Zápis č. 01/2016
z plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Slatinské Lazy,
konaného dňa 10.02.2016
___________________________________________________________________________
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
Ospravedlnený:
•

Program:

Pavlenda Milan – poslanec

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie
návrhovej komisie a programu
2. Prediskutovanie platnosti alebo neplatnosti minulého zasadnutia ako aj VZN
3. Kontrola úloh predchádzajúci zasadnutí
4. VZN o umiestnení volebných plagátov
5. Rozpočet obce na rok 2016
6. Podanie žiadosti o opravu KD a OÚ
7. Prerokovanie a schválenie zmlúv
8. Prerokovanie a schválenie žiadosti ZŠ
9. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015
10. Diskusia
11. 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
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-

Overovatelia zápisnice boli určení Jana STANKOVÁ a Ing. Peter HARBUT

-

Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Jana Stanková a Ing. Jozef Mikulčík.

Hlasovanie o návrhovej komisii Obecné zastupiteľstva:
Za: 3
Proti: 0

Zdržalo sa: 0

V priebehu rokovania poslanec Ing. Patrik Žitník opustil zasadanie OZ z dôvodu
neakceptovania jeho požiadaviek.
- Návrhová komisia bola schválená v tomto znení: Ing. Jozef MIKULČÍK a Jana
STANKOVÁ
Hlasovanie o programe zasadania Obecného zastupiteľstva v Slatinských Lazoch:
Za: 4
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Poslanci obce schváli program zasadnutia.
2.
-

-

-

-

-

-

Prediskutovanie platnosti alebo neplatnosti minulého zasadnutia ako aj VZN
P. starostka uznala chybu že sa pozabudlo hlasovať za návrhovú komisiu a overovateľov
zápisnice. Snažila sa o platnosť zápisu a VZN a tak dodatočne oslovila poslanca M.
Pavlendu a poslankyňu J. Stankovú o overenie zápisu a VZN v iný deň. Následne vyzvala
poslancov aby sa vyjadrili čo im prekáža.
Pán poslanec Ing. Harbut nesúhlasí zo zápisom č. 7/2015, lebo je nepravdivý a žiada
o nápravu v nasledujúcich bodoch:
a) neprebehla voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice a určila ich pani
starostka
b) či pani starostka uhradila škodu ktorú spôsobila v minulom období.
c) VZN bolo zverejnené, ale pod iným názvom, teda s nesprávnym číslovaním
Hlavný kontrolór Ing. I. Sivok odporučil do budúcna, aby sa každý bod odhlasoval
a následne podrobne zapísal. Overovatelia a zapisovateľka sa nemusí schvaľovať je to zo
zákona dané že ich určuje starostka obce. Návrhová komisia sa schvaľuje Obecným
zastupiteľstvom.
Ing. Žitník sa následne opýtal p. poslankyni J. Stankovej, či VZN a zápis sú pospisovala
v deň zasadania OZ teda 8. 12. 2015.
P. Stanková odpovedala že ju oslovila p. starostka aby to podpísala ale nebolo to v ten
večer keď zasadalo OZ.
Názor pána poslanca Ing. Žitníka je, že pani starostka týmto spôsobom a riešením
problému účelovo manipulovala verejnou listinou. Problém, ktorý sa dal vyriešiť
nasledovnou voľbou komisii na danom OZ, si prispôsobila ako to vyhovovalo jej.
Pani starostka sa vyjadrila že p. poslanci Ing. Harbut a Ing. Žitník sú členmi OZ a keď si
boli vedomí, že sa pozabudlo na voľbu návrhovej komisie, tak mali pripomenúť túto
činnosť.
P. poslanec Ing. Žitník sa opýtal pani starostky či bude OZ zasadať každý mesiac. A bude
p. starostka akceptovať uznesenie ktoré sa podpísalo.
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-

P. starostka odpovedala že každý mesiac to asi nevyjde ale bude sa to snažiť dodržiavať.
P. starostka akceptuje každé uznesenie ktoré sa podpísalo.
Na základe odpovede p. Ing. Žitník vyjadril svoj názor že ak p. starostka neakceptuje
niektoré uznesenia, ktoré sa schválili a teda ani názor p. Žitníka, ktorý vyjadril, nemá
záujem sa zúčastniť na zasadnutí , kde jeho názor nie je akceptovaný a odišiel zo
zasadania Obecného zastupiteľstva.

Pani starostka berie na vedomie a zápis za doplní čo požaduje poslanec Ing. Harbut.
3.
Kontrola úloh predchádzajúci zasadnutí
- na zastávku na Klokočskom otočisku ešte prebieha obstarávanie. Zatiaľ je iba jedna ponuka
a to od firmy Šmrhola Jozef – Olymp, Santovka, čakáme na ďalšie ponuky.
Jedná sa o typizovanú zastávku, približná suma s dopravou a montážou je cca 2 000,- €.
Pán poslanec Ing. Harbut si vyžiadal, aby mu boli preposlané údaje o tomto obstarávaní,
v čom mu starostka vyhovie.
Zastupiteľstvo obce skonštatovalo, že úloha vyplývajúca z uznesenia č. 7/2015 zo dňa
08.12.2015 sa ešte plní.
4.
VZN o umiestnení volebných plagátov
Starostka obce k uvedenému bodu programu otvoril rozpravu:
Keďže k návrhu neboli vznesené iné pozmeňujúce návrhy, starostka obce rozpravu ukončila
a dala za návrh hlasovať.
Hlasovanie za Všeobecne záväzného nariadenia obce Slatinské Lazy zo dňa 10. 02. 2016 o
vylepovaní volebných plagátov v obci:
Za: 3
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Poslanci obce schválili Všeobecne záväzné nariadenie obce Slatinské Lazy zo dňa 10. 02.
2016 o vylepovaní volebných plagátov v obci.
5.
-

Rozpočet obce na rok 2016
Obecnému zastupiteľstvu bol predložený rozpočet obce na rok 2016 ako vyrovnaný.
Poslanec Ing. Harbut odsúhlasí za rozpočet iba kvôli tomu, že sa mu zdá že je to
formalita.
Poslanec Mikulčík odsúhlasí, ak prebehli tie úpravy a rozpočet sa rozdelí do položiek
Pán kontrolór Ing. Sivok odporúča, aby sa tento rozpočet odsúhlasil a v priebehu roka sa
Obecné zastupiteľstvo zíde a opäť rozpočet prejedná.

Hlasovanie za navrhnutý rozpočet na rok 2016:
Za: 3
Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Poslanci obce schválili rozpočet na rok 2016.
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6.
Podanie žiadosti o opravu KD a OÚ
Aktuálne sú dve výzvy, jedna z programu „rozvoja vidieka“ a druhá zo Životného prostredia.
Starostka už skôr informovala poslancov že túto žiadosť podáme cez PRV, lebo bola tam
100% resp. 95% financovanie. Bohužiaľ sa výzva zmenila a výška je iba do 150 000,- €
rekonštrukcie čo pre nás to nie je vyhovujúce.
Najvhodnejšia je preto výzva zo Životného prostredia potrebujeme preukázať enenergetickú
úsporu nad 50% aby sme získali 95 % spolufinancovanie. Úsporu musí vyčísliť energetický
audítor, síce už máme 2 ale ešte stále nezodpovedajú požiadavkám. Na prefinancovanie by
sme použili financie, ktoré máme s predaja bytov.
Do 15. marca by sme mali podať žiadosť na Životné prostredie, pokiaľ máme záujem o túto
výzvu. Názor p. starostky je, že by sa táto výzv a mala vyu žiť, leb o by sme mo hi l
zrekonštruované objekty KD mohli ponúknuť širšej verejnosti a tým by sa naša obec viac
zviditeľnila. Teraz je budova v havarijnom stave a je najhorším objektom dediny, ktorá nijako
neprospieva dobrej reklame.
- Poslanci to s pani starostkou prediskutovali a za týchto podmienok by sme mali ísť do
toho. Aj za najhorších podmienok, keď by sme museli zaplatiť 10 % spoluúčasť, čo je
33 000,-€, za tieto by sme sami tento objekt neopravili.
Hlasovanie za predloženie žiadosť o NFP v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC431-2015-6
na realizáciu projektu s názvom „Oprava Kultúrneho domu a Obecného úradu Slatinské
Lazy“ prebehla takto:
Za: 3
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Poslanci schváli podanie žiadosti o NFP v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC431-2015-6
na realizáciu projektu s názvom „Oprava Kultúrneho domu a Obecného úradu Slatinské
Lazy“.
7.
-

Prerokovanie a schválenie zmlúv
Kúpna zmluva na byt č. 8
Byt číslo 8 sa odpredal Kamilovi Kratochwillovi, bytom Šrobarova 2611/7, 058 01
Poprad a Márii Jombíkovej, bytom Pstruša 380, 962 l2 Detva, za kúpnu cenu 24 000 €.
Poslanci sa vyjadrili, že tento bod už prejednala výberová komisia.
Hlasovanie sa odpredaj bytu č. 8 v bytovom dome súp. č. 200 je nasledovné:
Za: 3

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj posledného bytu č. 8 p. Kratochwillovi
a slečne Jombíkovej.
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-

Prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v areáli viacúčelovej budovy OÚ
a KD za účelom poskytovania služieb (kaderníctvo) Kristíne Hroncovej, Slatinské Lazy
149. Zmluva na dobu určitú a to z toho dôvodu, keby sa rekonštruoval OÚ a KD.
Poslanci sa všeobecne informovali, že ako často bude pôsobiť, aká výška nájmu bola
stanovená (10,- za priestory, 10,- preddavok za elektriku).Poslanci sa zhodli na tom, že by
v obci mali byť takéto služby.
Starostka vyzvala Obecné zastupiteľstvo o hlasovaní zmluvy pranajatia nebytových
priestorov Kristíne Hroncovej.
Hlasovanie za prenájom bolo nasledovné:
Za: 3

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom nebytových priestorov sa účelom
poskytovania kaderníckych služieb Kristíne Hroncovej, trv. bytom Slatinské Lazy 149.
8.
Prerokovanie a schválenie žiadosti ZŠ
- Základná škola v Slatinských Lazoch 111 podala na OÚ žiadosť o preplatenie nedoplatku
za elektrickú energiu za rok 2015 vo výške 920,65 € z dôvodu dlhého vykurovacie obdobia.
Túto žiadosť poslanci so starostkou prebrali a sa zhodli na závere, že ak chceme, aby v našej
obci fungovala ZŠ tak by sme jej mali v tomto smere pomôcť.
Starostka vyzvala na hlasovanie za túto žiadosť.
Hlasovanie za schválenie žiadosti ZŠ bolo nasledovné:
Za: 3

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Obecné zastupiteľstvo schválilo preplatenie nedoplatku za elekt. energiu Základnej školy vo
výške 920,65 €
9.

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015

Hlavný kontrolór obce Ing. Ivan Sivok prečítal Obecnému zastupiteľstvu správu s kontrolnej
činnosti.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu s kontrolnej činnosti za rok 2015.
-

Pani starostka ešte pred diskusiou informovala poslancov o tom že podpísala zmluvu
o budúcej zmluve s Organizáciu zodpovedných výrobcov Envi-pack. Od 1. 7. 2016
nadobúda účinnosť nový zákon č. 79/2015 a podľa neho obec musí mať podpísanú
zmluvu s OZV, ktorá bude zastrešovať zber triedeného odpadu so zbernou spoločnosťou
Marius Pedersen a. s.

-

Obec nemá zastrešenú bezpečnosť pri práci, požiarnu ochranu a zdravotnú službu čo zo
zákona vyplýva. Oslovili sme firmu SEPO s. r. o. zo Zvolenskej Slatiny, ktorá nám
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doteraz zabezpečovala iba výmenu hasiacich prístrojov. Momentálne máme návrh na
zmluvu s touto spoločnosťou, vypracovali by nám všetky dokumenty, ktoré sú potrebné,
náklad by bol 50 €/paušál mesačne. Zatiaľ tento návrh zmluvy nie je podpísaný.
Podpíše sa s nimi ešte jedna zmluva o preventivárovi obce a o preventívnych kontrolách
v domoch. V minulosti túto činnosť vykonával pán Jozef Tereň, k ot rý mal na to
oprávnenie, no toto mu už skončilo platnosť. On sa vyjadril, že si oprávnenie už nebude
obnovovať a vlastne túto činnosť už vykonávať nechce. Táto firma by túto navrhnutú
činnosť vykonala a návrh znie 5€ bez DPH/1dom.
Poslanec Ing. Peter Harbut sa vyjadril že 5 € bez DPH/ 1 d o m je mrhanie obecnými
financiami, v prípade tých domov, čo si majitelia dali vyhotoviť revízii komínov
a zaplatili si to s vlastného vrecka.
Poslanci diskutovali o tejto povinnosti obci. Pani starostka povedala, že táto povinnosť
vyplýva zo zákona a preto je potrebné to robiť, nakoľko to musíme aj preukázať, že túto
povinnosť zabezpečujeme.
-

Obec dostala ešte v minulom roku z MF 3 000,- €. Žiadali sme o tento príspevok kvôli
výmene rozvádzacích skriniek na verejné osvetlenie. Je to spolufinancovaný projekt.
Musíme 10 % priložiť s vlastných prostriedkov, spolu by to bolo 3 330,- € ktoré musia
byť reálne vyúčtované. Potrebujeme vymeniť 7 rozv. Skriniek, ale vyjdú pravdepodobne
iba 4.
- Rysuje sa nám nová firma ktorá by vykonávala opravy obecného rozhlasu. Zmluva
Rádio-opravovňa, Milan Strieborný bola zrušená. Dôvodom rozviazania zmluvy z touto
firmou bola nepresná fakturácia za vykonané práce. Táto nová firma sa uchádza aj
o výmenu rozvádz. skriniek, už si to boli aj prezrieť. Pravdepodobne obec podpíše
zmluvu s touto spoločnosťou.
- sú ohlasy že by bolo potrebné namontovať aj snímačskú tabuľu k ceste od V. H. Kalinka.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie a v budúcom zasadaní sa to pre jedná.
10. Diskusia
Pani starostka má veľký záujem o kamerový systém v našej obci. Je možné, aby sme sa
uchádzali o projekt, ktorý zafinancuje tieto kamery. Potrebovali by sme aspoň 5 takýchto
kamier. Poslanec Ing. Harbut sa vyjadril, že je to zbytočná investícia, nie je v našej obci
kriminalita takého typu že by boli potrebné nieto kamery dávať. Obecné zastupiteľstvo už
tento návrh zamietlo ale dáva sa mu ešte na zváženie.
-

11.

Poslanec Jozef Mikulčík sa opýtal čí sa dá niečo urobiť s kobercom na multifunkčnom
ihrisku pokiaľ je na ňom záruka. Pani starostka to už rieši. Firma bude písomne vyzvaná
s fotodokumentáciu.
Záver

Starostka ukončila obecné zastupiteľstvo a všetkým prítomným poďakovala za účasť.
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V Slatinských Lazoch 22.02.2016
Zapísala: Anna Stanecká
Overovatelia zápisnice: Stanková Jana
Ing. Harbut Peter

.............................................
..............................................

Ing. Darina Hroncová
starostka
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