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Zápis č. 03/2018 
z plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Slatinské Lazy, 

konaného dňa 03. 12. 2018 
 

___________________________________________________________________________ 

Prítomní:  
• Bartko Ľubomír – poslanec 
• Mgr. Hazlingerová Eva – poslankyňa  
• Ing. Mašlej Vladimír  – poslanec 
• Paulenda Marek – poslanec  
• Stanková Jana – poslankyňa  

 
Ostatní prítomní: 

• Ing. Ivan Sivok – kontrolór  
• Anna Stanecká – zapisovateľka  
• Erika Fojtíková – ekonómka 

 
 
Prizvaná:  

• Anna Bahýľová – predseda miestnej volebnej komisie 
 
Program:  

1. Štátna hymna 
2. Otvorenie zasadnutia 
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
4. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce ( preseda MVK) 
5. Zloženie sľubu zvolenej starostky obce 
6. Zloženie sľubu poslancov 
7. Vystúpenie zvolenej starostky obce 
8. Schválenie návrhovej komisie 
9. Schválenie programu zastupiteľstva 
10. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu 

pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej 
členov 

11. Prerokovanie a schválenie rozpočtu Obce Slatinské Lazy na rok 2019 a stanovisko 
hlavného kontrolóra obce (ekonómka obce)  

12. Prerokovanie a schválenie VZN č. 01/2019 o miestnych daniach..., 02/2019 o nakladaní 
s odpadmi, 03/2019 o dotácií na školu a školské zariadenia..., 10/2019 Zásady 
hospodárenia o nakladaní s majetkom Obce Slatinské Lazy, 12/2019 O zneškodňovaní 
žúmp 

13. Schválenie platu starostky obce 
14. Diskusia 
15. Záver 
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1. Štátna hymna 
Na úvod zaznela hymna Slovenskej republiky 
 
2. Otvorenie zasadnutia 
Rokovanie slávnostného ustanovujúceho plenárneho zasadania otvorila doterajšia 
starostka obce Ing. Darina Hroncová. Všetkých privítala a informovala prítomných, že 
priebeh zasadania bude v prvej časti slávnostný ale potom bude rokovanie pracovné.  
 
 
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  
Za zapisovateľku je určená Anna Stanecká. Overovatelia zápisnice sú: Jana Stanková  
a Ing. Vladimír Mašlej. 

 
 
4. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce (predseda MVK)  
Pani Ing. Darina Hroncová vyzvala predsedníčku MVK Anna Bahýľovú aby prečítala 
prítomným výsledky do komunálnych volieb na starostu obce a poslancov obecného 
zastupiteľstva, ktoré sa konali 10. 11. 2018.  
Predsedníčka MVK prečítala výsledky volieb (viď príloha zápisnice)  
 
 
5. Zloženie sľubu zvolenej starostky obce  
Zvolená starostka Ing. Darina Hroncová zložila sľub starostu a prijala od predsedníčky 
volebnej komisie Anny Bahýľovej „Osvedčenie o zvolení za starostku obce“ .  
 
 
6. Zloženie sľubu poslancov  
Pani starostka vyzvala služobne najstaršiu poslankyňu aby prečítala sľub poslancov. Za 
všetkých poslancov prečítala sľub Jana Stanková. Zvolení poslanci: Marek Paulenda, 
Ing. Vladimír Mašlej, Jana Stanková, Ľubomír Bartko, Mgr. Eva Hazlingerová. 
Poslanci zložili sľub, čo potvrdili svojim podpisom a z rúk pani starostky si prebrali 
„Osvedčenie o zvolení za poslanca obce“.  
 
 
7. Vystúpenie zvolenej starostky obce  
Pani starostka sa poďakovala všetkým tým, ktorí jej už po štvrtýkrát prejavili dôveru 
a umožnili jej pokračovať v načatých projektoch. Uviedla že sa naďalej bude snažiť 
pracovať na tom aby naša obec sa rozvíjala a občania mali kvalitný život. 
V rozsiahlejšej rozprave informovala OZ o podaných žiadostiach o dotácie 
a vytvorených projektoch. Všetko závisí od toho aké výzvy budú prichádzať lebo obec 
v rozpočte má financie iba na pokrytie základných potrieb obce.  
Požiadala OZ aby si spoločne stanovili priority, ktorému investičnému projektu sa bude 
prednostne venovať.  
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Pani starostka odporučila novému OZ preštudovať zákon o obecnom zriadení č. 
369/1990 v ktorom sa uvádza, že starosta a OZ sú rovnomerné funkcie. Pani starostka 
dúfa, že spoločne schvália dobré dokumenty a našu obce posunú dopredu.  
Pani starostka poverila poslankyňu Janu Stankovú za svoju zástupkyňu. Pri rozhodovaní 
vychádzala, že p. Stanková má už skúsenosti z predchádzajúceho volebného obdobia.  
 
8. Schválenie návrhovej komisie  
Do návrhovej komisie boli zvolení: Marek Paulenda, Ľubomír Bartko 
 
 
9. Schválenie programu zastupiteľstva  
Program zastupiteľstva od bodu 10 do 15 bol OZ schválený.  
 
10.      Zriadenie komisie podľa č. 7 ods. 5 zákona 357/2004 Z. z. o ochrane 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších 
predpisov a voľba jej členov   
Pani starostka informovala OZ o tom, že do 30 dní od prijatia funkcie musia poslanci 
a štatutár podať majetkové priznanie tejto komisii. Do komisie navrhuje p. starostka 
všetkých 5 poslancov. OZ schválilo túto komisiu bez komentára.  
 
11. Prerokovanie a schválenie rozpočtu Obce Slatinské Lazy na r. 2019 
a stanovisko hlavného kontrolóra obce  
 
Pani starostka novému OZ ozrejmila, že rozpočet vytvára ekonómka obce Erika 
Fojtíková, ktorá má dlhoročné skúsenosti. Niektoré položky sú vytvárané po spoločnej 
komunikácií. Ďalej vysvetlila z čoho sa obecný rozpočet skladá. Pani ekonómka E. 
Fojtíková prečítala príjmovú a výdavkovú časť rozpočtu. Ďalej informovala, že tento 
rozpočet sa môže kedykoľvek počas roka meniť.  
- pani poslankyňa Mgr. E. Hazlingerová sa opýtala na rozpočtovú položku, ktorá   
poukazuje na pracovné odevy. Pani ekonómka jej odpovedala, že pracovné odevy sú 
pre našich 2 zamestnancov. Tieto odevy je zamestnávateľ zamestnancom povinný 
zabezpečiť, čo vyplýva zo zákona 124/2006.  
- pána poslanca Ing. V. Mašleja zaujíma vysoká suma dotácie pre SZUŠ. Pani 

starostka mu navrhla aby táto pripomienka bola riešená v bode 12, kde sa bude 
schvaľovať VZN č. 03/2019 o dotácií na školu a školské zariadenia.  

- pán poslanec M. Paulenda sa informoval, do čoho sa budú investovať peniaze 
v budúcom roku.  Pani starostka mu odpovedala, že v rozpočte nie je priestor na 
veľké investície. Na veľké investície si musí obec získať financie z grandov. Ďalej 
sa opýtal, či máme v rozpočte nejaké rezervy napr. na prasknuté potrubie. Pani 
starostka mu odpovedala, že na opravu vodovodu sú v rozpočte vyčlenené financie.  
Pán Ing. Žitník sa opýtal p. starostky, či sa môže zapojiť to tejto diskusie. P. 
starostka mu odpovedala, že prebieha rozprava a k tomuto bodu sa môžu občania 
vyjadriť v diskusii t. j. bod 14.  
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Pani ekonómka Fojtíková vysvetlila OZ, že obec čo dostáva od štátu podielové dane 
sú iba na chod obce. Príjmy obce (dane a poplatky čo vyberie obec od ľudí) sú tak 
malé, že taktiež slúžia len na chod obce. Keď v priebehu roka nastane krízová 
situácia a bude potrebná väčšia suma, tá sa prevedie z rezervného fondu, ktorý obec 
má zriadený. Rezervný fond sa vytvoril z prebytkov hospodárenia 
z predchádzajúcich rokov. Pán poslanec Paulenda sa opýtal na výšku prostriedkov 
v rezervnom fonde. Pani ekonómka mu odpovedala, že je tam cca 55 000,- €, tieto 
financie nie sú súčasťou rozpočtu. Ďalej sa opýtal na vysokú sumu v rozpočtovej 
položke „ Údržba ciest, zimná, opravy“. Pani starostka mu odpovedala, že v tejto 
položke je zahrnuté odhŕňanie snehu. Suma ktorá ostane po zimnej sezóne, tá sa 
potom použije  v jarnom období na opravy ciest. Výška sumy záleží na intenzite 
sneženie počas zimy.  

- Hlavný kontrolór obce Ing. I. Sivok prečítal svoje stanovisko k návrhu rozpočtu 
obce     na roky 2019 – 2021 ( viď príloha zápisu) . OZ berie na vedomie stanovisko 
hl. kontrolóra.  

- Pán Ing. P. Harbut poznamenal, že je nelogické prv schváliť rozpočet a potom ísť 
na schvaľovanie konkrétnych VZN. OZ sa zhodlo na tom, že tento bod ostane 
otvorený a po schvaľovaní jednotlivých VZN sa vráti k rozpočtu.  

 
12. Prerokovanie a schválenie VZN 

a) VZN č. 01/2019 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady  
- p. starostka v krátkosti zhrnula, čo všetko to toho VZN patrí. V tomto VZN je 
návrh zvýšiť poplatok za vývoz KO z 15,- €/osoba/rok na 16,- €/osoba/rok. 
Z dôvodu zvýšenia poplatkov za uskladnenia odpadu na skládke v Zolnej. Mali 
by sme mať vyprodukované menšie množstvo KO a viac triedeného. Príjmy, 
ktoré obec vyberie za vývoz KO od občanov nám nepokrývajú náklady.  
Ďalej p. starostke v tomto VZN navrhuje zvýšiť poplatok za psa držaného 
v byte z 7,- €/1pes/rok na 10,- € / 1 pes / rok.  
  - p. poslanec Paulenda si myslí, že je to minimálne zvýšenie, ktoré by občania                      
nemali nejako finančne pocítiť.  
 

b) VZN č. 02/2019 O nakladaní s komunálnym odpadom, drobným 
stavebným odpadom a objemným odpadom na území obce Slatinské Lazy  
- p. poslanec Paulenda si myslí, že by bolo dobre aby sa vytvorili viacej 
zberových miest. Pokiaľ obce chce viacej vyprodukovať triedený odpad, tak by 
mala občanom poskytnúť na to priestory.  Pani starostka mu odpovedala, že 
obec má podpísanú zmluvu z organizáciou NATUR-PACK, ktorá platí za 
vývoz tohto odpadu. Táto organizácia aj z firmou Márius Pedersen nám 
stanovila podmienky, ktoré sme museli prijať. Keby sme chceli navýšiť počet 
zberných miest, obec by si ich vývoz musela hradiť.  
- p. poslankyňa Mgr. Hazlingerová sa spýtala na možnosť vývozu lístia 
a konárov. P. starostka jej odpovedala, že je to zelený bio odpad. Naša obec 
s obcami z Podpoľania sa zapojila do projektu na zabezpečenie kompostovísk 
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pre každú domácnosť. V tomto projekte sme boli úspešný a začiatkom roka 
dodáme do každej domácnosti kompostér. Za bytovkami a na cintoríne budú 
umiestnené väčšie. Momentálne to riešime tak, že to zelený bio odpad 
umiestnime na menej viditeľné miesto a prirodzene sa tam rozloží.  
 

c) VZN č. 03/2019 O určení výšky dotácie pre školy a školské zariadenia  
- pani starostka OZ informovala o tom, že obec v rámci podielových daní 
dostane aj financie pre školu. Sú to originálne kompetencie, ktoré zahŕňajú 
financie pre školskú stravovňu a školský klub detí. Tieto dotácie, ktoré obec 
poskytne škole a škol. zariadeniam si musí obec vypočítať sama na základe 
vzorcov a normatív.  Ďalej do toho balíka musíme zahrnúť ZUŠ ( delí sa na 
individuálnu a skupinovú) a CVČ. Vychádza sa z výkazu o počte detí, ktoré 
navštevujú tieto organizácie. Tento výkaz sa zasiela na MŠ SR, z ktorého za zas 
počítajú aj podielové dane. Je to viazané, samotná obec si nemôže určit výšku 
financií podľa svojho uváženia.  
- p. poslanec Ing. V. Mašlej, vytkol kvalitu vzdelávania na SUZŠ z pohľadu 
rodiča. Po dlhšej rozprave z p. poslancom Mašlejom sa OZ dohodlo na tom, že  
p. riaditeľka SZUŠ S. Riňáková bude prizvaná na budúce zasadanie OZ.  
 

d) VZN č. 06/2019 O verejnom poriadku 
- v tomto VZN sa mení iba nariadenie ohľadom upratovania chodníkov. Doteraz 
si to mali občania upratovať samy a zmenou zákona sa pre nás zmenilo, že je to 
povinnosťou obce, aby chodníky boli v zimnom období udržiavané všetky. Pani 
starostka v tomto bode poznamenala, že aj túto zimu je odhŕňanie snehu 
zabezpečené M. Chovancom ako po minule roky. P. Chovanec nie je viazaný 
inou pracovnou zmluvou a tým pádom môže nastúpiť na odhŕňanie v tom čase 
kedy si to aktuálny čas vozoviek vyžaduje.  
 

e) VZN č. 10/2019 Zásady hospodárenia z majetkom obce Slatinské Lazy 
- v tomto VZN je návrh na zmenu vo výške vody a stočného. P. starostka 
navrhuje zvýšiť v obidvoch prípadoch o 0,05 €/ m3 . Zvýšenie odôvodnila, 
vysokými nákladmi za opravy vodovodu.  
Pán poslanec Paulenda nemá námietky voči zvyšovaniu, ale zaujíma ho či každá 
prípojka na vodovode má aj vodomer. Pani starostka mu odpovedala, ža áno až 
na nejaké výnimky, V tom prípade si domácnosti uhrádzajú paušálne, teda 
smernými číslami 34m3/osobu/rok. Ďalej poznamenala, že dlhoročný problém 
s osadením vodomeru na prípojku je v rodine Kyseľovci a Žlnkovci. Nemajú 
ani podpísanú zmluvu. Obec  to v minulosti  začala riešil aj cez právnika ale 
jeho služby by nás vyšli drahšie, ako čo by sme získali za nimi odobratú vodu. 
Právnické služby stoja cca 50,- € / hod. P. poslanec Paulenda sa opýtal či aj tieto 
rodiny sa dotkne navýšenie. Pani starostka mu odpovedala, že nie lebo oni 
neplatia vôbec, kvôli nepodpísaným zmluvám. Pán. poslanec Paulenda sa 
opýtal na riešenie tohto problému. Pani starostka mu odpovedala, že nech OZ 
dá návrh. Tieto prípojky sa nedajú ani samostatne odpojiť od prívodu vody, čo 
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by  v tomto prípade zákon umožňoval. Pani starostka navrhla, že by bolo 
potrebné to doriešiť a v budúcich zasadnutiach to môže byť ako samostatný 
bod. OZ súhlasilo s týmto návrhom .  
 

f) VZN č. 12/2019 O zneškodňovaní obsahu žúmp  
- pani starostka informovala, že návrh tohto VZN bol už na rokovaní OZ aj 
v minulosti, ale vtedy OZ ho neschválilo. Je potrebné aby sme mali takéto VZN 
schválené aby sme predišli pokute. Domácnosti ktoré nie sú pripojené na 
obecnú kanalizáciu, musia mať nepriepustnú žumpu. Toto nariadenie vyplýva 
zo zákona. Pani starostka nevidí problém, prečo by toto VZN nebolo schválené, 
nie je v ňom nič proti zákonné a je to v záujme ochrany životného prostredia 
v obci. Pani p. Hazlingerová sa informovala, že či by nebolo možné natiahnuť 
kanalizáciu aj do časti obce Dolní Chovancovci. Pani starostka jej odpovedala, 
že jeden projekt na rozšírení kanalizácie (osada Jombíkovci) je už daní na 
Envirofonde, kde je možnosť získať naviac finančných prostriedkov. Pani 
starostka nevie či bude tento projekt schválený, lebo je to počítané cez 
koeficient, ktorý zohľadňuje koľko domov bude napojených a či je tam 
dosiahnutá efektivita takéhoto riešenia. Poslankyňa Mgr. Hazlingerová sa 
opýtala na domové čističky OV. Pani starostka jej odpovedala, že povolenie na 
vybudovanie dom. čističky OV vydáva OÚ odbor ŽP, ktorý udáva individuálne 
podmienky žiadateľovi. Finančne to vyjde ako nepriepustná žumpa.  

   
Pani starostka sa spätne vrátila ku schvaľovaniu rozpočtu obce na rok 2019. Rozpočet obce bol 
schválený.  
 

13. Schválenie platu starostky obce  
- pani starostka informovala OZ o tom, že tento bod jej vyplýva zo zákona. Je potrebné 
aby na prvom zasadnutí bolo prijaté uznesenie o plate zvolenej starostky. Pani starostka 
požiadala OZ o 10 % navýšenie k základnému platu. Odôvodnila to tým, že obec sa 
rozvíja je v dobrej finančnej kondícii a zvyšujú sa napr. aj platy zamestnancom verejnej 
správy či pedagogických zamestnancov.  OZ po rozprave sa zhodlo na tom, že pani 
starostka bude mať len základný plat.  
 
 14. Diskusia 
- občan Ing. Žitník, zagratuloval novozvolenému OZ. Povedal svoj názor na fungovanie 
OZ so starostkou. Ďalej by sa rád dozvedel, či ostávajú v platnosti niektoré uznesenia, 
ktoré prijalo OZ v minulom volebnom období. Ďalej ozrejmil OZ o rozpočte a minulé 
OZ presadilo, že rozpočet bol prebytkový. Informoval aj o tom, že bolo prijaté 
uznesenie aby starostka nemohla míňať financie do výšky 500,- € a v zmluvných 
úhradách do výšky 1000,- €, ktorá toto uznesenie ignoruje. Ing. Žitník poprosil nové OZ 
o 6000,- € pre DHZ na novú striekačku. Ešte sa opýtal p. starostky či bola uhradená z jej 
strany suma, ktorú vyčíslila škodová komisia. Pani starostka mu odpovedala, že to 
nepovažuje sa škodu.  
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- občan Ing. Harbut informoval o spôsobe riešenia návrhov, zo strany starostky. Ďalej 
sa informoval ohľadom podania žiadosti na pripojenie na kanalizáciu, ktorú padala p. 
Harbutová. Pani starostka mu odpovedala, že žiadosť postúpila na spoločný stavebný 
úrad, ktorý to schvaľuje.  Pani starostka do elektronickej schránky odoslala podklady, 
ktoré sú potrebné. P. Ing. Harbut poznamenal, že to nežiadal on ale jeho manželka. Pani 
starostka mu odpovedala, že to dostane jeho manželka v písomnej podobe.  
- pani Badinková sa informovala, či platí to uznesenie ohľadom chodníka do Žlnkov. 
Pani starostka ju informovala, že uznesenia platí, ale najskôr musia byť zabezpečené 
finančné prostriedky. Na projektovú dokumentáciu prostriedky sú v ušetrenom 
rozpočte. Pani starostka s OZ viedla dlhšiu diskusiu o vzťahov a spôsobe vedenia obce 
v tomto volebnom období. 
 
15. Záver 
Pani starostka všetkým prítomným poďakovala za účasť a ukončila zasadanie OZ.  
 
 
 
Zapísala: A. Stanecká dňa: 17.12. 2018  
 
 
Overovatelia zápisnice:  
 
Jana Stanková:                    ..................................................            

Ing. Vladimír Mašlej:         .................................................. 
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