Zápis č. 04/2016
z plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Slatinské Lazy,
konaného dňa 28.06.2016
__________________________________________________________________________________

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:


Pavlenda Milan – poslanec

Program:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, a overovateľov zápisnice a
schválenie návrhovej komisie a programu
2. Záverečný účet obce za r. 2015
3. VZN o nakladaní s odpadmi podľa nového zákona o odpadoch
4. Predaj majetku obce
5. Diskusia
6. 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 Ing. Jozef MIKULČÍK a Ing. Peter HARBUT
do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Jana STANKOVÁ a Ing. Patrik ŽITNÍK.
poslanci obce schváli program zasadnutia i overovateľov a návrhovú komisiu
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2. Záverečný účet obce za rok 2015
- Pani starostka s pani ekonómkou informovala obecné zastupiteľstvo o celkovom
hospodárení obce za rok 2015, o prebytku obce, o výdavkoch obce, aktívach a pasívach.
Záverečný účet bol zaslaný poslancom elektronicky v dostatočnom časovom predstihu,
mali možnosť si ho prehliadnuť a pripomienkovať ho. Pani starostka vyzvala
zastupiteľstvo o vyjadrenie sa k záverečnému účtu obce za rok 2015 a k návrhu použitia
vykázaného prebytku. Skonštatovala, že neboli podané žiadne pripomienky ani návrhy
počas vyvesenia na verejnej tabuli obce a na webstránke obce.
- Poslanec Ing. Žitník sa spýtal na presnú sumu, ktorú obec získala za odpredaj bytov.
Pani Fojtíková vyčíslila odpredaj bytov na sumu 117 878,28 €, z ktorej ešte neboli
odpočítané všetky náklady. Tá suma je sa byty predané do 31. 12. 2015, k tejto čiastke
budú pripočítané finančné prostriedky ešte za posledný byt, ktorý bol predaný v r.2016
a odpočítané všetky náklady.
- Poslanec Ing. Žitník navrhuje presunúť prebytok vo výške rozdielu medzi
rozpočtovanými príjmami a skutočnými príjmani na rezervný fond obce. Po dlhšej
rozprave s poslancom Ing. Žitníkom a ostatnými poslancami sa zastupiteľstvo zhodlo, že
suma 3 358,- € sa prevedie na rezervný fond.
- Hlavný kontrolór obce Ing. Ivan Sivok predložil stanovisko k záverečnému účtu obce za
rok 2015. Záverečný účet je súlade so zákonom ale poznamenáva, že ešte sa bude robiť
účtovný audit, ktorý obci vyplýva zo zákona.
3. VZN o nakladaní s odpadmi podľa nového zákona o odpadoch
Pani starostka bližšie informovala obecné zastupiteľstvo o VZN o nakladaní
s odpadmi podľa nového zákona o odpadoch ktorý platí od 01. 01. 2016, ale niektoré
ustanovenia od 1.7.2016, okrem iného obec musí mať prijaté nové VZN platné od tohto
dátumu. Uviedla, v ktorých častiach nastali zmeny a ako sú navrhnuté v nariadení riešiť
pre našu obec. Obecné zastupiteľstvo malo možnosť nahliadnutia do navrhnutého VZN
v elektronickej podobe. Ku dňu konania OZ neboli podané žiadne zmeny a ani samotní
poslanci nemali k navrhnutému VZN pripomienky a tento dokument schválili.
4. Predaj majetku obce
Na minulom OZ bolo prerokované a navrhnuté, aby bol predaj kosačky zverejnený na
obecnej tabuli s vyvolávacou cenou 30 €. Obec túto ponuku zverejnila na informačnej
tabuli i na webovej stránke obce a prišla len jedna žiadosť na odkúpenie nefunkčnej
kosačky MF 70. Pani poslankyni bola podaná uzatvorená obálka, aby ju otvorila
a prečítala. Žiadosť podal Pavel Bartko, Slatinské Lazy 143 a ponúkol cenu 35,- €.
Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo, že kosačka bude odpredaná P. Bartkovi za uvedenú
cenu.
5. Diskusia
 poslanec Ing. Peter Harbut s ostatnými poslancami sa zhodli na tom, že internetová
stránka obce: www.lazy.sk je nefunkčná. Pán Ing. M. Taraba, správca stránky
nevykonal všetky zmeny, ktoré boli dohodnuté na komisii a zahrnuté do
uzatvorenej novej zmluvy. Pánovi Ing. Žitníkovi bolo povedané Ing. M. Tarabom,
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že od 01. 01. 2016 bude nová stránka obce, avšak dodnes sa tak neudialo. Chcel na
stránke niečo nájsť, ale to tam nie je a je veľmi pracné preklikať sa k hľadanému
dokumentu. Ing. Harbut mal zasa pripomienky k diskusii, že sa tam niečo mazalo
a podľa neho nebol na to dôvod. Preto poslanci navrhujú, aby bolo zvolané
samostatné stretnutie s Ing. M. Tarabom, Ing. Marošom Chovancom
a poslancami.
 na žiadosť Ing. P. Žitníka s predchádzajúceho OZ predložil hlavný kontrolór
stanovisko ohľadom financií vyplatených v hotovosti a plnenie uznesení obecného
zastupiteľstva. Poslanca predložená správa neuspokojila, pravdepodobne došlo
k nepochopeniu jeho požiadavky. Po vydiskutovaní sa poslanec Ing. Žitník
dohodol s hlavným kontrolórom na tom, že bude vypracovaná nová správa na
budúce OZ.
 poslanec Ing. Mikulčík sa informoval na vyúčtovanie ohľadom bytu, v ktorom
momentálne sídli OÚ, ako aj na ostatné byty, ktoré obec vlastnila minulého roku.
Pani starostka odpovedala, že sú nedoplatky na všetkých bytoch, ktoré obec
minulého roku vlastnila ku dňu ich odpredaja, pretože náklady na teplo sa účtujú aj
na podlahovú plochu a obec neplatila žiadne preddavky. Na byt, v ktorom je OÚ je
nedoplatok cca 150€
Ing. Mikulčík sa opýtal, kde vyhľadá zmluvu so spoločnosťou Cmc, s. r. o.,Detva,
ktorej predmetom je kosenie okolo bytoviek. Pani starostka mu odpovedala, že je na
stránke obce, ale mu ju aj hneď poslala z jej evidencie.
Ing. Žitník mal otázky, ohľadom splnenia úlohy z predchádzajúceho zasadnutia, ktorá
sa týkala vyasfaltovania chodníkov. Pani starostka odpovedala, že ešte neprišla
odpoveď na žiadosť o dotáciu z Ministerstva financií SR.
ďalej Ing. Žitník chcel vedieť aké akcie sa pripravujú cez letné prázdniny. Pani
starostka odpovedala, že v sobotu 02.07.2016 sa budú konať Ekumenické bohoslužby,
a na konci augusta sa uskutoční Lazovská sobota.
Občianka Hazlingerová sa sťažovala na neustále rýchlo idúce autá okolo ich osady
(Dolní Chovancovi), navrhuje tam osadiť ďalšiu dopravnú značku, ktorá bude
prikazovať zníženie rýchlosti. Pani starostka poznamenala, že obec už urobila pre
bezpečnosť občanov tejto časti obce čo mohla, boli tam osadené 2x dopravné značky
„Pozor chodci“ a aj rýchlostný radar. Ing. Žitník jej prisľúbil, že na budúci týždeň má
sedenie s Krajským riaditeľom dopravného inšpektorátu a na túto problematiku sa
bude informovať osobne, čo sa dá ešte v tejto veci urobiť. Občianku bude pán
poslanec Ing. Žitník kontaktovať na mobilnom čísle. Pán poslanec Ing. Peter Harbut sa
vyjadril, že keď sú šoféri neohľaduplní tak obec to nezmení.
Ing. Žitník mal námietku voči pani starostke, že poslancov málo informovala o tom,
čo sa v obci robilo od posledného zastupiteľstva a či boli splnené uznesenia
z minulého obdobia. Pani starostka mu odpovedala, že mala zistiť cenové ponuky na
autobusovú zastávku. Poslala 5 žiadostí, ale zatial má len jednu odpoveď a jeden
záujemca tu bol pozrieť, ostatní oslovení sa neozvali.
Poslanec Ing. Žitník sa spýtal pani starostky, ako na každom zastupiteľstve, či
zaplatila škodu. Ona mu odpovedala, že sa už k tomu vyjadrila na minulom
zastupiteľstve.
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6. Záver
Pani starostka ukončila plenárne zasadnutie, všetkým prítomným poďakovala za účasť.
Zapísala: Anna STANECKÁ
V Slatinských Lazoch, dňa 29. 06. 2016
Overovatelia:
Ing. Peter HARBUT .....................................
Ing. Jozef MIKULČÍK ....................................
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