Zápis č. 07/2016
z plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Slatinské Lazy,
konaného dňa 15.12.2016
___________________________________________________________________________
Prítomní:





Ing. Peter Harbut – poslanec
Pavlenda Milan – poslanec
Ing. Patrik Žitník – poslanec
Jana Stanková – poslankyňa

Ostatní prítomní:
 Erika Fojtíková – ekonómka
 Ing. Ivan Sivok – kontrolór
 Anna Stanecká – zapisovateľka
Ospravedlnený:


Ing. Jozef Mikulčík – poslanec

Program:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie návrhovej
komisie a programu
2. VZN o dotáciách a dotáciách pre školu a školské zariadenia
3. Zásady hospodárenia na r. 2017
4. Rozpočet obce na rok 2017
5. Správa o činnosti
6. Diskusia
7. Záver
1.
Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie 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
Overovatelia zápisnice boli určení Jana STANKOVÁ a Ing. Peter HARBUT

-

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

pán poslanec Ing. Patrik ŽITNÍK navrhol doplniť do programu OZ jeden bod ale pani
starostka po rozhovore s pánom kontrolórom skonštatovali, že tento bod sa môže otvoriť
v rámci diskusie. Poslanci s týmto návrhom súhlasili a program OZ odsúhlasili.

2.

VZN o dotáciách a dotáciách pre školu a školské zariadenia
VZN o dotáciách je nové, obec ho doteraz nemala prijaté. Jedná sa o pravidlá, podľa
ktorých bude obec poskytovať dotácie záujmovým skupinám na účely športu, kultúry atď.
VZN o dotáciách pre školské zariadenia sa mení každý rok, lebo tieto dotácie sa počítajú
na žiaka, čo navštevuje školské zariadenia. Obec získava informácie z prognóz Ministerstvá
financií a zo ZMOS-u. Tento rok poskytneme ZŠ vyššiu čiastku o cca 500,- €/mesiac, táto výška
vychádza z podielu a výberu daní z príjmov fyziských osôb. Pani starostka vyzvala obecné
zastupiteľstvo, aby sa k tejto téme vyjadrili. Po diskusii na túto tému vyplynulo, že aj keď obec
dostáva finančné prostriedky na chod školy aj napriek tomu je nutné, aby obec navyše
dofinancovala základnú školu, aby mohla bezproblémovo fungovať. V tejto súvislosti pani
starostka informovala OZ o tom že zo strany základnej školy prišla žiadosť o mimoriadnu
dotáciu z dôvodu vyplatenia odchodného odchádzajúcej učiteľky ZŠ do dôchodku a na úhradu
mesačnej zálohovej platby na elek. energiu na mesiac december. Po tejto informácii sa spustila
búrlivá rozprava o mimoriadnej dotácii pre školu. Poslancom najviac prekáža najviac to, že
pani riaditeľka Ing. Hozlárová podáva žiadosti cez pani starostku a nemá čas prísť
odkonzultovať danú problematiku základnej školy.
Potom pani starostka dala hlasovať o navrhnutých VZN o dotáciách a
poskytovaní dotácie z rozpočtu obce pre školské zariadenia a o mimoriadnej dotácii pre
ZŠ.
3.

Zásady hospodárenia na r. 2017
Pani starostka informovala OZ o nových podmienkach úhrad platieb za vodu a stočné,
kvôli zákonnej zmene. Položka bude rozdelená na fixnú čiastku a variabilnú. Variabilná čiastka
činí platbu za odobratú vodu a stočné, teda to čo sme účtovali doteraz a túto čiastku nemeníme.
Fixnú čiastku si musíme schváliť. Tá sa bude vyberať, aj keď sa neodoberie ani 1 m3.. Do
zásad hospodárenia je navrhnutá výška fixnej čiastky za odberné miesto 5 €/ročne za vodu a za
stočné 1 €/ročne. Poslanci tento návrh zobrali na vedomie.
K tejto téme poslanec Ing. Patrik Žitník navrhol, aby sa na internetovú stránku obce
www.lazy.sk vložila „sekcia podnikatelia“ bude to služba pre podnikateľov v obci. Občan pri
hľadaní služby v obci sa jedným klikom dostane na stránku podnikateľa. Poslanec Ing. Patrik
Žitník navrhuje, aby táto položka bola symbolicky spoplatnená vo výške 3,-/ ročne. Celé
obecné zastupiteľstvo s týmto návrhom súhlasí a po prerobení obecnej stránky táto sekcia bude
prístupná.
4.

Rozpočet obce na rok 2017
Pani starostka v krátkosti informovala OZ o informáciách v rámci rozpočtu obce na rok
2017 a otvorila rozpravu k tomuto bodu. Ing. Patrik Žitník sa informoval o jeho návrhu
z minulého zastupiteľstva ohľadom hospodárenia s prebytkom. Pani ekonómka Erika Fojtíková
mu odpovedala, že obec bude hospodáriť s prebytkom 10 000,- €. Ďalej sa poslanec spýtal na
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žiadosti ohľadom spolufinancovania podaných žiadosti na projekty, týka sa to najmä chodníkov
a kultúrneho domu. Pani starostka mu odpovedala, že na chodníky nie je podaná ešte ani
žiadosť, lebo nebola vyhlásená výzva a na prefinancovanie kultúrneho domu by sa musela
zobrať z rezervy ,ktorú obec má s predaja bytov.
Pán poslanec Ing. P. Žitník sa ďalej opýtal na možné finančné riziká v rozpočte na rok
2017 tzn., že keď p. riaditeľka ZŠ bude nutne potrebovať dofinancovať nejaký havarijný stav
na budovách z čoho sa to bude čerpať. Pani starostka odpovedala, že v takýchto prípadoch sa
berú finančné prostriedky s iných častí rozpočtu, avšak obec v rozpočte má zahrnuté opravy
majetku obce. Pán poslanec Ing. P. Žitník vyzval kontrolóra obce Ing. I. Sivoka, aby predniesol
možné riziká pre obec. P. Ing. I. Sivok prečítal OZ svoje stanovisko a nemá žiadne námietky
voči tomuto návrhu rozpočtu.
5.
Správa o činnosti
- Pani starostka informovala OZ o žiadosti na starý OÚ a KD, ktorá je stále na MH SR. Zatiaľ
výsledok nie je známy.
- Na chodník do Lohyni je urobené stavebné povolenie.
- Územné konanie na kanalizáciu v osade Jombíkovci máme tiež, teraz nasleduje stavebné
povolenie.
- Momentálne robí na územnom konaní na chodník Šutňová
- Ukončili sme proces s výmenou ističov za nižšie na VO, bolo to veľmi pracné lebo SSE – D,
a. s. potrebovali vyjadrenia a revízne správy. Dnes nám prišiel list s SSE – D, a. s., že je všetko
v poriadku. Pavol Chovanec nám bol zaplombovať všetky elektromery a na tento úkon nám už
bola vystavená aj fa - 1 plombovanie / 25,- €. Je vysoký predpoklad, že táto investícia sa nám
v krátkom časom vráti.
- Maželia Konôpkovci sa ohľadom pozemku na odkúpenie neozvali a nedoručili ani
geometrický plán.
- Pani Bahýľovej, BB ohľadom vysporiadania pozemku pod futbalovým ihriskom bol odoslaný
list.
6.
Diskusia
- Pán poslanec Ing. P. Žitník sa opýtal pani starostky kedy sa budú riešiť ďalšie 2 projekty na
chodníky. Pani starostka mu odpovedala, že nie je problém dať urobiť projektovú dokumentáciu
na prostrednú časť budovania chodníkov. Pani starostka vyjadrila svoj názor, že nevidí
efektívnosť vypracovať projektovú dokumentáciu lebo obec má viacej rozpracovaných
projektov, ale keď OZ na tom trvá, dá vypracovať PD. Poslanec Ing. P. Harbut povedal, OZ už
raz odsúhlasilo vypracovať projekty na všetky 3 etapy. Poslanec Ing. P. Harbut poznamenal, že
je to ďalšie uznesenie, ktoré bolo odsúhlasené a nie je splnené.
- poslanec Ing. P. Harbut sa informoval na fa za kroje vo výške cca. 1 650,- € a prečo pani
starostka neinformovala OZ a tomto kroku. Pani starostka odpovedala, že tieto finančné
prostriedky obec získala z dotácie Samosprávneho kraja BB.
- poslanec Ing. P. Žitník poslal fotky ohľadom nového asfaltového koberca na chodníku. Pani
starostka sa informovala ohľadom reklamácie týchto vád, konateľ firmy Lesostav prisľúbil, že
na jar počas priaznivého počasia prídu a opravia tieto závady na tomto chodníku.
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- poslanec Ing. Žitník požiadal kontrolóra Ing. I. Sivoka , aby prekontroloval uznesenie a doplnil
správu. Pán kontrolór neprepíše stanovisko k záverečnému účtu obce, lebo nevidí dôvod. Ďalej
vymenoval všetky prekročené faktúry za rok 2015 ktoré prekročili výšky 500,- €.
- pán Ing. Patrik Žitník sa opýtal pani starostky, či súhlasí, aby bol jej plat zverejnený vedľa
mena pani starostky. Pani starostka nesúhlasí s týmto návrhom. Ďalej sa opýtal či sa uhradila
škoda ktorá bola spôsobená. Pani starostka to nepovažuje za škodu. Posledná otázka pán
poslanca bola či bude OZ každý mesiac. Pani starostka odpovedala, keď bude dôvod tak bude
aj každý mesiac.
7.
Záver
Starostka obce na záver zasadnutia OZ
vystupovanie.

poďakovala prítomným za účasť a aktívne

V Slatinských Lazoch, dňa 31. 12. 2016
Zapísala: STANECKÁ Anna
Overovatelia zápisnice:

Jana STANKOVÁ

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

Ing. Peter HARBUT ..................................................
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