Zápis č. 03/2019
z plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Slatinské Lazy,
konaného dňa 22. 07. 2019
___________________________________________________________________________
Prítomní:
•
•
•
•
•
•

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

Ostatní prítomní:
• Anna Stanecká – zapisovateľka
• Erika Fojtíková – ekonómka

Program:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, zvolenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie,
schválenie programu
2. Prejednanie výročnej správy obce za r. 2018
3. Informácia o stave investičných akcií v obci
4. Založenie DHZO
5. Vyhodnotenie podujatia „Tradičná chuť Podpoľania“
6. Obnovenie nájomnej zmluvy na ČOV
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 BARTO a Ing. Vladimír MAŠLEJ
- Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Marek PAULENDA a Mgr. Eva
HAZLINGEROVÁ
- poslanci obce schváli program zasadnutia.

2.

Prejednanie výročnej správy obce za rok 2019

- pani starostka Ing. Hroncová pred PZ elektronicky predložila OZ Výročnú správu
o hospodárení obce. Informovala OZ, že vo výročnej správe sa nachádzajú aj všeobecné údaje
o obci a odovzdala slovo ekonómke obce. Ekonómka obce E. Fojtíková vyzvala OZ
k prípadným otázkam. Vzhľadom na tom, že neboli zo strany OZ prednesené žiadne
pripomienky, sa Výročná správa obce za rok 2019 zobrala na vedomie.
3.

Informácia o stave investičných akcií v obci

- pani starostka informovala OZ o projektovej dokumentácie nového Kultúrneho domu
a Obecného úradu pre stavebné povolenie, ktorá bude hotová na konci septembra. Cena za
vypracovanie PD pre stavebné povolenie spolu s vypracovanou štúdiou je 12 600,- €, ktorá
bude vypracovaná projektantom p. Škovierom
- pani starostka informovala o zrealizovanom projekte Úprava okolia autobusovej zastávky na
Klokočskom otočisku na ktorom boli vysadené okrasné kvety a kry. V rámci projektu boli
zakúpené drevené lavičky, ktoré boli vsadené medzi kamenné kvetináče. Z tohto projektu sme
zakúpili aj 3 ks drevené pyramídové kvetináče do ktorých boli vysadené muškáty, ktoré sú
umiestnené v parku oproti bytovkách.
- pani starostka ďalej informovala o schválenej dotácii z MF SR obnova sociálnych zariadení
na Futbalovom štadióne. S týchto peňazí sa obnovili všetky sociálne zariadenia, vymaľovali sa
priestory, zakúpil sa nový bojler, vymaľovali sa priestory, natreli sa dvere, mreže na oknách,
zárubne, a drevená časť sedenia na tribúne.
- bol nám schválený projekt Bezplatná WIFI v obci v hodnote 13 500,- €. Spoluúčasť v tomto
projekte je 5 % t.j 675,- €. Bezplatné zóny budú: Lohyňa park, park Centrum, Základná škola,
Kultúrny dom, križovatka – rázcestie, futbalový štadión. Tento projekt bude realizovaný
z firmou WIFInet.
4.

Založenie DHZO

- pani starostka informovala OZ o tom, že naša obec už má viac ako 500 obyv. a zo zákona nám
prináleží založiť DHZO. Je potrebné aby DHZO malo min. počet 10 dobrovoľných hasičov,
ktorý musia mať základnú prípravu členov has.jednotky. Vzdelávanie zabezpečovala
Technická univerzita vo Zvolene. Za jedného účastníka sa platil poplatok 30,- €. Preskúšanie
absolvovali 5 členovia, ostatní sú bývalí hasiči. OZ sa zhodlo na tom, že v pri schvaľovaní
rozpočtu na budúci rok sa pre DHZO vyčlení nejaká vyššia suma na zakúpenie oblečenia
a pripadne nejakého materiálu.

5.

Vyhodnotenie súťaže „Tradičná chuť Podpoľania“

- pani starostka poďakovala všetkým zainteresovaným za spoluprácu. OZ informovala
o vyúčtovaní akcie a poskytnutých dotácií a sponzoroch.

6.

Obnovenie nájomnej zmluvy pre ČOV

- pani starostka informovala OZ, že firma Eko-Salmo s. r. o. ktorá mala prenajatú obecnú
čističku odpadových vôd sa dostala do finančných ťažkostí. Celú túto spoločnosť odkúpila aj
s pohľadávkami spoločnosť Brantner Eko s.r.o. . Občania nepocítili zmenu spoločností pretože,
že sa konala počas plnej prevádzky. Spoločnosť Brantner Erko s. r. o. pôsobí viac na západnom
Slovensku a v Rakúsku. S touto spoločnosťou sme podpísali 5 ročnú zmluvu na prenájom
s nezmennými zmluvnými podmienkami. OZ po diskusii prijali uznesenie k tejto zmene
spoločností.
7.

Rôzne

- pani starostka pred zasadaním OZ poslala e-mailom žiadosť od obce V. H. – Kalinka. Pani
starostka ozrejmila OZ, že v roku 2012 požiadal našu obce vtedajší p. starosta o pripojenie na
náš vodovod z dôvodu nedostatkom pitnej vody najmä v letom období. Máme pri vstupe do
obce V. H. Kalinka spoločný vodomer, z ktorého sa raz ročne odpisuje stav a na základe tohto
údaju sa vystaví faktúra za odber vody. Takto to funguje už 7 rokov. Pani starostka odovzdala
slovo p. starostovi Ing. Tučekovi. Pán starosta informoval OZ o probléme a požiadavke so
strany občanov obce V. H. – Kalinka. Obec V. H. – Kalinka žiada od našej obce aby sme
spravovali časť vodovodu ( ObÚ V. H. – Kalinka, Farský úrad, Materská škôlka ostatné rodinné
domy. Spolu by to činilo 40 prípojok). OZ viedlo diskusiu s pánom starostom V. H. – Kalinka.
OZ sa zhodlo na tom, že obec Slatinské Lazy ostane na dodávaní pitnej vody do obce V. H. –
Kalinka v nezmenenom režime t. j. raz ročne sa vystaví FA.
- pani starostka informovala OZ, že je potrebné znovu navýšiť cenu stravného k 1. 9. 2019 kvôli
novým stravným pasmam. Od septembra bude štát doplácať 1,20 € na obed za stravníka. Takže
rozdiel medzi pásmom a tým čo dopláca štát si musí stravník/rodič doplatiť sám. Po diskusii
OZ schválilo VZN 13a/2019 o určení výšky príspevku v školskej stravovni.
- pani starostka taktiež elektronicky predložila plán kontrolnej činnosti od p. Ing. Sivoka. OZ
tento plán zobralo na vedomie.
- pani starostka odovzdala slovo pánovi poslancovi Marekovi Paulendovi, ktorý svojím
kolegom oznámil ukončenie činnosti MFK Vígľaš - Pstruša na tunajšom futbalovom štadióne,
z personálnych dôvodov. Obec Slatinské Lazy už na jesennú časť sezóny nebude zasielať
dotáciu. MFK Vígľaš – Pstruša pošle p. ekonómke vyúčtovanie a na bankový účet obce vráti
nevyčerpané finančné prostriedky z dotácie na jarnú prípravu. Marek Paulenda za MFK Vígľaš
– Pstruša poďakoval za podporu a oznámil, že lavičky a vešiaky necháva MFK Vígľaš – Pstruša
na FŠ.
- pani Badinková sa informovala, ohľadom časových termínov pre OZ na výcvik psov, ktorý
chodievajú na náš futbalový štadión cvičiť psov. Pani starostka bude kontaktovať paniu čo to
má na starosti a vyčlení jej určité dni.

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

V Slatinských Lazoch 29. 07. 2019
Zapísala: Anna Stanecká
Overovatelia zápisnice:
Ľubomír BARTKO

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

Ing. Vladimír MAŠLEJ

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

