Zápis č. 01/2018
z plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Slatinské Lazy,
konaného dňa 19.02.2018
___________________________________________________________________________
Prítomní:
•
•
•
•
•
Ostatní prítomní:
•
•
•
•
•

Ing. Peter Harbut – poslanec
Ing. Jozef Mikulčík – poslanec
Milan Pavlenda – zástupca starostky
Jana Stanková – poslankyňa
Ing. Žitník - poslanec

Ing. Ivan Sivok – kontrolór
Anna Stanecká – zapisovateľka
Erika Fojtíková – ekonómka
M. Sýkora
Ľubomír Mucha

Neprítomný:
•

Ing. Žitník - poslanec

Program:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie návrhovej
komisie a programu
2. Správa o činnosti
3. VZN o elektronických službách
4. Rozpočtové opatrenie č. 2/2017
5. Rozpočet obce na rok 2018
6. Žiadosť o finančnú dotáciu MFK Vígľaš
7. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018
8. Plán podujatí na rok 2018
9. Investičná akcia – cesta pri cintoríne
10. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017
11. Diskusia
12. 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
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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. Peter HARBUT a Milan PAVLENDA
- Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Jana STANKOVÁ a Ing. Jozef MIKULČÍK
- poslanci obce schváli program zasadnutia.
2.
Správa o činnosti
- pani starostka Ing. D. Hroncová podala rozsiahlu správu o činnosti (viď príloha).
3.
VZN o elektronických službách
- pani starostka Ing. D. Hroncová v krátkosti oboznámila OZ o nutnosti prijať toto VZN
o elektronických službách. OZ ho bez pripomienok prijalo.
4.
Rozpočtové opatrenie č. 2/2017
- pani starostka odovzdala slovo pani ekonómke Erike Fojtíkovej. Pani ekonómka informovala
OZ o konkrétnych položkách ktoré bolo potrebné upraviť. OZ nemalo žiadne pripomienky
a toto opatrenie bolo odsúhlasené.
5.
Rozpočet obce na rok 2018
- tento rozpočet bol vytvorený už v minulom roku, ale nebol odsúhlasený OZ, a preto ide obec
podľa rozpočtového provizória. Tento návrh bol v januári upravený, lebo sme získali presné
čísla o poskytovaní podielových daní. Pani ekonómka informovala po položkách OZ o návrhu
rozpočtu na rok 2018. Rozpočet na rok 2018 je navrhnutý ako prebytkový vo výške 10 000,- €.
Poslanec Ing. P. Harbut sa opýtal pani starostky na výšku dotácie pre ZUŠ, ktorá je vo výške
35 910 €. Pani starostka mu odpovedala, že vychádzala z VZN č. 3/2017. Výsledná výška
dotácie je po vynásobení počtu detí, ktorý sa udáva do výkazov pre OÚ odbor školstva. Ďalej
poslanec Ing. Harbut upozornil pani starostku, že si nepamätá na odsúhlasenie výmeny bočných
strán plota. Pani starostka mu odpovedala, že sa OZ rozprávalo o tom, že sa bude pokračovať
tento rok, t. j. 2018 bočných strán plota. Je to aj zahrnuté v rozpočte vo výške 10 000,- €.
Nájomcovia okolitých hrobových miesta sa sťažujú na opadávajúce ihličie, takže je to aj
žiaduce zo strany verejnosti. Pán poslanec Ing. Harbut sa vyjadril, že bude proti návrhu
rozpočtu, kvôli tejto činnosti ktorá sa neprekonzultovala s OZ. Kontrolór obce Ing. I. Sivok
v krátkosti informoval OZ o stanovisku k rozpočtu na rok 2018. Odporučil OZ, aby sa vytvorila
finančná rezerva na strane obce, nakoľko sú v novembri komunálne voľby. Táto rezerva by sa
poskytla ako odstupné, ktoré vyplýva zo zákona odchádzajúcemu štatutárovi. Po rozprave OZ
s kontrolórom obce sa rozpočet na rok 2018 schválil.
6.
Žiadosť o finančnú dotáciu MFK Vígľaš
- žiadosť vo výške 1 800,- € bola odoslaná OZ na e-mailové adresy. Táto žiadosť je vyššia ako
v minulom roku. V žiadosti je zvýšenie odôvodnené. Pani starostka je proti zvýšeniu, nakoľko
obci sa zvýšili náklady za energiu v futbalovom štadióne cca o 100 ,- € a na kosenie. Ihrisko je
potrebné kosiť počas sezóny aj každý týždeň. Pani starostka navrhuje znížiť finančnú dotáciu
na 1 400,- €. Pani starostka dala priestor na vyjadrenie OZ. Pán poslanec Ing. Mikulčík
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nesúhlasí, že sa kosí pred každým zápasom. Z vlastnej skúsenosti vie, že nebolo pokosené. OZ
po dlhšej rozprave zhodlo na znížení dotácie a to vo výške 1 400,- €. Pán poslanec Ing. Harbut
je proti, kvôli nedodržaniu niektorých podmienok z ich strany.
7.

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018

- pán kontrolór Ing. I. Sivok predniesol plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018. OZ ho
zobralo na vedomie
8.

Plán podujatí na rok 2018

- pani starostka medzi tradičné obecné akcie pridala ďalšie dve, ktoré boli navrhnuté zo strany
poslancov. OZ nemalo námietky a tento plán zobralo na vedomie.
9.

Investičná akcia – cesta pri cintoríne

- pani starostka k tomuto bodu prizvala investora tohto projektu p. Ľ. Muchu. OZ boli
rozposlané podklady na preštudovanie. Tento bod sa na OZ v minulom období preberal. Ide
o vybudovanie miestnej komunikácie medzi cintorínom a domom smútkom, kde by vznikli
pozemky na 7 rodinných domov. Momentálne sa zmenila situácia a investori žiadajú od obce
aby celá investičná akcia bola pod hlavičkou obce. Dôvod tejto žiadosti je, že časť pozemku je
v správe Slovenského pozemkového fontu cez ktorý bude prechádzať cesta. Nie je možné aby
v krátkom časovom úseku získať do vlastníctva. Jedine obec môže získať tieto pozemky do
vlastníctva, pokiaľ túto investičnú akciu vyhlási za verejnoprospešnú. Pre obec by to
znamenalo, že by celé dielo bolo vo vlastníctve obce len by to financovali investori, t. j. Ľ.
Mucha a spol. Samozrejme tieto kroky by boli zahrnuté v budúcej zmluve o tejto výstavbe
miestnej komunikácie. V rozsiahlej rozprave pán Ľ. Mucha upresnil žiadosť a odpovedal na
ďalšie otázky OZ.
10.

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017

- pán kontrolór Ing. Sivok podal správu o plnení uznesenia 01 – 02/2015 t. j. o nakladanie
finančnými prostriedkami obce starostkou do výšky 500,- €. Toto uznesenie sa porušila za
obdobie 01. 01. 2017 – 25. 10. 2017 v 18 prípadoch. Ide napr.: o nákup chlorovacieho
zariadenia, nákup motorovej píly a FA od zazmluvnených dodávateľov služieb. Pán kontrolór
dopracoval aj správu za december a do konca roka došlo k prekročeniu limitu v 7 prípadoch.
Väčšinou išlo o FA vyplývajúce z plnenia zmlúv. Pánovi kontrolórovi bola na poslednom PZ
zadaná úloha aby odkontroloval aj čerpanie financií za PHM v roku 2017. Obec vedie
z účtovného hľadiska 2 účtovné položky a to:
1. PHM – služobné vozidlo: na tejto položke bolo čerpané 693 ,- €
2. PHM – pracovné stroje: na tejto položke bolo čerpanie: 1 016,54 €
Návrh správy o kontrolnej činnosti bol zaslaný pani starostke, ktorá nemala k nej žiadne
výhrady. Pán poslanec Ing. Peter Harbut sa opýtal, že či na súkromné motorové vozidlo boli
preplácané finančné prostriedky. Pán kontrolór mu odpovedal, že na súkromné motorové
vozidlo neboli preplácané žiadne finančné prostriedky. Pani starostka sa k tomuto bodu
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vyjadrila, že čo sa týka uznesenia je prakticky nevykonateľné. Pretože je nemysliteľné aby sa
zvolávalo OZ ku každej položke, ktorá prekračuje 500,- €. V tejto súvislosti pani starostka dala
OZ vyjadrenie komunálnej právničky, ktorá sa k tejto problematike vyjadruje. Základné
kompetencie starostu sú aby zabezpečoval služby v obci a nie sú to kompetencie poslancov.
Starosta je tu na to aby tieto služby zabezpečoval vo vlastnej réžii. Pán poslanec Ing. P. Harbut
poznamenal, že pani starostka pozabúda informovať obecné zastupiteľstvo.
11.
Diskusia
- pán poslanec Ing. Peter Harbut sa informoval začo je v novembri FA od dodávateľa ZINGER.
Pani starostka mu odpovedala, že je to za vypracovanie PD na spevnené plochy a parkoviská
pre DS. Pani starostka má v pláne žiadať finančné prostriedky z MASky vo výške 40 000,- €,
kde je táto PD potrebná. Pán poslanec Ing. Harbut to neodsudzuje ale patrilo by sa aspoň OZ
informovať o takomto pláne a investovaní peňazí. Ďalej sa opýtal na spílené stromy za školskou
jedálňou. Pani starostka mu odpovedala, že zatiaľ sa nič nespiľovalo, ale Správa povodia Hrona
bude tieto stromy spiľovať od januára 2018 na etapy. Ďalej by rád vedel meno stavebného
dozoru na chodníky. Rád by sa s ním porozprával a prípadne sa zúčastnil aj na kolaudácii.
Poslanec Ing. Harbut sa spýtal, či sa bude penalizovať firma kvôli nedodržaniu termínov
odovzdania diela. Pani starostka si je toho vedomá a bude to riešiť.
- občan Imrich Rutšek st. upozornil, že voda z vodovodu Lohyňa je strašne železitá a ničí
zariadenia v domácnosti. Pani starostka mu odpovedala, že sa robia rozbory vody kde je sú
výsledky nezávadné. Na túto odpoveď zareagoval občan Ing. Juraj Dorot, že voda z vodovodu
je síce zdravotne nezávadná ale po technickej stránke je železitá ktorá ničí zariadenia. S vlastnej
skúsenosti vie, lebo mu odišla akumulačná nádrž na solárnom zariadení. Riešil to ako
reklamáciou u dodávateľa a odpovedali mu, že je to spôsobené železitou vodou. Pani starostka
sa informovala u Ing. Nemcovej a niekoľkých firiem a nevedia to riešiť. Pán Ing. Dorot sa
informoval o zariadenia s filtrami kde na domácnosť to činní cca 1 000,- €. Odporučili mu aby
sa to riešilo pri zdroji vody. Takéto komplexné zariadenie by pre obec vyšlo na 5 000 ,- €. Je
tam potrebné spracovať projektová dokumentácia. Pani starostka je ochotná riešiť, ale nech jej
povedia ktoré firmy s tým pracujú.
- pán Imrich Rutšek navrhuje aby sa kontaktovala SAD Zvolen a upravil by sa trafikon kvôli
autobusovým spojom, ktoré zastavujú iba na rázcestí a pokračujú smer na Starú Hutu a ďalej.
Navrhuje aby zachádzali na Klokočské otočisko kvôli bezpečnosti občanov. Pani starostka
prisľúbila, že sa tým bude zaoberať. Ďalej pán Imrich Rutšek st. upozornil na web stránku obce
časť poplatky obce, že sa to pripravuje už cca 2 roky. Pani starostka aj v tomto smere prisľúbila,
že sa stým bude zaoberať.
12.
Záver
Nakoľko bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný, Ing. Darina Hroncová,
starostka obce, poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva vyhlásila
za ukončené.
V Slatinských Lazoch, dňa 20. 02. 2018
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Overovatelia zápisnice:
Ing. Peter Harbut ...............................................
Milan Pavlenda...................................................
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