Zápis č. 02/2019
z plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Slatinské Lazy,
konaného dňa 21. 02. 2019
___________________________________________________________________________
Prítomní:
•
•
•
•
Ospravedlnený:
•
Neospravedlnený:
•
Ostatní prítomní:
•
•
•

Ing. Darina Hroncová – starostka obce
Bartko Ľubomír – poslanec
Mgr. Hazlingerová Eva – poslankyňa
Stanková Jana – zástupkyňa starostky

Ing. Mašlej Vladimír – poslanec

Paulenda Marek – poslanec
Ing. Ivan Sivok – kontrolór
Anna Stanecká – zapisovateľka
Erika Fojtíková – ekonómka

Prizvaní:
•

Ing. Hozlárová Miroslava – riaditeľka ZŠ

Program:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, zvolenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie,
schválenie programu
2. Záverečný účet obce za rok 2018
3. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
4. Správa o činnosti základnej školy
5. Petícia občanov
6. Investičné priority na rok 2019
7. Príprava podujatia „Tradičná chuť Podpoľania“
8. Rôzne
9. 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 Jana STANKOVÁ a Mgr. Eva HAZLINGEROVÁ
- Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Ľubomír BARTKO a Mgr. Eva
HAZLINGEROVÁ
- poslanci obce schváli program zasadnutia.
2.
Záverečný účet obce za rok 2018
- pani starostka vo všeobecnosti informovala o povinnostiach, ktoré vyplývajú pre obec pri
uzatváraní účtovného roka v samospráve. Ďalej informovala OZ o tom, že máme prebytkový
rozpočet. Pani starostka vyzvala pani ekonómku Eriku Fojtíkovú aby informovala OZ
o aktívach a pasívach obce. Pani ekonómka Fojtíková OZ rozsiahlejšie informovala o návrhu
záverečného účtu.
- pán Ing. Chovanec ( Slat. Lazy 9) sa opýtal na financovanie oplotenia cintorína. Ďalej má
výhrady k chodníku Šutňová resp. k panelu, ktorý bol položený na premostenie cesty
a chodníku. Pán kontrolór poznamenal, že financovanie oplotenia je zahrnuté v časti výdavky
ktoré sa do záverečného účtu nerozpisujú dopodrobna. Pani starostka dodala, že na zadnú
stranu plota získala obec financie z MF SR a to v roku 2017. Obe bočné strany boli
rozpočtované v roku 2018. Čo sa týka premostenia chodníka panelom, na to pani starostka
odpovedala, že to nebolo zahrnuté v PD, ale na žiadosti občanov, ktorí chceli mať bližší prístup
tejto požiadavke vyhovela týmto spôsobom. Pán Chovanec podotkol, že z bezpečnostného
hľadiska by mal tento panel mať aj zábradlie. Pani starostka mu odpovedala, že zábradlie sa dá
dorobiť pokiaľ budú požiadavky od občanov.
3.
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
- pán kontrolór Ing. Ivan Sivok prečítal OZ svoju správu, ktorú predložil pani starostke.
4.
Správa o činnosti základnej školy
- pani starostka privítala pani Ing. Hozlárovú a vyzvala ju k podaniu správy pre OZ. Pani
riaditeľka Ing. Hozlárová poďakovala za pozvanie a OZ rozdala v papierovej forme správu
o činnosti ZŠ. Pani Ing. Hozlárová rozsiahlo informovala a spôsobe výučby a vedenia ZŠ. Na
záver požiadala OZ o mesačné prispievanie do konca roka 2019 vo výške 1 000,- €. Táto
žiadosť vyplýva zo zvyšovania energií a mzdových taríf pre pedagogický zbor. Pani starostka
sa vyjadrila, že ani obec nedostala finančné prostriedky na dofinancovanie na mzdy pre
pedagogických zamestnancov. Pani starostka navrhla mesačnú dotáciu vo výške 500- €, ktorú
by obec ešte mohla dofinancovať. OZ sa zhodlo a schválilo túto výšku dotácie pre ZŠ.

5.
Petícia občanov
- pani starostka informovala PZ na minulom OZ investičné zámery obce, medzi ktorými bolo
aj dobudovanie plota cintorína. Súčasťou projektovej dokumentácie je aj vypílenie tují.

V súlade so zákonom bolo vydané povolenie, ktoré bolo zverejnené na web stránke obce a na
verejnej tabuli. Na obecnom úrade máme žiadosť od občanov na výrub týchto tují, ktoré im
znečisťujú a upchávajú garát pred domom a znečisťujú náhrobné kamene. Na tento výrub bolo
v súlade so zákonom vypracované rozhodnutie. Nakoľko bola podaná petícia proti výrubu
stromov, tento sme pozastavili. Momentálne je tento projekt nerealizovateľný za takýchto
podmienok. Pokiaľ sú tam tuje a ich koreňová sústava, žiaden stavebník sa nepustí do realizácii
podľa PD. Pani starostka rešpektuje petíciu ale bolo by aj dobre aby sa vyjadrili ako
pokračovať. Pán Chovanec Pavel (súp. č.9) sa vyjadril, že pohľad priamo na múr z domu je
depresívne prostredie. Poďakoval všetkým, ktorí podpísali petíciu, kvôli ktorej zachránili zeleň.
Pán Chovanec sa vyjadril, že tento stav môže ostať a pani starostka má ešte dosadiť stromy na
prázdne miesta. Po rozsiahlejšej diskusii sa OZ zhodlo na tom, že sa to nebude zatiaľ spiľovať.
- pán Chovanec navrhol premiestniť autobusové zastávky, lebo je čakanie na autobus bez
ostrovčeka nebezpečné. Vodiči nerešpektujú dopravné značenie. Pani starostka odpovedala, že
sa bude s týmto zaoberať. Pani poslankyňa Mgr. E. Hazlingerová by bola tiež toho názoru aby
sa posunula zastávka smer Zvolen. Pani starostka im odpovedala, že je potrebné aby sa vyjadrili
všetky dotknuté orgány a je potrebné mať v blízkosti aj obecný pozemok.
6.
Investičné priority na rok 2019
- pani starostka na minulom PZ od prezentovala všetky investičné návrhy. Vyjadrila sa, že obec
potrebuje funkčný a reprezentatívny kultúrny dom. Všetky výzvy sú len na rekonštrukciu, ktoré
nám neprechádzali kvôli energickým úsporám. Spoločne na minulom OZ sa PZ zhodlo na tom
aby sa stará budova KD a ObÚ zbúrala a postavila sa nová. Pani starostka oslovila 4
projektantov a odborníka na vykurovanie s ktorými diskutovala o čo najlepších variantoch
riešenia. Tri cenové ponuky na projektovú dokumentáciu boli cez 20 000,-€. Pani starostka
oslovila p. Ing. Škovieru z Očovej o vypracovanie PD, ktorý nám ponúkol cenu 12 600,- € za
vypracovanie. Mala by tam pribudnúť šatňa pre účinkujúcich, boli by 3 kancelárie na ObÚ,
výdajňa stravy, spoločné väčšie sociálne zariadenie a ďalšie 2-3 miestnosti. Predpokladaná
cena je cca 300 000,- €. Vypracovanie štúdie by stálo 2 100,- € z celkovej ceny PD.
Predchádzajúca PD bola na rekonštrukciu, ktorá nám vychádzala cca 350 000,- € a stále by to
bolo len rekonštruované. Pani starostka požiadala OZ aby sa vyjadrilo o pokračovaní. OZ
súhlasilo o vypracovaní štúdie nového KD a ObÚ.
7.
Príprava podujatia „Tradičná chuť Podpoľania“
- pani starostka informovala OZ o tom, že už tri krát zasadala komisia za účasti potravinovej
komory, prednostu Okr. úradu, a prof. Goliana z Nitrianskej univ., ktorý stál pri zrode tejto
akcie. Predpokladá sa vysoká účasť a pani starostka má obavy o zabezpečenie dostatočného
počtu parkovacích miest. OZ informovala, že sa musí posilniť elektrická energia na Futbalovom
štadióne. Pani starostka ďalej diskutovala s OZ o organizačných a zabezpečovacích prácach.
8.
Rôzne
- pani starostka informovala, že je nutné prijať uznesenie ohľadom zmeny katastra v dvoch
bodoch. Pričlenením Vígľašského územia do územia našej obce a uzatvorením zmluvy
o odstúpenie územia a majetkovoprávnym vysporiadaním dotknutých obcí.

- pán Chovanec sa vyjadril, že by bolo dobré aby sa informovalo Poľovnícke združenie kvôli
túlavým psom, ktorý zvrhávajú srny, alebo vyhlásili obecným rozhlasom, aby si občania
zatvárali psy. Pani starostka sa vyjadrila, že OU už niekoľkokrát upozorňoval občanov, aby sa
psy volne nepohybovali.
- pani Badinková (súp. č. 98) sa opýtala, že v akom štádiu jej sťažnosť. Opakovane pani
Badinkovej poškodzuje oplotenie pes pána Jozefa Merku (súp. č. 97) . Pani starostka sa
vyjadrila, že sa to bude riešiť osobným dohovorom, následne správnym konaním.
- pani starostka navrhla aby sa zaviedlo pripojovací poplatok na obecný vodovod. Majú to aj
iné obce. Stáva sa nám, že si ľudia zoberú vodomer a ani si ho nezapoja a nestojí to malé
finančné prostriedky. OZ schválilo pripojovací poplatok vo výške 30 ,- €.
- pani starostka informovala OZ ohľadom kompostérov. Mali by sme dostať 85 ks kompostérov.
Ale podľa zákona o odpadoch sme povinní zabezpečiť pre všetkých občanov, tým pádom
potrebujeme dokúpiť 27 ks. Bola vysúťažená firma, ale tá odstúpila takže sa to predlžuje. Keby
sme tento odpad vyvážali ako to robí obec Zvolenská Slatina, bolo by to pre našu obec oveľa
drahšie ako zabezpečiť a dokúpiť kompostéry.

8.
Záver
Starostka ukončila obecné zastupiteľstvo a všetkým prítomným poďakovala za účasť.

V Slatinských Lazoch 24. 05. 2019
Zapísala: Anna Stanecká
Overovatelia zápisnice:
Jana STANKOVÁ

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

Mgr. Eva HAZLINGEROVÁ

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

