pán poslanec  Ing. Žitník sa informoval, ako sa bude tento rok konať Mikuláš. Pani starostka 
odpovedala, že ako každoročne vonku na parku, lebo to má svoju atmosféru. Poslanec Ing. 
Žitník navrhol, či by sa to nedalo usporiadal v Kultúrnom dome kvôli chorobnosti detí po 
vystúpeniach na tejto akcii, lebo vonku je zima a jeho dcéra, ak to bude von nebude 
vystupovať, ako nevystupovala ani vlani kôli zime. Pani poslankyňa Stanková poznamenala, 
že jej sa to tiež viac páči vonku. Pani starostka to skúsi prejednať s obidvoma riaditeľkami. 
- Poslanec Ing. Žitník sa informoval ohľadom Žlnkovcov, č. 160 a odoberaní vody 
z obecného vodovodu. Pani starostka odpovedala, že uvedená rodina nemá doteraz podpísanú 
zmluvu na odber vody, lebo žiadali do nej doplniť veci, ktoré sú nad rámec zákona. Ďalšie 
konzultácie cez právnikov už nerobila, lebo odmena právneho zástupcu obce by nás vyšla 
viacej, ako oni zaplatia ročne za vodu.  
- Ďalej sa poslanec Ing. Žitník informoval, či sa dožadoval Ing. M. Taraba ohľadom 
poskytnutia potrebných materiálov na prerobenie internetovej stránky www.lazy.sk . Pani 
starostka odpovedala, že sa nedožadoval nejakých zvláštnych podkladov, posiela mu bežné 
podklady  na zverejnenie. Ing. Harbut poznamenal, že má ešte čas do konca roka. 
- Poslanec Ing. P. Harbut si vyžiadal na preštudovanie faktúry za opravu auta. Pán poslanec 
zistil, že táto firma nemá v predmete vykonávania činnosti vo výpise z OR opravu áut. Pán 
poslanec chce, aby túto faktúru preveril pán kontrolór Ing. Ivan Sivok. Pani starostka to berie 

http://www.lazy.sk/
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na vedomie.  Pani starostka hneď po skončení PZ zistila, že firma oprávnenie má a výpis 
z OR zaslala všetkým poslancom. 
 
8.    Záver 
Nakoľko bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný, Ing. Darina Hroncová, 
starostka obce, poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva vyhlásila 
za ukončené. 
 
 
Overovatelia zápisnice:  
 

• Jana STANKOVÁ   .................................................... 

• Milan PAVLENDA .................................................... 

  

 
Zapísala: Anna STANECKÁ 
Dňa: 09. 11. 2016  
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