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Zápis č. 02/2018 
z plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Slatinské Lazy, 

konaného dňa 14. 06. 2018 
 

___________________________________________________________________________ 

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

 
Ostatní prítomní: 

• Ing. Ivan Sivok – kontrolór  
• Anna Stanecká – zapisovateľka  
• Erika Fojtíková – ekonómka 
• Mgr. Simona Riňáková – riaditeľka SZUŠ 

 
 
Neospravedlnený:  

• Milan Pavlenda – zástupca starostky  
 
Program: 

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

2. Správa o činnosti 
3. Správa SZUŠ, vyúčtovanie dotácie za rok 2017 
4. Záverečný účet obce za rok 2017 
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 
6. VZN o zneškodňovaní žúmp 
7. Komunitný plán  
8. Vysporiadanie pozemkov obce 
9. Diskusia  
10. 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     Jana STANKOVÁ  a Ing. Jozef MIKULČÍK 
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- Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci  Ing. Peter HARBUT a Ing. Patrik ŽITNÍK 
- poslanci obce schváli program zasadnutia. 

2. Správa o činnosti 
-  pani starostka Ing. D. Hroncová podala správu o činnosti (viď príloha) 
 
3. Správa SZUŠ, vyúčtovanie dotácie za rok 2017 
-  Pani Mgr. S. Riňáková dala OZ k nahliadnutiu finančný rozpočet, školský vzdelávací 
program a plán práce na tento školský rok. Medzi tým ich v krátkosti oboznámila o fungovaní 
SZUŠ. Pán poslanec Ing. Žitník sa opýtal na počet zamestnancov. Pani riaditeľka Mgr. 
Riňáková mu vymenovala zamestnancov jednotlivo po odboroch, čo činí 6 zamestnancov. 
Ďalej OZ informovala o tom, že od septembra budúceho škol. roka t. j. 2018/2019 bude nová 
vyučujúca na tanečný odbor. Plánuje sa taktiež od budúceho škol. roka otvoriť v hudobnom 
odbore spev, lebo je o tento odbor záujem. Pani starostka vyzvala pani riad. Mgr. Riňákovú, 
aby ozrejmila OZ načo využíva dotáciu, ktorú dostáva každoročne od Obecného úradu.  Pani 
riaditeľka Mgr. Riňáková vysvetlila OZ, že dotácia sa využíva na celkový chod SZUŠ (nákup 
pomôckou, hud. nástrojov, krojov, krpcov, výplat, faktúr, ostatných vyuč. materiálov atď. ) OZ 
informovala aj  o tom, že na pôde školy sa organizujú interné koncerty a to z dôvodu aby deti 
si získali skúsenosti s publikom.  
 
4. Záverečný účet obce za rok 2017 
- pani starostka prenechala slovo pani ekonómke E. Fojtíkovej aby informovala OZ o 
jednotlivých položkách, o prebytku obce, o výdavkoch obce, aktívach a pasívach. Pani starostka 
vyzvala OZ o vyjadrenie sa k záverečnému účtu obce za rok 2017, nakoľko  neboli žiadne 
pripomienky ani návrhy počas vyvesenia na verejnej tabuli obce. Pani ekonómka navrhla 
previesť celý prebytok obce vo výške 34 806,53€ do rezervného fondu. 
- v rámci tohto bodu pán poslanec Ing. Žitník ústne požiadal OZ v mene DHZ o dotáciu vo 
výške 6 000,- € na zakúpenie novej striekačky a preto navrhuje túto čiastku neprevádzať do RF. 
V minulý rok DHZ dotáciu, ktorá mu bola schválena vo výške 500,- € nevyužil a to z dôvodu, 
že v takejto nízkej hodnote nenakúpia veľa. Pani starostka usmernila p. poslanca Ing. Žitníka, 
že táto dotácia sa môže riešiť v budúcom období a musí sa zahrnúť do rozpočtu obce a DHZ  
by mal podať oficiálnu písomnú žiadosť, tak isto ako iné subjekty, ktorým bola dotácia 
poskytnutá. Upozornila zároveň na to, že DHZ majú možnosť žiadať každoročne o finančný 
príspevok vo výške 1 500 € z prostriedkov MV SR a o tento sa ani raz neuchádzali. Taktiež boli 
vyhlásené výzvy na získanie protipovodňového balíčka, či samotného hasičského auta 
z Ministerstva vnútra SR a DHZ o tieto projekty neprejavili záujem hoci boli na to upozornení. 
OZ sa po krátkej diskusii zhodlo, že sa celý prebytok prevedie do rezervného fondu. Pri 
predložení potrebných materiálov na poskytnutie dotácie pre DHZ sa OZ znova stretne a vyvodí 
záver k tejto žiadosti.  
Hlavný kontrolór obce Ing. Ivan Sivok predložil stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 
2017. Záverečný účet je súlade so zákonom a odporúča prebytok previesť na rezervný účet, 
z ktorého sa po konkrétnych uzneseniach môže čerpať.  
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Pani starostka informovala OZ o návrhu audítorky Mgr. M. Korcovej na účtovné vysporiadanie 
nerealizovanej investície z r. 1996-2004 t. j. plynofikácie obce. Na odpísanie položky 
z účtovného hľadiska je potrebné prijať uznesenie.  
Pán poslanec Ing. Peter Harbut sa informoval o úhrade faktúr a penalizácií za stavby chodníkov. 
Druhá polovica faktúry sa uhradí iba vtedy, keď bude kompletné ukončenie stavby a vtedy sa 
môže uplatniť aj penalizácia za obidva chodníky.  
 
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 
- OZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra, v ktorom doporučuje predložený 
záverečný účet za r. 2017 prijať 
6. VZN o zneškodňovaní žúmp 
- OZ po rozsiahlej konzultácii o význame prijatia tohto VZN o zneškodňovaní žúmp sa zhodlo 
na tom, že to momentálne neprijme lebo OZ potrebuje si to podrobnejšie naštudovať. Z dôvodu 
neschválenia OZ sa tento bod presúva na najbližšie zasadanie OZ.  
 
7. Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2018 - 2022 
- OZ bez výhrad odsúhlasilo Komunitný plán sociálnych služieb obce Slatinské Lazy na roky 
2018 - 2022 
 
8. Vysporiadanie pozemkov obce 
- na OÚ evidujeme 3 žiadosti na vysporiadanie pozemkov v obci.  
 

1. žiadosť od Ing.Jána Gondu, Na Hôrke 8680/40, Zvolen o vysporiadanie pozemku KN 
E č. 1476/2 /na Psici/, ktorým podľa neho vedie miestna komunikácia. Pani starostka 
oboznámila OZ s touto žiadosťou a  poslancom bola preposlaná aj predošlá písomná 
komunikácie medzi OÚ a ním. OZ sa po jednaní zhodlo na tom, že na zaujatie 
stanoviska a rozhodnutie vo veci nestačí laická obhliadka, odhad výmery, naviac, keď 
podľa našej grafickej mapy vyzerá, že uvedená komunikácia vôbec neprechádza 
uvedeným pozemkom KN E 1476/2, alebo len okrajovo. Musí sa dať vypracovať 
geometrický plán, ktorý upresní, ktorá časť pozemku je vo vlastníctve žiadateľa. Na 
základe týchto podkladov sa bude OZ predloženou žiadosťou bližšie zaoberať.  

2. žiadosť od Ing. Jána Chovanca, A.Hlinku 903/8, Detva o  výmenou pozemku KN E 
č. 470 o výmere  1 165 m2 /celá parcela o výmere 3766 m2/ v jeho vlastníctve LV 250 
– autobusová zastávka a klokočské otočisko, na ktorú má s obcou Sl.Lazy nájomnú 
zmluvu za KN E č. 1730/1 o výmere 2094 m2 a parcelu KN E č. 1727/203 o výmere 
117 m2 vo vlastníctve obce Slatinské Lazy LV 881 – bývalá cesta poza celú osadu Horní 
Chovancovci. OZ sa domnieva, že zámena týchto pozemkov by vyvolala diskusiu 
majiteľov priľahlých pozemkov. OZ sa zhodlo v názore, že konkrétny pozemok nie je 
vhodný na prevod akýmkoľvek spôsobom. OZ sa nebráni zámene s iným vhodným 
pozemkom.  

3. žiadosť od p. Ľubomíra Muchu, Slatinské Lazy 85. Z dôvodu žiadosti o úver na 
výstavbu RD p. Mucha žiada OZ o súhlas zriadiť vecné bremeno na právo prechodu cez 
obecné pozemky KN C 297/1,2,4 a KN C 326/4 na jeho pozemok, kde bude stavať 
rodinné domy a prístupovú cestu. Následne v najbližších dňoch bude projektantovi 
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zadaná objednávka na vypracovanie projektu, ktorá bude zadaná na p. Ľ. Muchu. OZ 
nemá dôvod nesúhlasiť, nakoľko v predchádzajúci zasadaniach súhlasilo s týmto 
návrhom o vybudovaní cesty.  
 

9. Diskusia 
 
- pani starostka informovala OZ o žiadosti na zakúpenie miešacieho stroja, ktorú podala 

Základná škola. Z dôvodu zastaraných zariadení v školskej kuchyni je potrebné takýto 
viacúčelový stroj zakúpiť. Obecnému úradu ako zriaďovateľovi ZŠ vyplýva zo zákona aby 
v rámci originálnych kompetencií poskytol finan. prostriedky okrem prevádzkových 
nákladov, uhradiť aj kapitálové výdavky. Pán poslanec Ing. P. Žitník pripomenul OZ, že 
pani riaditeľka dala prísľub, že pri každej žiadosti si príde oddiskutovať na zasadanie OZ 
osobne. OZ napokon súhlasilo, aby boli preposlané  finančné prostriedky na účet Základnej 
školy na kúpu kuchynského robota.   

- poslanec Ing. Harbut sa informoval ohľadom nezverejnenia správnych poplatkov na web – 
stránke obce www.lazy.sk . Pani starostka mu odpovedala, že správca stránky Ing. M. 
Taraba materiály má, ale ešte potrebuje na tom niečo zmeniť.  

- poslanec Ing. Peter Harbut sa informoval ohľadom zverejnenej zmluvy s firmou, ktorá má 
na starosti kontrolu osobný údajov. Pani starostka ho informovala, že je to externá firma 
kvôli tomu, lebo keby to robil zamestnanec úradu tak je to stred záujmu. Na väčších 
úradoch sa bude prijímať samostatne nato poverený zamestnanec. OÚ to musel zabezpečiť 
kvôli novele zákona o ochrane osobných údajov, ktorá bola platná od 25. mája 2018.  

- Pani Hazlingerová sa informovala kedy sa uskutoční výstavba chodníka popri ich osade 
Dolní Chovancovci smerom k Žlnkovcom. Pán poslanec Ing. P. Harbut poznamenal, že 
táto trasa nebola plánovaná. Pani starostka odpovedala, že to nemala vo svojom volebnom 
programe. Po výmene názorov OZ s pani starostkou sa OZ zhodlo na vypracovaní projektu 
chodníka od križovatky po osadu Žlnkovci.   

- poslanec Ing. Patrik Žitník navrhol, aby sa na konci obce v smer od chaty Lohyňa dala 
dopravná značka o obmedzení povolenej rýchlosti na „30“, kvôli  vysokej rýchlosti jazdy 
chatárov, ktorí idú od medokyša do obce. Starostka súhlasila, že značky tam budú osadené.  

- kontrolór Ing. I. Sivok predniesol plán o činnosti na II. polrok. OZ ho zobralo na vedomie.  
- pani starostka informovala OZ o tom, že sa blížia komunálne voľby a 90 dní pred termínom 

volieb je OZ povinné určiť volebný obvod,  počet poslancov a výkon funkcie starostu na 
volebné obdobie 2018-2022. Môže sa stať, že vzhľadom na to, že ide dovolenkové obdobie 
sa nepodarí OZ zísť.  OZ sa zhodlo, že sa stretne o mesiac a odrokuje sa tento bod.  

 
V Slatinských Lazoch, dňa 21. 06. 2018  
 
Zapísala: Anna Stanecká  
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