Zápis č. 04/2017
z plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Slatinské Lazy,
konaného dňa 29. 6. 2017
___________________________________________________________________________
Prítomní:





Ostatní prítomní:





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

Erika Fojtíková – ekonómka
Ing. Ivan Sivok – kontrolór
Anna Stanecká – zapisovateľka
Ing. Juraj Dorot - občan / tréner mladších žiakov /

Program:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie návrhovej
komisie a programu
2. Záverečný účet obce za rok 2016
3. Investičné zámery v obci – výstavba chodníka Šutňová a Lohyňa
4. Výmena pozemkov obce Slatinské Lazy a Evanj. a. v. cirk. zboru za účelom
výstavby parkoviska pri DS a cintoríne a miestnej komunikácie
5. Výmena lámp verejného osvetlenia za solárne
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 Milan PAVLENDA a Jana STANKOVÁ
- Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Ing. Peter HARBUT a Ing. Patrik ŽITNÍK
- poslanci obce schválili program zasadnutia.
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2.

Záverečný účet obce za rok 2016

- pani starostka Ing. Hroncová informovala obecné zastupiteľstvo, že záverečný účet je
prebytkový a navrhuje, aby sa celý dal do rezervného fondu. Poslanec Ing. Patrik Žitník sa
informoval pani ekonómky E. Fojtíkovej na výšku prebytku a z čoho vznikol. Pani ekonómka
mu odpovedala, že prebytok činí 59 231,86 € z toho sú nevyčerpané dotácie Základnej školy
7 434,88 € a čistý prebytok je 51 796,98 € ( zisk s predaja bytu, ušetrené financie v roku 2016
a prenesený prebytok z roku 2015). Pán poslanec Ing. Harbut sa opýtal pána kontrolóra na
podmienky čerpania rezervného fondu. Kontrolór mu odpovedal, že sa môže čerpať na
investície, istiny úveru, splátky úveru a financovanie havarijných stavov. Kontrolór Ing. I.
Sivok OZ prečítal svoje stanovisko k záverečnému účtu a odporučil OZ, aby bol prebytok
prenesený do rezervného fondu.
3.
Investičné zámery v obci – výstavba chodníka Šutňová a Lohyňa
- pani starostka informovala OZ o situácii v eurofondoch a výzvach. Na žiadosť ktorú sme mali
podanú na Environmentálny fond na Opravu kultúrneho domu a ObÚ nám na 99 % neprešla.
Obciam ktorým bola dotácia schválená, tak tie už obdŕžali písomné vyrozumenie. My sme ešte
nedostali žiadne, v ktorom sa bude uvádzať aj dôvod neschválenia. Mení sa situácia aj pri
spoluúčasti ohľadom kompostovísk. Zo zákona neplníme povinnosť pri zhodnocovaní
biologicky rozložiteľnom odpade. Obce s mikroregiónu Podpoľanie si môžu podať iba jednu
žiadosť, takže aj keby sa táto žiadosť ešte v tomto roku podala pravdepodobne sa to už nestihne
realizovať a finančné prostriedky, ktoré sme v rozpočte na tento projekt vyhradili budú
neminuté. Teraz je výzva na investičné zámery, kde by sme si mohli dať žiadosť. Týka sa to
štadiónov, domov smútkov, kult. domov, cyklotrás ale chodníky v tejto výzvy nie sú. Čo sa
týka programu líder, kde sme chceli podať vybudovanie kanalizačnej prípojky osady
Jombíkovci tam sa to rozdelilo na občiansku vybavenosť a vodné stavby. Vodné stavby pôjdu
až v roku 2021. Pani starostka navrhla, že keď ani v jednej výzve nie sú zahrnuté chodníky tak
by sme to mohli zafinancovať tieto výstavby z vlastných prostriedkov. Na chodníky Šutňová
a Lohyňa máme už vypracované kompletne stav. projekty s povoleniami. Hlavne v časti
Lohyňa je tento chodník viac žiadúci, lebo cez tento úsek prechádzajú ľudia z viacerých osád.
Pán poslanec Ing. Žitník poznamenal, že by sme mali mať reálne vypracované projekty na
všetky tri časti, aby bolo možné si vybrať ktorá etapa sa bude budovať ako prvá a na ktorú budú
finančné prostriedky. Poslanec Ing. Žitník položil priamu otázky na pani starostku, či kreslí
alebo nekreslí niekto tretí chodník, to je ten, ktorý vedie od križovatky popri dome smútky až
k Horným Chovancovcov. Pani starostka mu odpovedala, že nekreslí a je to problematický úsek
lebo sa skladá s množstva vlastníkov. Pani starostka oslovila toho istého projektanta ako na
predošle dve ale je pracovné vyťažený. Pani starostka poznamenala, že dala aj výzvu na
predloženie cenových ponúk na výstavbu obidvoch chodníkov teda Šutňová a Lohyňa.
Poslanec Žitník sa opýtal, čo je potrebné na realizáciu týchto projektov. Pani starostka mu
odpovedala, že sa musí počkať do 10.07.2017 lebo bude koniec termínu na predloženie
cenových ponúk. Po tomto termíne zasadne výberová komisia (členovia obec. zastup.) a vyberie
zo všetkých ponúk jedného dodávateľa týchto prác. Ďalej sa opýtal ako máme pod týmito
budúcimi chodníkmi vyriešené pozemky. Pani starostka mu odpovedala, že tieto pozemky sa
riešili formou verejnej vyhlášky. Na to reagoval poslanec Ing. Žitník, že prečo sa týmto
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spôsobom neriešili aj pozemky pod budúcim chodníkom aj v tretej časti teda od ihriska smerom
do centra obce. Páni poslanci sa opýtali, že čo nám v tom bráni, aby sa dala aj na tento úsek
verejná vyhláška. Pani starostka im odpovedala, že v tom nič nebraní lebo až po uverejnení
verejnej vyhlášky na obecnú tabuľu sa začnú možno hlásiť majitelia týchto pozemkov
o odpredaji. V predošlom prípade pani starostka vedela približne kto je vlastníkom a ako by
pravdepodobne reagovali na túto skutočnosť. Poslanec Ing. Mikulčík sa opýtal, že čo bráni
v tom aby sa dala aj na tretí úsek verejná vyhláška. Pani starostka mu odpovedala, že sa nemôže
dať verejná vyhláška pokiaľ nie je urobený projekt lebo sa občania nemajú k čomu vyjadriť. Po
dlhšej búrlivej výmene názorov padla ešte otázka od pána poslanca Ing. Žitníka, že skadiaľ
obec zoberie financie na parkovisko pri cintoríne a na solárne lampy. Pani starostka mu
odpovedala, že v rámci programu líder na občiansku vybavenosť je možné žiadať sumu
40 000,- € do ktorej by sme sa mohli zmestiť a uchádzať sa o túto výzvu a na solárne osvetlenie
by sme zobrali z rozpočtu financie, ktoré boli odsúhlasené na betónové oplotenie
a kompostovisko a to z toho dôvodu lebo nám prišli financie s MF SR vo výške 4000,- €
a 1000,- € z rozpočtu-spoluúčasť na projekt kompostoviská, ktoré sa tento rok nebudú riešiť.
Pred hlasovaní pán Ing. Žitník poznamenal, že je proti tomu akým spôsobom sa to urobilo, že
sa nedali urobiť podľa znenia uznesenia ktoré sme v minulom roku prijali, že sa budú riešiť
všetky 3 chodníky naraz a že sa riešia chodníky postupne. Pán Ing. Žitník je proti tomu, že sa
peniaze minú na 2 chodníky a ten tretí nebol ani v plánovaní ako bolo prijaté v uznesení. Pani
starostka mu odpovedala, že ona mala vo svojom volebnom programe 2 chodníky – Šutňovú
a Lohyňu, lebo mala požiadavky od občanov z týchto častí riešiť bezpečnosť chodcov.
Požiadavky na tretiu časť chodníkov bola predložená až v tomto volebnom období a nemôže
sa všetko robiť naraz, musí byť zvolená určitá postupnosť. Pani starostka vyzvala za hlasovanie
prv za chodník Lohyňa a potom za chodník Šutňová. Poslanec Ing. Mikulčík sa pri hlasovaní
chodníka Lohyňa zdržal a to z dôvodu, že obec nemá na to potrebné finančné prostriedky a bolo
tu povedané, že sa to bude robiť postupne. Ak obec bude v budúcom roku mať financie tak pán
poslanec Ing. Mikulčík bude súhlasiť aj za druhý. Podľa p. poslanca Ing. Mikulčíka je
dlhodobejší problém, ktorý sa mal riešiť za to je za Šutňovú.
4.
Výmena pozemkov obce Slatinské Lazy a Evanj. a. v. cirk. zboru za účelom
výstavby parkoviska pri DS a cintoríne a miestnej komunikácie
- pani starostka poslala e-mailom poslancom mapky pozemkov, ktoré sú predmetom výmeny
s cirkvou. Pani starostka dáva návrh OZ, aby obec získala pozemky okolo cintorína, o ktoré sa
i tak stará a pred cintorínom bude môcť na nich vybudovať parkovisko. Obec by tieto pozemky
vymenila za pozemky na druhej strany cesty /na ktorom p. Šustek pasie svojho koňa/. Je to
výmena 1:1. Poslanec Ing. P. Harbut požiadal aby v uznesení bolo napísané, že to bude výmena
bezodplatne.
5.
Výmena lámp verejného osvetlenia za solárne
- pani starostka už v minulom období okrajovo informovala OZ o tejto možnosti a to z dôvodu,
že by sa malo v budúcom období platiť za ističe väčšia suma. V osade Bahyľovci sú 2 odberné
mieste na 4 lampy, čo je na tak malú josadu pomerne veľký luxus. Po zrealizovaní týchto
solárnych lámp by sa zrušili dve odberné miesta. Pána poslaneca Ing. Harbuta by zaujímalo
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koľko sa ušetrí financií pokiaľ by sme to nainštalovali. Pani starostka mu na rovinu povedala,
že pokiaľ sa výška ceny za ističe nezmení tak je to pre nás momentálne nevýhodné, ale pokiaľ
príde URSO s vyšším poplatkami je to na zvážení, aby obec tieto odberné miesta zrušila
a namontovala solárne osvetlenie. OZ sa zhodlo na tom, že sa to bude riešiť v budúcom období.
Pán poslanec Ing. Mikulčík sa informoval v mene občanov z bývalých vojenských bytoviek
aby sa dala jedna lampa do stredu parkoviska, lebo je tu tma. OZ sa zhodlo na tom, že pani
starostka sa tomu bude venovať a na budúcom OZ predloží návrh na osvetlenie a cenovú
kalkuláciu. Bolo by to potrebné, aby sa táto situácia vyriešila do konca jesene pokiaľ nepríde
zima.
6.
Diskusia
- poslanec Ing. Harbut poznamenal, že si všimol zmenu vo vyučovaní anglického jazyka na
tunajšej základnej škole. Zmenila sa p. učiteľka a sú badateľné výsledky k lepšiemu. Sama p.
riaditeľka sa vyjadrila, že keby to len tušila, že to pôjde lepším smerom tak by to urobila už
dávno.
- poslanec M. Pavlenda predložil ústnu žiadosť na napojenie vodovodu na obecný vodovod
v časti Šutňová a Dolný Chovancovci. OZ navrhlo, aby sa spísala žiadosť s podpismi občanov
ktorí by sa chceli napojiť na obecný vodovod a obec sa s tým bude podrobnejšie zaoberať.
- pani starostku medzičasom kontaktovali generálny manažér a manažér futbalového mužstva
Vígľaš Pstruša „B“ a informovali ju o ukončení sezóny a umiestnený mužstva na 13 mieste
s celkového hodnotenia. Do 5. júla sa prihlasujú mužstvá do súťaže na jesennú časť a radi by
vedeli či sa majú alebo nemajú prihlásiť. Pán poslanec Ing. Harbut navrhol aby sa vyčíslili
a predložili náklady futbalu a aby na budúce zastupiteľstvo boli pozvaní manažéri futbalového
klubu Vígľaš Pstruša. Poslanci vo väčšine súhlasia aby sa pokračovalo v súťaži futbalu
v družstve Vígľaš Pstruša „B“. Poslanci vo väčšine súhlasili s tým, aby sa pokračovalo vo
futbalovej súťaži tak ako doteraz, nakoľko je tam už odhlasovaná aj dotácia na jesennú časť
súťaže.
- p. Ing. Dorot informoval zastupiteľstvo, že dostal ponuku z Vígľaš Pstruša, aby otvorili
kategóriu futbalistov do 11 rokov. My by sme vedeli umiestniť do tímu 7-8 detí, ktorí majú
vážny záujem hrať futbal. Vígľaš navrhuje, aby sa hralo pod ich hlavičkou, ale deti by hrávali
na Slatinských Lazoch. Nepotrebujú žiadne financie. Zastupiteľstvo nemalo k tomuto návrhu
vážne výhrady.
- pani starostka vyzvala OZ, aby sa vyjadrili či chcú aby sa hral Turnaj 3 obcí na Lazovskú
sobotu. Poslanci to berú ako samozrejmosť, že je to už tradícia.
- Pán poslanec Harbut mal dotaz na ekonómku pani Fojtíkovú aký máme počet obyvateľov
a aký je plat starostky v absolútnom vyjadrení. Pani Fojtíková mu odpovedala, že počet
obyvateľov k 1.1.2017 je 512 obyvateľov. V súčasnej dobe je 523 obyvateľov, na čo on
poznamenal, kde sa to berie. Starostkin plat je 912,- € /priemerný plat v národnom
hospodárstve/, ktorý sa prepočíta koeficientom v kategórii do 1000 obyvateľov a vychádza to
na 1505,- €.
- pán Ing. Dorot sa informoval ohľadom žiadosti ktorá bola predkladaná p. Schmitdom. OZ
pána Ing. Dorota informovalo, že sa to vzalo na vedomie , ale v súčasnej dobe je viac projektov
rozpracovaných a bude sa s tým zaoberať neskôr.
- OZ berie na vedomie Kontrolný plán činnosti na II polrok, ktorý predložil hlavný kontrolór
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- poslanec Ing. Žitník sa opýtal či bola uhradená škoda spred 2 rokov. Pani starostka mu
odpovedala, že to nepovažuje za škodu.
7.
Záver
Pani starostka sa všetkým poďakovala za účasť a plenárne zastupiteľstvo ukončila.

V Slatinských Lazoch, dňa 13. 07. 2017
Zapísala: STANECKÁ Anna
Overovatelia zápisnice:
Milan PAVLENDA ..............................................
Jana STANKOVÁ .................................................
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