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Zápis č. 01/2017 
z plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Slatinské Lazy, 

konaného dňa 23.2.2017 
 

___________________________________________________________________________ 

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

 
Ostatní prítomní: 

 Erika Fojtíková – ekonómka 
 Ing. Ivan Sivok – kontrolór  
 Anna Stanecká – zapisovateľka  
 Ing. Miroslava Hozlárová – riaditeľka ZŠ 
 Dagmar Kulichová – zástupkyňa riaditeľky  
 Ing. Vladimír Mašlej – predseda školskej rady  

  
Ospravedlnený:  

 Pavlenda Milan – poslanec  
 
Program: 

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

2. Podanie správy o stave ZŠ v Slatinské Lazoch  
3. Správa o činnosti  
4. Diskusia 
5. Záver 

 
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie návrhovej 
komisie a programu 
 
- zasadanie Obecné zastupiteľstvo 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 Ing. Patrik ŽITNÍK a Ing. Jozef MIKULČÍK 
- Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Jana  STANKOVÁ a Ing. Peter HARBUT. 
- poslanci obce schváli program zasadnutia. 
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2. Podanie správy o stave ZŠ v Slatinské Lazoch 
- pani starostka uvítala zástupcov Základnej školy  p. Ing.  M. Hozlárovú, D. Kulichovú 
a Ing. V. Mašleja. P. riaditeľka Ing. M. Hozlárová sa ospravedlnila OZ za neprítomnosť na 
minulých zasadania OZ a obsažne informovala o stave a činnosti Základnej školy. Pán 
poslanec Ing. P. Žitník sa opýtal, v čom je problém, že finančné prostriedky, ktoré škola 
dostáva od zriaďovateľa škole nestačia a ďalšia otázka je, že či základná škola vráti 
finančné prostriedky, ktoré dostala od obce v mesiaci december 2016. Pani riaditeľka 
odpovedala, že ich už vrátiť nemôže lebo boli vyplatené odchádzajúcej pani učiteľky 
a kvôli vysokým mrazom sa muselo dokúpiť uhlie a vyplatiť elektrina, aby sa mohlo 
vyučovať. Všetky financie, ktoré boli žiadané od obce sú len originálne kompetencie okrem 
tejto poslednej. Všetky učiteľky majú znížený koeficient na výpočet platu, 100% plat 
dostávajú iba kuchárky. Poslanec Ing. Harbut poznamenal, že je  poslancom už 13 rok a za 
ten čas bola p. riaditeľka okrem tohto obecného zasadnutie len raz. Uvítal by, keby OZ 
takto informovala každý rok pred schvaľovaním rozpočtu. Ďalej poslanec Ing. Harbut 
povedal, že už 13 rokov sa obec baví o tom, či ešte bude škola v našej obci. Rád by sa 
dozvedel do akej hranice musí škola zájsť, aby sa tu oplatilo tým zamestnancom chodiť za 
prácou. Poslanec Ing. Harbut povedal, že nebudú učitelia odvádzať 100% prácu pokiaľ 
nedostávajú 100%  výšku platu. Po búrlivej diskusii zo zástupcami školy sa dohodli na 
tom, že nás budú takto informovať aj v budúcnosti častejšie a popracujú na medzerách. 
Zástupcovia školy radi uvítajú nápady na vylepšenie a skvalitnenie školstva v našej obci.  
 
3. Správa o činnosti 
- pani starostka informovala OZ o žiadosti z MH SR na kultúrny dom, ktorá nám neprešla. 
Splnili sme základné podmienky, ale energetický nadštandard nie. V tejto súvislosti by  
chcela pani starostka požiadať OZ o schválenie podania žiadosti do Envirofondu, kde je 
výzva na rekonštrukciu obecných budov, ktorá sa musí podať do  15. marca 2017.  OZ sa 
po diskusii zhodlo na tom, že bez podkladov a preštudovania tejto výzvy, ktoré im pani 
starostka neposlala jej nedajú súhlas na podanie žiadosti. Zhodli sa na tom, že sa im 
prepošle a po naštudovaní sa znova stretnú 27.02.2017   a prerokujú túto výzvu a 
následné podanie žiadosti.  

- pani starostka dala do pozornosti OZ, že po celoštátnej kauze s ističmi v rámci energií 
budeme aj my nútení prehodnotiť niekoľko odberných miest (fut. štadión, dom smútku, 
kul. dom, studňa Gejdošová, starý ObÚ). Tieto poplatky boli zatiaľ iba utlmené ale počíta 
sa do budúcna, že sa nakoniec zvýšia.  Za elektrickú energiu sme minulý rok ušetrili 600,- 
€ aj keď sme svietili celú noc a to vďaka tým opatrením, ktoré boli vykonané. Ešte pani 
starostka navrhuje, aby sa do budúcna mali riešiť odberné miesta VO, kde sú napojené iba 
dve lampy a takéto odb. miesta máme v našej dedine tri. Pani starostka navrhuje, aby sa 
tieto odberné miesta zrušili a tieto lampy VO sa napojili  samostatne cez solárne panely. 
Tieto lampy sa pohybujú v rôznych cenový reláciách ale cca 1 lampa / 1000 € , čo sa nám 
do dvoch rokov môže vrátiť.  

- pani starostka by chcela vymeniť dve balkónové okná na obecnom úrade, lebo sú 
rozpadnuté a túto zimu to bolo aj cítiť tepelne v miestnostiach. Poslanci sa informovali, či 
máme cenové ponuky. Pani starostka vytlačila tri cenové ponuky a predložila poslancom. 
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- pani starostka dala vypracovať cenové ponuky na terénne úpravy na cintoríne kvôli 
osadeniu betónového oplotenia, čo zahŕňa odstránenie stromov a ich koreňovej časti 
a splanírovanie do vodorovného stavu činí 3000,- € a samotný plot v dĺžke 120 m je 
v hodnote 6000,- po celej dĺžke zadnej strany.  Je to viac ako máme schválene v rozpočte 
a preto pani starostka chce podať žiadosť na MF SR skadiaľ sme mali aj peniaze na 
chodníky. 

- pani starostka riešila záplavu u Farbiakov lebo boli zamrznuté prietoky a nepretekala voda. 
Pani starostka zavolala Regionálnu správu ciest a to nakoniec prebili a voda odtiekla.  

- pani starostka dáva do pozornosti, aby sa urobili pozemkové úpravy na miestne 
komunikácie. Obec pozemky pod asfaltovým kobercom nevlastní a týmto by sa mohli 
odkúpiť časti tých pozemkov. Je to dlhodobý proces ktorý trvá aj 1 – 2 roky a stojí do cca 
20 000,- € ktoré by sme rozdelili na dve roky. Pani starostka to dáva iba na uvažovanie OZ, 
že by to bolo vhodné pre našu obec.  

 
4. Diskusia 
- slečna Roľková podala na obecný úrad žiadosť o využívanie futbalového ihriska na 
kynologické účely, ktorú p. starostka preposlala na preštudovanie OZ. Slečna Roľková bola 
vyzvaná, aby bližšie informovala OZ o činnosti, ktoré by boli vykonávané. Jednalo by 
o tréningy na tomto fut. ihrisku, za čo by boli predvedené ukážky z výcviku psov pre deti 
zo školy.  Pán poslanec Harbut poznamenal, že obec nemôže prenajať ihrisko pokiaľ ho 
nevlastní ale musí dať na to súhlas. Pani starostka ešte sa pýtala či nemôže dôjsť ku 
kontaktu s extrementami po výcviku, keď tam nastúpia futbalisti. Slečna Roľková 
ubezpečila OZ o tom, že po nich ostane výhradne čisté ihrisko.  
- občianka pani Hazlingerová sa opýtala koľko € bolo určených na chodníky a či tá suma 
bola určená na všetky tri etapy.  Pani starostka informovala občianku, že na  chodník 
Lohyňa sa počíta s orientačnou cenou 100 000,- € ale tá je závislá od nového prepočítania 
cenových ponúk. Ďalej sa občianka Hazlingerová opýtala akého úseku sa týka tretia etapa. 
Pani starostka jej odpovedala, že je to od križovatky po osadu Horní Chovancovi na tento 
úsek sa bude vypracovávať projekt tento rok. Pani Hazlingerová mala otázky aj na pána 
poslanca Ing. Žitníka, či sa informoval ohľadom dopravnej situácii pri osade Dolní 
Chovancovci s pánom policajtom. Poslanec Ing. Žitník odpovedal, že pokiaľ obec písomne 
požiada o zníženie rýchlosti nemajú s tým problém vyhovieť požiadavke po prehodnotení 
dopravnej situácie. Taktiež rozoberali problém umiestnenia na tomto úseku spomaľovače, 
na čo by mala dať pani starostka žiadosť o schválenie. 
- pán kontrolór prečítal OZ správu o kontrolnej činnosti obce.  
- Ing. Žitník sa opýtal, či bola zaplatené pokuta za škodu, čo nariadila škodová komisia. 
Pani starostka mu odpovedala, že to nepovažuje za škodu. Ďalej p. poslanec Žitník poprosil, 
aby boli dokumenty z rokov 2014, 2013 preposlané správcovi stránky Ing. Tarabovi, aby 
boli kedykoľvek k dispozícií. A posledná otázka od pána poslanca Ing. Žitníka, že prečo sa 
nekonalo zasadanie obecného zastupiteľstva v mesiaci január 2017. Pani starostka mu 
odpovedala, že nebolo potrebné zvolávať plenárne zastupiteľstvo.  
 
5. Záver 

       Starostka ukončila obecné zastupiteľstvo a všetkým prítomným poďakovala za účasť.  
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V Slatinských Lazoch 06. 03. 2017                                                   
 
Zapísala: Anna Stanecká 
 
Overovatelia zápisnice: 
  
Ing. Patrik ŽITNÍK            ............................................. 
 
Ing. Jozef MIKULČÍK                     ............................................ 
 

 
  

 
 


