
Zápis č. 01/2019 
z plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Slatinské Lazy, 

konaného dňa 21. 02. 2019  
 

___________________________________________________________________________ 

Prítomní:  
• Ing. Darina Hroncová – starostka obce O 
• Bartko Ľubomír – poslanec 
• Mgr. Hazlingerová Eva – poslankyňa  
• Ing. Mašlej Vladimír  – poslanec 
• Paulenda Marek – poslanec  
• Stanková Jana – zástupkyňa starostky  

 
Ostatní prítomní: 

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

 
 
 
Program:  

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, zvolenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie, 
schválenie programu 

2. Investičné zameranie obce – upresnenie investícií pre rok 2019 
3. Plán kultúrno-spoločenských akcií na r. 2019 
4. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na r. 2019 
5. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za r. 2018 
6. Plán kontrolnej činnosti na r. 2019  
7. Rôzne 
8. Záver 

 
1.  Otvorenie, určenie zapisovateľa, zvolenie overovateľov zápisnice a návrhovej 
komisie, schválenie 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    Ľubomír BARTKO a Eva HAZLINGEROVÁ 
- Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci  Jana STANKOVÁ a Marek PAVLENDA  
- poslanec Pavlenda navrhol zmenu programu a to žiadosť o dotáciu pre MFK Vígľaš. 

Ostatní poslanci sa zhodli na tom, že tento bod preberú v bode rôzne.  



- poslanci obce schváli program zasadnutia. 

2. Investičné zameranie obce – upresnenie investícií pre rok 2019 

-  pani starostka Ing. Hroncová informovala OZ o investičných akciách, ktoré sú už 
pripravené, a ktoré sa môžu pripraviť. Projekčne pripravené akcie sú: 
 rekonštrukcia spevnených plôch pri Dome smútku 
 rekonštrukcia plota pri cintoríne a spevnených plôch pri cintoríne 

Ďalšie investičné akcie by mohli byť:  
 chodník (od križovatky po Horných Chovancovcov  
 chodník (od križovatky po Dolných Chovancovcov resp. Žlnkovcov 
 Rekonštrukcia Kultúrneho domu  

Pani starostka OZ ukázala aj už vypracované projekty a rozsiahlejšie informovala o plánoch. 
Na spevnené plochy pri Dome smútku má obec už vybavené aj stavebné povolenie a zaplatenú 
projektovú dokumentáciu. Na tento projekt je rozpočet vo výške 40 000,- €, ktoré by obec 
mohla získať z LIDRA. 
Druhý projekt sa tzv. napája na spevnené plochy pred cintorínom a rekonštrukcia plota pri 
cintoríne. Na tento druhý projekt je rozpočet vo výške 200 000,- €. Na žiadosť o vyjadrenie 
k PD sa nám vrátilo nesúhlasné stanovisko s Policajného zboru zo ZV. Policajný zbor nám dal 
podmienky aby sme tam mali oddelenú  spevnenú časť obrubníkom od hlavnej cesty čo je pre 
obec nezmyselné, lebo chceme mať prístup rovno z hlavnej cesty . 
Ohľadom chodníkov pani starostka informovala OZ o vlastníkoch pozemkov. Ďalší projekt by 
bol rekonštrukcia Kultúrneho domu, na ktorý máme stavebný projekt a stavebné povolenie. Pri 
tomto projekt by sme museli nanovo vybavovať stavebný projekt a aj stavebné povolenie lebo 
je už staré a nemôže sa použiť.  
 Pán poslanec M. Paulenda sa opýtal či tento plán investičných akcií je iba na tento rok alebo 
na celé volebné obdobie. Pani starostka mu odpovedala, že je to na celé volebné obdobie s tým, 
že by sa malo OZ rozhodnúť, ktorý projekt bude prioritný.   OZ s pani starostkou k tomuto bodu 
viedlo rozsiahlu diskusiu. OZ sa zhodlo na tom aby pani starostka navštívila projektanta s tým, 
že zo starého stavebného projektu  Kultúrneho domu a doplnených požiadaviek na novú budovu 
sa vyjadril k približnej cene výstavby.  
- pani poslankyňa Hazlingerová navrhla aby popri riešení KD sa riešilo vysporiadanie 
pozemkov pod chodníkmi. Pani starostka jej odpovedala, že súhlasí a bude sa tým zaoberať.  
- pán poslanec Pavlenda navrhol aby projekt chodníka od križovatky po Horných 
Chovancovcov by sa mohol rozdeliť na dve etapy. OZ s týmto návrhom súhlasilo.  
- pani starostka ďalej informovala, že rieši rozšírenie katastrálneho územia našej obce. Posledné 
dve domy sú už v k. ú. Vígľaš ale vývoz a poplatky kom. odpadu sa rieši v našej obci. Budeme 
musieť zaplatiť aj geometrický plán ale je to potrebné aby sa to urobilo. Všetky dotknuté osoby 
s tým súhlasia. Pani starostka OZ ukázala aj návrh novej hranice k. ú. našej obce.  
 
3. Plán kultúrno-spoločenských akcií na r. 2019 
- pani starostka navrhla také akcie, ktoré sa v našej obci robia tradične. Pani starostka tam 
doplnila jednu akciu a to je: Regionálna chuť Podpoľania. Pani starostka tento rok prijala návrh 



aby táto akcia sa robila u nás. Pani starostka rozsiahlejšie informovala OZ o tejto akcii 
a zároveň poprosila OZ o spoluprácu pri tejto akcii.  
 
4. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na r. 2019 
- pani starostka informovala OZ, že nemá vo zvyku robiť takýto záväzný plán zasadnutí. 
Navrhuje aby sa OZ stretávalo každý 2 mesiac alebo podľa potreby.  
 
5. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za r. 2018 
- pán kontrolór Ing. Ivan Sivok prečítal správu o kontrolnej činnosti za rok 2018 (viď príloha)  
 
6. Plán kontrolnej činnosti na r. 2019 
- pán kontrolór Ing. Ivan Sivok informoval OZ, že je úväzkový zamestnanec obce a náplni práce 
na ObÚ.  Radí ekonómke obce a kontroluje dokumenty. (viď príloha)  
 
7. Rôzne 
- v tomto bode pani starostka informovala OZ, že na obec prišla len včera žiadosť so strany ZŠ 
o zvýšení výšky stravného. Mali by sme to prijať v podobe VZN. Pani starostka sa ešte 
telefonicky informovala v okolitých školách o výške stravného. Naša škola má schválenú 
stravnú  jednotku od r. 2011, odvtedy sa to vôbec neprehodnocovalo. Ceny potravín už od roku 
2011 išli hore niekoľko krát   (energií, miezd atď.) tak je potrebné, aby sme to upravili na dnešné 
potreby. Stravovacia jednotka je rozdelená do 3 skupín - 1 stupeň ZŠ; 2 stupeň ZŠ;  
dospelí/cudzí stravníci. Pani starostka navrhuje aby 1 stupeň mal 1,29 €; 2 stupeň: 1,29 €  ; 
dospelí: 2,50 € . OZ navrhuje po diskusii: 1 stupeň mal 1,30 €; 2 stupeň:1,40 €; dospelí: 2,50 €.  
 
- pán poslanec M. Paulenda priniesol žiadosť o dotáciu pre MFK Vígľaš vo výške 1 800,- €. 
Pán poslanec bližšie informoval o tomto klube a o výdavkov s jeho činnosťou spojené. Pani 
ekonómka pripomenula, že MFK Vígľaš ešte neposlala na obec vyúčtovanie dotácie za minulý 
rok. Pani starostka pripomenula, že na tento rok nie je podpísaná ani nová zmluva. Pre obec 
vznikli aj náklady za energie, za vodu a za kosenie. Pre MFK dávame zadarmo celú budovu 
futbalového štadióna Po rozsiahlejšej diskusii sa OZ zhodlo na výške dotácie 1 400,- € za 
podmienok, že pošlú vyúčtovanie, budú sa viacej propagovať a obci budú oznamovať kedy 
a s kým bude hrať mužstvo MFK Vígľaš.  
 
- pán poslanec Ľ. Bartko požiadal obec o jednorazový príspevok pre Základnú organizáciu 
včelárov k stému výročiu založenia. OZ schválilo príspevok vo výške 300,- €.  
 
- pani občianka K. Badinková súp. č. 98 sa sťažuje, že jej susedov pes obhrýza oplotenie 
a vzchádza na jej pozemok. Osobne ich na to upozornila a nedočkala sa náprav. Má aj svedkov 
a fotografie ako dôkaz. Pani starostka vyzvala poslancov, ktorí sú z miestnej časti, aby aj oni 
v takýchto prípadoch oslovili majiteľov psov a napomenuli ich z pozície poslanca.   
 
- pani starostka ešte informovala OZ, že dala vypracovať cenový návrh na výmenu okien 
ostatných 3 miestnostiach na novom ObÚ. Cenová kalkulácia vyšla vo výške cca 1 200,- €. 
Tieto financie sú schválené aj v rozpočte.  



 
8. Záver 
Starostka ukončila obecné zastupiteľstvo a všetkým prítomným poďakovala za účasť.  
 
 
 
V Slatinských Lazoch 27. 02. 2019                                                   
 
Zapísala: Anna Stanecká 
 
Overovatelia zápisnice: 
  
Ľubomír BARTKO                         ............................................. 
 
Mgr. Eva Hazlingerová                                ............................................ 
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