
Zápis č. 04/2019 
z plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Slatinské Lazy, 

konaného dňa 19. 09. 2019  
 

___________________________________________________________________________ 

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

 
Ostatní prítomní: 

• Anna Stanecká – zapisovateľka  
• Erika Fojtíková – ekonómka 

 
Ospravedlnená: 

• Mgr. Hazlingerová Eva – poslankyňa  
 
Prizvaná:  

• Simona Riňáková – riaditeľka SZUŠ  
 
 
Program:  

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

2. Správa o hospodárení za I. polrok 2019 
3. Správa o kontrolnej činnosti za I. polrok 2019 
4. Správa o činnosti – KD, kompostéry, zmena katastra, wifi, kosenie rigolov 
5. Informácia ZUŠ o novom školskom roku 
6. Rôzne 
7. 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   Marek PAULENDA a Jana  STANKOVÁ 



- Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci  Ing. Vladimír MAŠLEJ a Ľubomír 
BARTKO 

- poslanci obce schváli program zasadnutia i návrhovú komisiu. 

2.      Správa o hospodárení za I. polrok 2019  

- pani starostka Ing. Hroncová odovzdala slovo ekonómke obce E. Fojtíkovej. Pani ekonómka 
informovala hlavne o položkách rozpočtu, ktoré sa museli v priebehu polroka upraviť. Ide 
o položky v rozpočte na ktoré sme dostali dotácie. 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o hospodárení za I. polrok 2019 
  
3.       Správa o kontrolnej činnosti za I. polrok 2019 

- OZ berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti za I. polrok 2019 od hlavného kontrolóra 

4.       Správa o činnosti  

- pani starostka informovala OZ o vypracovávaní projektovej dokumentácie na nový Kultúrny 
dom a Obecný úrad. Projekt bude odovzdaný podľa dohody na konci septembra. 

- ďalej pani starostka informovala OZ o zrušenom verejnom obstarávaní na kompostéry, lebo 
vysúťažený dodávateľ nevedel dodať v takej cene.  Je vysúťažená nová firma ale zrealizuje sa 
to až v budúcom roku. Pani starostka dala do pozornosti OZ, že sa bude musieť 
spolufinancovanie zahrnúť do rozpočtu na budúci rok.  

- pani starostka informovala OZ o zmene katastrálnej hranice medzi Obcami Sl.Lazy a Vígľaš. 
Uviedla,že zmluva o odstúpení územia je na odsúhlasení na ObÚ vo Vígľaši. Obecné 
zastupiteľstvo vo Vígľaši súhlasí.  Pre dovolenkové obdobie sa celá vec  oddialila. Je potrebné 
vypracovať ešte zápis o vytýčení hraníc, ale to sa už v najbližšom období dopracuje.  

- ďalej informovala ako postupuje už schválený projekt na WIFI v obci. Momentálne prebieha 
súťaž a tento projekt by sa mal zrealizovať do konca februára 2020. S víťazom obstarávania 
bude podpísaná zmluva o dielo. Bezplatným internetom bude pkrytá podstatná časť obce – 
Lohyňa,  Park a obecný úrad, Základná škola, Futbalový štadión a Križovatka. 

- toto letné obdobie sme mali problém s kosením rigolov. Museli sme osloviť Regionálnu 
správu ciest. Niektoré úseky sme aj reklamovali a museli prísť znova. Miroslav Sudár, ktorý 
nam kosil minulé roky a boli sme s ním spokojní  nám prisľúbil, že na budúci rok nám už bude 
opäť kosiť.  

5. Informácia ZUŠ o novom školskom roku 

- pani starostka privítala pani riaditeľku ZUŠ Simonu Riňákovú a odovzdala jej slovo. Pani 
riaditeľka Riňáková rozdala OZ podklady o návštevnosti a vyučujúcich predmetov v ZUŠ. Pani 
riaditeľka vysvetlila OZ spôsob vyučovania po jednotlivých predmetoch. Odpovedala na otázky 
pána poslanca  Ing. Mašleja. Pani starostka pochválila ZUŠ, že sa zapája do obecných akcií 
a vždy je to primerane pripravené a vyzdobené na danú akciu.  



 
6. Rôzne 
- pani starostka informovala OZ o tom, že Ing. Gonda, ktorý vlastní časť pozemku pod cestou 
na Psici (cesta k pani Balounovej), žiada obec o vysporiadanie vlastníckych vzťahov. K tejto 
problematike bolo pracovné stretnutie na úrovni všetkých spoluvlastníkov a užívateľov 
predmetnej komunikácie.  Pán Ing. Gonda však nebol spokojný so záverom tohto stretnutia 
a preto sa obrátil na  Krajský stavebný úrad Banská Bystrica, ale ten spis vrátil s tým, že riešenie 
problému je v našej kompetencii.  Pani starostka mu ponúkla odkúpenie alebo výmenu 
pozemku.  Pán Ing. Gonda, navrhuje, že to obci predá, ak sa dohodneme na cene.  Pokiaľ nie je 
dohodnutá cena pani starostka nedáva vypracovávať ani geometrický plán.  
 
- pani starostka ďalej informovala OZ, že obec má uzavreté nájomné zmluvy pod školských 
ihriskom spolu s otočistkom a parkom v centre obce. V oboch prípadoch by sa ponúklo 
predĺženie nájomných zmlúv. Pani starostka predpokladá, že sa to bude riešiť na novembrovom 
obecnom zasadaní OZ.  
 
- pani starostka OZ nechce ísť proti petícii na výrub stromov,  ale je v jej záujme obce, aby sa 
tá predná strana oplotenia dokončila. Stromy by sa opílili do výšky plota a  požiadali by sme  
o dotáciu MF SR na bránu. S OZ viedli k tejto téme krátku diskusiu.  
 
- pani starostka ešte prebrala s OZ jednotlivé akcie, ktoré plánujeme ešte pripraviť a poprosila 
o spoluprácu OZ.  
 
7. Záver 
Starostka ukončila obecné zastupiteľstvo a všetkým prítomným poďakovala za účasť.  
 
 
 
V Slatinských Lazoch 30. 09. 2019                                                   
 
Zapísala: Anna Stanecká 
 
Overovatelia zápisnice: 
  
Marek PAULENDA                         ............................................. 
 
Jana  STANKOVÁ                                      ............................................. 
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