Zápis č. 03/2017
z plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Slatinské Lazy,
konaného dňa 27.4.2017
___________________________________________________________________________
Prítomní:
•
•
•
•

Ing. Peter Harbut – poslanec
Ing. Jozef Mikulčík – poslanec
Milan Pavlenda – poslanec
Jana Stanková – poslankyňa

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

Ing. Patrik Žitník – poslanec

Program:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie návrhovej
komisie a programu
2. Správa o činnosti
3. Investičné zámery v obci
4. Žiadosť o pripojenie k obecnej kanalizácií
5. Štatút obce
6. Diskusia
7. 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. Peter HARBUT
- Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Milan PAVLENDA a Ing. Jozef
MIKULČÍK.
- poslanci obce schváli program zasadnutia.
2.

Správa o činnosti
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- Pani starostka poinformovala o podanej žiadosti na rekonštrukciu KD a ObÚ. Do 4.5.2017
máme zaslať doplňujúce materiály ktoré si Envirofond od nás vyžiadal. Potom musíme vyčkať
na vyhodnotenie.
- Projekt kanalizácie Jombíkovci sa musel prekresľovať kvôli novým majiteľom nehnuteľnosti
v tejto osade. Títo majitelia sú pracovne v zahraničí ale pri návšteve dali pripomienku k tomuto
projektu, že trasa kanalizácie vedie blízko pri ich dome. Druhýkrát sa musel prekresľovať
nákres trasy kvôli tomu, že kanalizácia by sa viedla cez ich záhradu na ktorej majú ovocné
stromy a kry. Zatiaľ nie je na to vodoprávnom povolenie.
- ohľadom projektu chodník Šutňová bolo na Životnom prostredí konanie, ktoré prebehlo
v poriadku. Muselo sa doplniť množstvo vypúšťacej vody do vodného recipientu. K tomuto
projektu sa kladne vyjadrila aj vodohospodárska spoločnosť. Pani starostka už môže podať
žiadosť na stavebnom úrade na stavebné povolenie.
- v rámci reklamácie dala p. starostka opraviť autobusovú zastávku na Klokočskom otočisku,
kvôli rozbitému plexisklu a vypadávajúcej doske na zadnej stene. Zhotoviteľ M. Chudík
prisľúbil opravu týchto závad v najbližšom čase.
- sú vymenené dve okná na terajšom ObÚ súlade s uznesením č. 04-01/17 v schválenej výške
1 200,- €. Je potrebné ešte okolo okien urobiť náter s bielou farbou.
- skončila sa zmluva so servisnou spoločnosťou ELTODO SK, a. s., ktorá nám robila servis
verejného osvetlenia a obecného rozhlasu. Pani starostka si vyžiadala cenovú ponuku od firiem
ELTODO SK, a. s. a Rádio-opravovňa Milan Strieborný. Firmu sme v minulom období menili
kvôli vysokým nákladom ale v roku 2016 boli náklady vyššie ako v roku 2015. V cenový
ponukách má jedna firma vysokú sadzbu za elektromontážne práce a druhá zas za plošinu.
Zatiaľ robíme servis bez zmluvy na základe objednávky. Musíme to riešiť zatiaľ takto kvôli
tomu lebo firma ELTODO SK, a. s. má u seba dve hniezda, ktoré sú v oprave. Podľa pani
starostky firma Rádio-opravovňa Milan Strieborný je operatívnejšia a vedeli vyhovieť všetkým
požiadavkám, ktoré obec na ňu mala v minulom období. Pani starostka je toho názoru, aby sa
obec vrátila k servisným prácam práve k tejto firme Rádio-opravovňa Milan Strieborný.
- naša obec spoločne s okolitými obcami dali požiadavku na VUC BB ohľadom opráv ciest. Na
základe toho sa konalo stretnutie s poslancom samosprávneho kraja. V schválenom zozname
opráv ciest je aj naša cesta a to zákruta na Lohyni v celkovej dĺžke 200m. Táto oprava bude
vykonaná v letnom období.
- začali sa práce na cintoríne ohľadom výmeny oplotenia zadnej časti plotu. Vyrúbali sa stromy
a drevo s týchto stromov sa darovalo ZŠ Slatinské Lazy. Je potrebné ešte vytiahnuť stĺpy po
starom oplotení a kvôli nepriaznivému počasiu sa museli práce prerušiť. Práce budú pokračovať
až keď počasie bude priaznivé.
- p. starostka preposlala vyjadrenia príslušných orgánov ohľadom dopravnej situácie pri osade
Dolní Chovancovci. Pani starostka podala žiadosť na Okresný úrad odbor cestná doprava, aby
podali stanovisko či môže byť umiestnený cestný retardér na tejto frekventovanej ceste. Prišla
zamietavá odpoveď. Ďalej p. starostka písala žiadosť o zvýšenie hliadkovej kontroly na tomto
úseku. Z PZ v Detve si to posunuli do Zvolena a následne p. starostku telefonicky kontaktovali,
že oni sa budú s tým zaoberať. Táto odpoveď prišla aj v písomnej forme.
- pán Ing. J. Dorot neprihlásil detské futbalové družstvo do jarnej súťaže, kvôli malému počtu
detí. Toto riešenie p. Dorot zvolil najmä kvôli tomu aby obec neplatila za každý zápas finanč.
pokutu za nenastúpenie družstva na zápas. Zatiaľ na futbalovom ihrisku hráva iba družstvo
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Vígľaš-Pstruša „B“, ktoré má aj žiadosť o finančné pokrytie jesennej časti súťaže. V tejto
súvislosti poslanec Ing. Harbut pripomenul, že sa jedná o cudzích ľudí, ktorým platíme jednak
dotáciu, platíme elektriku a odkedy nehrajú naše deti budeme musieť zabezpečiť a platiť aj
kosenie.
- p. starostka dala urobiť revíziu detských ihrísk a detských prvkov. Oslovený pán nám to urobil
v súlade so zákonom a kde boli vady tak nám poradil akými spôsobom to môžeme vyriešiť.
- pán poslanec Ing. Peter Harbut si všimol pri prezeraní FA, že sa zakúpila motorová píla. Pani
starostka mu odpovedala, že sa musela, aby sa mohli spiľovať aj hrubšie konáre.
- poslankyňa J. Stanková informovala p. starostku o susednej záhrade, že boli obidve majiteľky
skosiť suchú trávu, ale aj tak je to nepostačujúce. Pani starostka ich osloví aj písomne, lebo v
letných horúčavách môže dôjsť k požiaru zo suchých popadaných stromov a zo suchej trávy.
- pani starostka informovala OZ o tom, že pani Bahýľová trvá na tej cene ktorú ponúkla na
odpredaj pozemkov pod futbalovým ihriskom a odôvodnila to tým, že všetky pozemky
v Slatinských Lazoch predáva v tejto cene.
3.
Investičné zámery v obci
- pani starostka uvítala Ľ. Muchu ktorý bol na jeho žiadosť prizvaný na zasadnutie OZ. Mal by
záujem riešiť investičný zámer v obci. Ľ. Mucha informoval OZ o tom, že si odkúpil pozemky
vedľa Pavlendovcov v osade Žlnkovci. Problém toho je, že nemá prístupovú cestu k týmto
parcelám. Na vydanie stavebného povolenia je potrebné mať k stavbe prístupovú cestu so
všetkými inžinierskymi sieťami. Oslovil aj p. Kravca, ktorý odmietol podpísať zmluvu
o vecnom bremene na právo prechodu, aby sa mohol dostať k svojím pozemkom. Pani starostka
sa taktiež pokúšala v minulom období dať vecné bremeno, ale jeden vlastník podal námietku
na kataster a ten to odmietol zapísať. Pán Ľ. Mucha prišiel s tým návrhom, že by vybudoval
prístupovú cestu medzi cintorínom a Domom smútkom. Vzhľadom na polohu týchto pozemkov
by to bolo najvhodnejšie popri cintoríne. Ľ. Mucha by na svoje náklady cestu vybudoval
a bezodkladne by odovzdal do vlastníctva obce, ktorá by sa o ňu starala. Obec by dala
vypracovať geometricky plán a znalecký posudok a na výmenu by p. Mucha vybudoval cestu
aj s parkoviskom pri Dome smútku. Pozemok na parkovisko by obec odkúpila od vlastníkov
príslušných parciel. Tento plán je ešte na zdĺhavé jednanie dotknutých orgánov a osôb ale OZ
s týmto plánom súhlasí.
4.
Žiadosť o pripojenie k obecnej kanalizácií
Pani starostka preposlala OZ žiadosť od obyvateľov Ondrišovci na pripojenie ku kanalizácií.
Tým pádom, že stadiaľto kanalizácia nevedie, tak bude potrebné postupovať ako v prípade
kanal. do osady Jombíkovci. Treba najprv urobiť štúdiu, potom vypracovať projekt a všetky
tieto úkony s tým spojené. Po konzultácií sa OZ zhodlo na tom, že to berú na vedomie a bude
sa to riešiť v budúcom období lebo momentálne ma obec rozpracované veľké množstvo
finančne náročných projektov.
5.
Štatút obce
- OZ nemá k štatútu obce žiadne výhrady
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6.
Diskusia
- pán poslanec Ing. P. Harbut sa informoval, že prečo zmizla značka pri jeho dome „Daj
prednosť v jazde“. Pani starostka mu odpovedala, že dala všetky značky demontovať a obnoviť.
Dneska už boli znova namontované.
5.
Záver
Starostka ukončila obecné zastupiteľstvo a všetkým prítomným poďakovala za účasť.

V Slatinských Lazoch 12. 05. 2017
Zapísala: Anna Stanecká
Overovatelia zápisnice:
Jana STANKOVÁ

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

Ing. Peter HARBUT

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